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Leszek pozostanie
w naszych sercach
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I Rodzina, przyjaciele i znajomi pożegnają w czwartek na cmentarzu w Łebie
Leszka Pałaca, hodowcę gołębi pocztowych, który zginął podczas sobotniej
katastrofy w Katowicach.
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Pan Leszek, 56-letni łebianin,
hodował gołębie pocztowe po
nad dwadzieścia lat. Będąc
na rencie, po latach pracy
w stoczni i Gminnej Spółdzielni
w Łebie, miał dla nich więcej
czasu. Obok swojego domu wy
budował im piękny gołębnik.
- Szczerze mówiąc, miał
na ich punkcie lekkiego świra.
Jednak wiedziałam, że bardzo je
kochał, więc przymykałam oczy,
gdy kupował nowe okazy - opo
wiada Zofia Pałac, wdowa
po hodowcy.

Nadzieja umiera
ostatnia...
Pewnie nadal sprzeczałaby
się z mężem o gołębie, gdyby
w piątek nie pozwoliła mu jechać
na wystawę do Katowic.
- Tak jednak się cieszył, że
spotka kolegów i pogada sobie
z nimi, że nie miałam siły mu za
bronić. W końcu to była jego naj
większa przyjemność — zdradza
pani Zofia.
W sobotę, gdy w telewizji po
jawiły się pierwsze informacje
0 atastrofie, już wiedziała, że
z Leszkiem może być źle. Wcze
śniej bowiem o tragedii i poszu
kiwaniu jej męża w zawalonej
hali powiadomił ją przez komór
kę Michał Klassa, właściciel pie
karni w Łebie, przyjaciel domu
1 również zapalony hodowca go
łębi.
- Michał do końca podtrzy
mywał we mnie nadzieję. Cały
czas zapewniał, że nie odejdzie
spod hali, dopóki nie odnajdzie
Leszka. Wciąż sądził, że znaj
dzie go żywego - relacjonuje pa
ni Zofia.
Los jednak nie był dla nich ła
skawy. W niedzielę w prokuratu
rze w Chorzowie pan Michał roz
poznał kolegę jako jednego ze
zmarłych.
- To był szok. Po prostu my
ślałam, że nie znajdę dla siebie
miejsca. Wyłam i rozpaczałam
- nie może powstrzymać łez pa
ni Zofia.
O tragedii natychmiast poin
formowała dzieci: córkę pracują
cą w Anglii i syna zatrudnionego
w Irlandii. Wczoraj córka już była
w domu. Zaraz zajęła się przy
gotowywaniem pogrzebu.

Pomoc i słowa otuchy
- Byłam zaskoczona, bo wie
le osób zadzwoniło i nadal
dzwoni z kondolencjami. Wie
działam, że Leszek był łubiany,
ale nie sądziłam, że tyle osób
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tak sympatycznie go wspomi
na - dodaje pani Zofia.
Bardzo zaskoczyła ją Hali
na Klińska, burmistrz Łeby, która
odwiedziła dom wdowy aż trzy
razy i zaoferowała wszelką
pomoc,
włącznie
ze
wsparciem finansowym.
Służbowy samochód ra
tusza zawiózł szwagra
pani Zofia do Katowic
po odbiór zwłok męża.
Rodzinę Pałaców odwiedził
także proboszcz parafii św.
Józefa w Łebie. Pogrzeb pa
na Leszka odbędzie się praw
dopodobnie w czwartek.
Tymczasem pani Zofia wciąż
przygląda się rzeczom męża,
zwłaszcza nagrodom
i
pucharom,

które przywoził z wystaw gołębi.
Nie ma tylko Odwagi wchodzić
do gołębni-

H

Złóż kondolencje rodzinom ofiar katastrofy w Katowicach.
Zapraszamy naszych czytelników do wpisywania się do Księgi
Kondolencyjnej zamieszczonej na naszej stronie internetowej:
www.glos-pomorza.pl.
Oto niektóre wpisy: „Nie ma na Ziemi takich słów, które
wyraziłyby ból i smutek tych, którzy w tej tragedii stracili swo
ich najbliższych. Miejmy nadzieję, że nigdy więcej to się nie
powtórzy. Składam kondolencje dla rodzin tych ofiar. Tym,
którzy są ranni, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Koło
brzeg łączy się z nimi” - napisał Marek.
„Wyrażamy współczucie i solidarność z rodzinami ofiar te
go tragicznego wydarzenia” - Jolanta
z rodziną.
„Rodzinom wszystkich tych, którzy
zginęli śmiercią tragiczną podczas kata
strofy budowlanej w Katowicach, wyrazy
współczucia składają właściciele i załoga
f firmy Wrotniewscy z Koszalina”.
J

się przestraszyć gołębie, gdyż
do tej pory raczej rzadko je widy
wała. Teraz zajmuje się nimi jej
brat. Co z nimi będzie?
- Nie wiem, ale na pewno
od razu ich nie sprzedam, bo Le
szek zawsze źle oceniał takie
postępowanie wdów po hodow
cach gołębi. Poza tym syn, który
długo nie rozumiał, jak moż
na tak kochać gołębie, niedawno
powiedział mi, że to dobrze, że
ojciec miał takie hobby. Może
sam zajmie się teraz gołębiami?
- zastanawia się.

INSPEKTORZY KONTROLUJĄ DACHY BUDYNKÓW

Możemy bezpiecznie
robić zakupy
Po tragedii w Katowicach, większość budynków w Słupsku została
skontrolowana pod kątem zalegającego na dachach śniegu. Inspekto
rzy uspokajają, że nic nam nie grozi. Pozostałe budynki będą
sprawdzane w ciągu tygodnia.
0 soboty wszyscy inspektorzy nadzoru budowlanego w regionie słup
skim mają ręce pełne roboty. Sprawdzają wszystkie najważniejsze
obiekty, na których może znajdować się nadmierna pokrywa śniegu.
- Już w sobotę sprawdziliśmy najważniejsze budynki w mieście - za
pewnia Mariusz Smoliński, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego
w Słupsku. - Inspektorzy ustalili, że praktycznie na wszystkich da
chach zalega miejscowo śnieg o grubości zaledwie pięciu
centymetrów. Taka pokrywa nie stwarza najmniejszego zaqrożenia.
WIĘCEJ NA STR. 3

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

CAŁA POLSKA W ŻAŁOBIE

Potwierdzono śmierć

62 osób

Prokuratura potwierdziła dotąd 62 ofiary śmiertelne katastrofy w Kato
wicach. Wcześniej informowano o 67 zabitych.
- Nieścisłości to nieuniknione następstwo, gdy prowadzone są
z ogromnym tempem, na wielką skalę, działania rozmaitych służb.
Zwłaszcza, jeśli dzieje się to w nocy - tłumaczy minister sprawiedli
wości, Zbigniew Ziobro. Zastrzega przy tym, że ta liczba nie może być
uznawana za „liczbą zamkniętą”.
Do tej pory rodziny zidentyfikowały 34 ofiary śmiertelne ofiary kata
strofy. Według policjantów, nadal trwa bardzo trudny proces
identyfikacji zwłok. Do prosektoriów przybywają rodziny ofiar. Przepro
wadzane są sekcje zwłok, pobierany materiał genetyczny do badań
DNA i zabezpieczane odciski palców.
W szpitalach przebywa wciąż 82 rannych. Rano w szpitalu w Tychach
zmarł 30-letni mężczyzna. Wielu poszkodowanych ma urazy głowy
1 kręgosłupa.
WIĘCEJ NA STR. 4
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„62 ofiary to nie liczba zamknięta.

2,5 tys. ton śniegu i lodu

Chciałbym wierzyć, że więcej ofiar nie
będzie, ale uczciwie nie można tego

zalegało na zawalonym dachu hali w Katowicach - ustaliła tamtejsza prokuratura. Oznacza to,
że obciążenie jednego metra kwadratowego wynosiło około 108 kilogramów. Tymczasem dopusz
czalne obciążenie na tym budynku wynosiło od 70 do 80 kilogramów.

powiedzieć”.

(PAP)

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny
po wizycie na miejscu katowickiej tragedii. (PAP)

PULS DNIA

My żyjemy,

Zabija głupota i brak wyobraźni
zbudował, a jeszcze inny nie sprząt
nął zalegających na nim ton śniegu.
Tu nie ma jednego winnego - a mo
że raczej winni jesteśmy my wszy
scy? Bo ile takich dachów jestw na
szym kraju? Ta tragedia mogła wy
darzyć się wszędzie, przecież od lat
tolerujemy bylejakość, bo tak jest
szybciej i taniej.
Dziś, kiedy ofiarnie jednoczymy
się, aby pomóc ofiarom tragedii, po
winniśmy jeszcze zjednoczyć się i
skończyć z tolerancją dla fuszerek.
A to oznacza więcej niż odśnieżanie
dachów, czy nasyłanie inspektorów
nadzoru na duże budowle. To ozna
cza, że każdy z nas zacznie patrzeć
na własne ręce.
Redakcja

POMOZMY OFIAROM TRAGEDII
Poszkodowanym w katastrofie bu
dowlanej w Katowicach, można po
móc m.in.:
■ Wysyłając sms o treści „Katowi
ce” pod specjalny numer 72720.
■ Dzwoniąc pod numer O 400 307
308. Całkowity dochód z połączeń
zostanie przekazany Caritas Polska.
Koszt połączenia wynosi 3,19 zł +
VAT.
1 Wpłacając pieniądze na konto
Polskiego Czerwonego Krzyża:
Bank Millenium, Nr konta: 561160
2202 0000 0000 7174 6816 z dopi
skiem „Chorzów”.
■ Wpłacając pieniądze na główne
konto Caritasu Diecezji Rzeszow
skiej:
PKO BP S.A. I /O Rzeszów, Nr
konta: 96 1020 4391 0000 6902 0002
2616 z dopiskiem „Katowice”.
SŁUPSK
■ Działacze Polskiego Czerwone
go Krzyża apelują o pomoc dla ofiar
tragedii w Katowicach. Słupskie konto
PCK: PEKAO SA 68 1240 3770 1111
0000 4068 0981 z dopiskiem „Cho
rzów”
■ Z pomocą dla Śląska ruszają
także słupscy aktorzy. Czwartego lu

tego w Teatrze Lalki Tęcza odbędzie
się spektakl charytatywny. Dochód
w całości zostanie przekazany
na konto Caritas Polska. Bilety w ce
nie 10 złotych można kupić w kasie
teatru.
■ Krew przyjmuje Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz
nictwa przy ul. Szarych Szeregów
w Słupsku, tel. 059 842 20 21.
KOSZALIN
Pieniądze można wpłacać na kon
to koszalińskiego oddziału Caritas:
PKO BP I Oddział Koszalin, numer
konta 82 1020 2791 0000 7102 0009
0639 z dopiskiem „Katowice” - ksiądz
Paweł Brostowicz przekazał już
w imieniu tej organizacji trzy tysiące
złotych dla rodziny jednej z ofiar z Ko
szalina.
■ Wpłat na specjalne konto Pol
skiego Czerwonego Krzyża można
dokonywać między innymi za pośred
nictwem koszalińskiego biura PCK
przy ulicy Grunwaldzkiej 20.
■ Krew można oddawać w regio
nalnym punktcie krwiodawstwa w
Koszalinie przy ul. Chałubińskiego 7
(rejestracja od 7 do 11).

(toe, nag)

zginęli nasi przyjaciele
To cud, że ocaleli. Obok nich umierali ludzie, miażdżeni i rozcinani przez beton i blachy.
W masakrze, której nie zapomną do końca życia zginęli ich przyjaciele, ludzie z którymi dzielili
miłość do ptaków.
Wczoraj rano do domu wrócił gołębiarz Bogdan Lewandowski z Bia
łogardu, który wyszedł z samego
centrum katastrofy zupełnie bez
szwanku. - Tato od razu położył się
spać, bo nie zmrużył oka przez dwie
noce - powiedział nam wczoraj syn
pana Bogdana. - Powiedział tylko,
że żyje, bo stał akurat pod filarem
jak spadł dach. Niestety, widział jak
blacha miażdży jego kolegę Witolda
Kucharskiego (szef Okręgu Kosza
lińskiego Polskiego Związku Ho
dowców Gołębi Pocztowych - dop.
red.), który siedział w tym czasie
na ławce obok. Tato wstał z niej
chwilę wcześniej.
Pan Bogdan nie chciał z nami roz
mawiać. - Prosił, żeby powiedzieć, że
nigdy nie będzie w stanie opowiadać
0 tym, co się zdarzyło w Katowicach
- tłumaczył nam łamiącym się gło
sem syn gołębiarza z Białogardu.
O szczęściu graniczącym z cu
dem może też mówić Franciszek
Szymanikowski, hodowca gołębi
z Łeby. - Najpierw usłyszałem, jak
przez ostrą muzykę przedziera się
dźwięk przypominający upadające
puchary - opowiada o tragedii pan
Franciszek. - Potem w kilka sekund
runęła część dachu. Ja akurat znaj
dowałem się w miejscu, gdzie dach
jeszcze wisiał. Zacząłem uciekać,
ale po chwili cofnąłem się po torbę.
Nawet nie wiem, dlaczego to zrobi
łem, ale to uratowało mi życie. Kie
dy na ziemię runęła część dachu
nade mną, schowałem się za grubą
ścianą.
Pan Franciszek również stracił
przyjaciela w Katowicach. - Pojecha
liśmy tam w trójkę: ja, Michał Klassa
1 Leszek Pałac - wzdycha pan Franci
szek. - Niestety, wróciliśmy już bez
Leszka. Był moim przyjacielem, z któ
rym codziennie mogłem porozma

Fot ZBIGNIEW MARECKI

Gołębie - symbol pokoju
i niewinności - od soboty nam, Pola
kom, będą się kojarzyć z niewyobra
żalną tragedią. W Katowicach zginę
ło wielu ludzi, śmierć dopadła ich
w najmniej oczekiwanym momencie:
kiedy przyszli obejrzeć albo pochwa
lić się swoimi pięknymi, ukochanymi
ptakami. Rodzice i dziadkowie przy
prowadzili dzieci i wnuki - ufni, że
w takim miejscu nic złego się nie sta
nie. Stało się. Przygniotły ich tony
stali i śniegu. Zabiły w nas wszyst
kich ufność, zabiły jeden z najpięk
niejszych symboli.
Stało się tak, bo ktoś był na tyle
bezmyślny i niekompetentny, że źle
zaprojektował dach, ktoś inny źle go

Franciszek Szymanikowski z Łeby cudem wyszedł z katowickiej masakry. Stracił przyjaciela hodowcę. Cięż
ko mu się z tym pogodzić, ale nie zamierza rezygnować z hodowli gołębi. - Teraz to moja największa przy
jemność w życiu — mówi.
wiać o gołębiach. Będzie mi go bar
dzo brakowało.
Przyjaciela i wspólnika w intere
sach stracił też Ireneusz Wiese,
weterynarz z Koszalina. To cud, że
sam przeżył tragedię - sześć go
dzin przeleżał w gruzach hali z po
łamaną miednicą, prawym przedra
mieniem i pięcioma żebrami. Do
chodzi do zdrowia w szpitalu
w katowickiej dzielnicy Murtki.

- Jest przybity ale nie rozpaczają
cy - powiedział nam wczoraj Ja
nusz Sidorowicz, zastępca ordyna
tora oddziału ortopedii i chirurgii
urazowej Szpitala Miejskiego Murskiego w Katowicach. - Nie płacze
jak inni pacjenci. Trzyma się dziel
nie. Udzielił nawet wywiadu telewi
zji. To, że opowiada o tragedii, do
brze wpływa na jego psychikę, wy
raźnie go uspokaja.

Pan Ireneusz nie może jednak po
godzić się ze śmiercią koszalińskiego
weterynarza Radosława Śniocha,
z którym wspólnie prowadzili hurtow
nię leków weterynaryjnych w Koszali
nie.
(dor, maz)
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WŁODZIMIERZ
WAWRZYNOWSKI
psycholog z Koszalina

Prawie sto osób oddało wczoraj krew w słupskiej stacji krwiodawstwa.
Zazwyczaj stacja przyjmuje dziennie okoio 20 krwiodawców. - Chcę
pomóc ofiarom - mówi Mateusz Tarka. - Wiem, że krew jest na Śląsku
potrzebna. Krew oddali także wszyscy funkcjonariusze Straży Gminnej
z Kobylnicy (na zdjęciu).
(toc)

PYTANIE TYGODNIA
nie wiem

Czy
Kazimierz Marcinkiewicz
jest dobrym premierem?
Głosuj na www.glos-pomorza.pl
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- Jak powinniśmy zachować się wobec tych, których
dotknęła sobotnia tragedia?
- Wszystko zależy od stopnia zaangażowania emocjo
nalnego i zażyłości, która łączy nas z tymi ludźmi. Często
jest tak, że oni sami chcą się przed nami wygadać i opo
wiedzieć o tym, co przeżyli. W psychologii funkcjonuje takie
pojęcie jak zespół wstrząsu pourazowego. Najlepszym
sposobem na poradzenie sobie z nim jest odreagowanie,
czyli szczera rozmowa - o tym co ktoś dokładnie widział,
o czym wówczas myślał, co czuł.
- Czy powinniśmy nalegać na taką rozmowę?
- Trzeba zdać się na własne wyczucie i intuicję.
Na przykład w miejscu pracy starałbym się unikać porusza
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nia tego tematu. Chyba że ktoś sam po
prosiłby mnie o chwilę rozmowy. Z regu
ły jednak ludzie doświadczeni przez los
otwierają się przed najbliższymi,
przed rodziną.
- Jak długo mogą przeżywać to, co się
stało?
- Mam pacjentów, u których to
wszystko trwa latami. Dużo zależy od ich
odporności na stres i od tego jak potrafią
radzić sobie w trudnych sytuacjach.
- A jak powinniśmy się zachować, jeśli widzimy, że ktoś
nie jest w stanie sam się pozbierać?
- Trzeba spróbować dotrzeć do niego, tak pokierować
rozmową, aby się przed nami otworzył. To bardzo delikatna
sprawa. Powinniśmy też namówić taką osobę na rozmowę
z psychologiem, bo ktoś, kto zamyka się w sobie może za
cząć cierpieć na trwałe zaburzenia o charakterze emocjo
nalnym i nerwicowym.

BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ
W KOSZALINIE:
75- 004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24
e-mail: bo@glos-pomorza.pl

Biuro Ogłoszeń - w godz. 8-17.
teljfoc 094 347 3515/13/12,347 3511.

Biwo Reklamy -tel. 094 347 35 10,

76- 200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
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Za treść ogłoszeń odpowiada
zleceniodawca, za termin ich

zamieszczania Biuro Ogłoszeń.
Prenumeratę przyjmują oddziały

Ruchu SA, urzędy pocztowe
DIUK:
KEMASp. z o.o. w Szczecinie
ul. Pomorska 86
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ta Fiesta atakuje
Odnowiony Ford Fiesta może być przebo
jem, bo ma jedną olbrzymią zaletę. Jest
jednym z najtańszych aut w segmencie B.

«
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Minivan od Skody

^

Wkrótce zadebiutuje kolejny model Skody.
Model Roomster to pierwszy minivan cze
skiego producenta.

ppjj One giną najczęściej
Posiadanie Volkswagena i Fiata w Polsce
to spore ryzyko. Auta tych marek najczę
ściej padają łupem rodzimych złodziei.

Trwają kontrole po tragedii w Katowicach

U nas dachy nie runą
Po tragedii w Katowicach, większość budynków w Słupsku została skontrolowana pod kątem zalegającego na dachach śniegu.
Inspektorzy uspokajają, że nic nam nie grozi. Pozostałe budynki będą sprawdzane w ciągu tygodnia.

Dach hipermarketu Real został sprawdzony w pierwszej kolejności za
raz po tragedii w Katowicach. Inspektorzy nie dopatrzyli się niebezpie
czeństwa.
Od soboty wszyscy inspektorzy
informacji wynika, że nasz region
nadzoru budowlanego w regionie
znajduje się w strefie, gdzie opady
słupskim mają ręce pełne roboty.
śniegu są praktycznie najmniejsze
Sprawdzają wszystkie najważniej
— mówi Smoliński. - Nie grożą nam
sze obiekty, na których może znaj
więc żadne śnieżyce.
dować się nadmierna pokrywa
Podobne kontrole przeprowa
śniegu. - Już w sobotę sprawdzili
dzane są na terenie całego regionu
śmy najważniejsze budynki w mie
słupskiego. - Sprawdziliśmy naj
ście - zapewnia Mariusz Smoliński,
ważniejsze obiekty i nie dostrzega
rzecznik prasowy Urzędu Miejskie
my zagrożenia - mówi Małgorzata
go w Słupsku. - Inspektorzy ustalili,
Klemińska, powiatowy inspektor
że praktycznie na wszystkich da
nadzoru budowlanego w słupskim
chach zalega miejscowo śnieg
starostwie. - Mieszkańcy mogą się
0 grubości zaledwie pięciu centy
więc czuć bezpiecznie.
metrów. Taka pokrywa nie stwarza
MARCIN KLINKOSZ
najmniejszego zagrożenia.
marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl
W mieście skontrolowano więk
teł. 059 848 81 22
sze centra handlowe, halę Gryfia
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI
1 dach nad basenem. Obec
nie pod lupą
m mm
- tyle dachów skontroloinspektorów
I
wano w województwie
znalazły
się
1pomorskim. Inspektorzy
szkoły i sale
gimnastyczne. nie dopatrzyli się żadnych uchybień.
- Z naszych

GRZYWNA ZA ŚNIEG NA DACHACH
Wojewoda pomorski nakazał właścicielom i zarządcom budynków,
w szczególności hal sportowych, widowiskowych, handlowych i innych
obiektów użyteczności publicznej usuwać nadmiar śniegu i lodu, jeśli
zalega na dachach. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego skon
troluje, czy rozporządzenie wojewody wykonano. Niespełnienie tego
; obowiązku jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny od 20 zł
do 5 tys. zł.

Każdy, kto zauważy zalegający
na dachach śnieg lub zwisające
nad chodnikiem sople lodu, powinien zadzwonić pod numer
i alarmowy straży pożarnej, policji, straży miejskiej lub
gminnej.
\m policja: 997, 059 842 64 88
!■ Powiatowy Nadzór Budowla5ny w Słupsku: 059 841 85 49
\m Straż Miejska Słupsk: 059
5843 32 17
i ü Straż Pożarna: 998

i
i
I

j
!

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego tworzy obecnie bazę budynków wielkopowierzchniowych.
Dzięki temu łatwiej będzie sprawdzać ich stan.

KRZYSZTOF ŚCIBOR

z biura pogody „Calvus”

- W najbliż
szym czasie nie
musimy się oba
wiać opadów
śniegu. Obecnie
trzeba raczej
nastawić się
na odwilż
i na to, że rano
będziemy mieli
ba drogach gołoledź. Kierowcy po
winni więc zachować szczególną
uwagę. Polska leży w strefie klima
tu przejściowego, więc zawsze
należy się liczyć z dużymi opadami
śniegu i silnymi mrozami. Nie
mniej to, co stało się
w Katowicach, równie dobrze mo
że zdarzyć się nad morzem.

ROZMOWA „GŁOSU”

Nie bagatelizujmy problemu

Duże ogólnopolskie sieci sklepów regularnie sprawdzają zaśnieżenie swoich budynków. W ciągu dwóch
ostatnich miesięcy było około dz iesięciu takich kontroli. Za nadmiar śniegu na dachach grozi do
5 tysięcy złotych grzywny.

IĆMe isuctewoh»
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MAŁGORZATA KLEMIŃSKA
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

- Czy po katastrofie w Katowicach inspektorzy sprawdzali dachy największych budynków w regionie?
- Zgodnie z zaleceniem inspektora wojewódzkiego sprawdziliśmy już największe obiekty na naszym terenie. Szcze
gólnie wnikliwie przyjrzeliśmy się Realowi, firmom Fiskars i Flair Poland oraz Łososiowi. Po kontroli mogę powiedzieć, że;
nie ma praktycznie żadnego zagrożenia. Zaśnieżenie jest niewielkie i jedynie miejscowe. W kolejnych dniach nadal bę
dziemy kontrolowali inne obiekty. Mamy zamiar również stworzyć specjalną bazę budynków wielkopowierzchniowych.

- Co powinniśmy zrobić, jeżeli zauważymy duże zwały śniegu zalegające na dachach?
- Według przepisów, to właściciel obiektu odpowiada za jego odpowiedni stan. Możemy zwrócić mu więc uwagę. Je
żeli to nie poskutkuje, zwracamy się ze skargą do służb porządkowych. Mając na uwadze podobny wypadek w Głobinie,
gdzie zawalił się dach hali, nie można bagatelizować takich sygnałów. Tam, już na kilka dni przez wypadkiem, alarm włą
czał się przez drgania spowodowane zbyt dużą ilością śniegu. Po późniejszej kontroli okazało się również, że konstruk
cja była źle opracowana.

- Kto w przypadku takich tragedii ponosi odpowiedzialność za zawalenie konstrukcji?
- Nie można jednoznacznie powiedzieć bez wnikliwej analizy. Po każdym takim zdarzeniu badany jest dokładnie pro
jekt budowlany, jakość zastosowanych materiałów i stali. Dopiero po tych analizach można wskazać nieprawidłowości.
Jednego jednak jestem pewna - po tragedii w Katowicach powinny zostać wyciągnięte odpowiednie wnioski. Przede
wszystkim trzeba postawić pytanie, czy w naszym klimacie jest sens stawiania obiektów z takimi dachami. Opady śnie
gów brane pod uwagę przy projektowaniu mogą się znacznie różnić od realiów pogodowych.
(klin)

Obowiązkiem wszystkich właścicieli obiektów wielkopowierzchniowych jest odpowiednie utrzymanie dachu.
To do nich należy uprzątnięcie zalegającego śniegu.
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Za wcześnie na emeryturę
Pułkownik Roman Polko zamierza wrócić do armii.
Ma ponownie objąć dowództwo jednostki GROM. Ostat
nio był doradcą byłego prezydenta Warszawy Lecha
Kaczyńskiego oraz Ludwika Dorna. Polko odszedł z ar
mii na emeryturę w wieku 42 lat po konflikcie ze Szta
bem Generalnym. Jego powrót do GROM-u nie jest ta
jemnicą. - Płk Polko jest już po rozmowach z kierownic
twem resortów obrony i spraw wewnętrznych - zdradził
wiceszef MSWiA Paweł Soloch. Pułkownik ma wrócić
do czynnej służby dopiero po odejściu obecnego szefa
Sztabu Generalnego gen. Czesława Piątasa, który 31
stycznia przejdzie na emeryturę.

CHWALIMY

Pomówił i ma przeprosić
»

>
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Wczoraj po raz ostatni na gruzowisko weszli ratownicy z psami

Prokuratura potwierdziła dotąd 62 ofiary śmiertelne katastrofy w Katowicach. Cała Polska łączy
się w bólu z rodzinami zabitych.
Cały kraj obiegła historia dziewię
cioletniego Marka Knosali z Polskiej
Nowej Wsi koło Opola. W sobotę był
w Międzynarodowej Hali Targowej
w Katowicach, gdy jej dach runął.
Ocalał, ale stracił całą najbliższą ro
dzinę - rodziców i brata Tomka. Cała
trójka odeszła od niego na chwilę.
W chwili gdy tony betonu, stali i śnie
gu leciały w dół, chłopca złapał jeden
z ochroniarzy i uchronił go przed nie
chybną śmiercią. Rodzice i brat znik
nęli mu z oczu. Wczoraj dowiedział
się, że cała trójka nie przeżyła kata
strofy.

Czekają na sygnał

Psy nie znalazły ciał
Na gruzy po zawalonej hali targo
wej wczoraj po raz ostatni wkroczyli
ratownicy z psami szkolonymi do wy
krywania zwłok. - Psy wskazały pięć
miejsc, w których - jak można było
sądzić - znajdują się ciała przygnie
cionych przez konstrukcję osób. Jed
nak po przeszukaniu natrafiono tam
jedynie na ślady krwi - relacjonował
wicewojewoda śląski Artur Warzocha.

---------

Odpierają zarzuty
Dowódca akcji odpowiadał wczo
raj na wiele zarzutów dotyczących

oceny akcji, które pojawiały się m.in.
w zagranicznej prasie. Skulich odrzu
cił zarzut przedwczesnego zakończe
nia akcji poszukiwawczej, którą prze
rwano po niespełna dobie od chwili
zawalenia hali.. Jego zdaniem była to
decyzja bardzo przemyślana i racjo
nalna, podjęta po konsultacjach ze
specjalistami z zakresu medycyny ka
tastrof oraz z zakresu statyki budowli.
- Do tego należy dodać godziny wy
czekiwania, bo może zdarzyć się cud.
Ale w pewnym momencie ktoś musiał
przekazać informację, że prawdopo
dobieństwo odnalezienia kogoś
pod gruzami jest bliskie zeru - powie
dział komendant. -Do końca życia bę
dę miał tę wątpliwość - dodał pytany,

KOMENTARZE ZAGRANICZNE

ILaRepublica
Rzym. „La Repubblica” w ar
tykule zatytułowanym „Śnież
na masakra. Polska w żałobie”
pisze, że ta największa katastro
fa w III RP nie była nieunikniona.
„Rośnie wściekłość z powo
du lekkomyślności zarządców
hali targowej” - dodaje gazeta
informując o półmetrowej war
stwie śniegu, który powinien
zostać usunięty. „Nie zrobiono
tego, a niedbalstwo doprowa
dziło do rzezi” - stwierdza
dziennik. Zauważa następnie:
„Powtórzyło się to, co dwa ty
godnie temu miało miejsce
w Bad Reichenhall w bogatej
Bawarii, gdzie runął dach lodo
wiska, pokryty nieuprzątniętym
z powodu niedbałości śnie
giem, zabijając 15 osób, w tym
połowę stanowiły dzieci”.

Berlin. Przyczyn sobotniej
katastrofy budowlanej w Katowi
cach nie należy szukać w naro
dowych właściwościach czy też
politycznych systemach po
szczególny krajów - uważa nie
miecki dziennik „Sueddeutsche
Zeitung”.
„Przyczyną jest raczej nie
przewidywalna
mieszanka,
na którą składają się śnieg,

1 ll1^—'MIIIMIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIII

Na liście zaginionych nadał pozostaje pięć osób. Strażacy przeszukujący rumowisko nie odnaleźli jak dotąd
ich ciał. Jeśli rzeczywiście są pod gruzami, ich szanse na przeżycie określane sa jako „zerowe“.
Wcześniej na rumowisku spotkali
się eksperci, aby ustalić, kiedy i jak
zacząć rozbiórkę zawalonej konstruk
cji, która może potrwać nawet mie
siąc. - Wprowadzenia ciężkiego
sprzętu na miejsce akcji nie należy
się spodziewać szybko. W tej chwili
przygotowywany jest projekt rozbiór
ki, który musi być bardzo dokładny
- tłumaczył dowodzący akcją ratun
kową komendant śląskiej Państwo
wej Straży Pożarnej, nadbrygadier
Janusz Skulich.

mróz, pycha architektów i nie
dbalstwo władz” — czytamy
w opublikowanym w poniedzia
łek komentarzu.
Komentator podkreśla, że
ostatnia katastrofa dotknęła „daw
niej kwitnący” Górny Śląsk
w okresie trudnej transformacji.
Przed demokratycznym zwrotem
w 1989 roku partia komunistycz
na stawiała na przemysł ciężki,
a górnicy i hutnicy cieszyli się licz
nymi przywilejami. Od 15 lat gór
nośląskie zakłady przemysłowe
muszą jednak walczyć z między
narodową konkurencją, co spo
wodowało, że Górny Śląsk stał
się „największą strefą kryzysową
w tej części Europy” - ocenia
„SZ\

LE SOIR
Bruksela. O ofiarności ratow
ników, a także lekarzy udzielają
cych na miejscu pomocy, opo
wiada gazecie „Le Soir” belgijski
wystawca gołębi, Francis Nolmans. - Byli bardzo szybcy i bar
dzo kompetentni - mówi. Nolmans krytykuje jednak osoby od
powiedzialne za utrzymanie hali
w należytym porządku i panujące
tam warunki bezpieczeństwa.
- Wszystkie wyjścia ewaku
acyjne
były
zablokowane
od zewnątrz przez ścianę śnie
gu wysokości półtora metra. To
całkowicie niedopuszczalne
i zbrodnicze! - mówi.

„Le Soir” pisze o tym, że praw
dopodobną przyczyną tragedii by
ła warstwa śniegu zalegająca
na dachu hali. Nolmans ma jed
nak inną teorię - że rolę odegrał
hałas i powodowane nim wibracje
konstrukcji. - W momencie wy
padku, orkiestra na podium robiła
taki harmider, że zdawało się, iż
byliśmy w samym środku trzęsie
nia ziemi. Aż tak drżały stanowi
ska - opowiada.

M

Były sekretarz redakcji „Tygodnika Solidarność”
Krzysztof Wyszkowski ma przeprosić Lecha Wałęsę
za wypowiedzi dotyczące rzekomej agenturalnej prze
szłości byłego prezydenta. Wpłaci także 10 tys. zł na ce
le społeczne. Taki jest wyrok Sądu Okręgowego
w Gdańsku. W trakcie procesu były działacz Wolnych
Związków Zawodowych powtórzył, że ma niezbite do
wody na to, iż Wałęsa był tajnym współpracownikiem
SB i brał za to pieniądze. Wyszkowski już zapowiedział,
że się odwoła. - Sąd uznał, że na podstawie wyroku try
bunału lustracyjnego Lech Wałęsa jest poza wszelką
krytyką - skomentował Wyszkowski.

O TYM SIĘ MÓWI

Krajobraz po tragedl

Do tej pory rodziny zidentyfikowa
ły 34 ofiary śmiertelne ofiary. Według
policjantów, nadal trwa bardzo trudny
proces identyfikacji zwłok. Do prosek
toriów przybywają rodziny zabitych.
Przeprowadzane są sekcje zwłok, po
bierany materiał genetyczny do ba
dań DNA i zabezpieczane odciski pal
ców. Sprawdzane są także dane oko
ło 20 samochodów zaparkowanych
w okolicach miejsca tragedii, których
właściciele dotychczas się nie zgłosili.
W szpitalach przebywa wciąż po
nad 70 osób. Wczoraj rano w szpitalu
w Tychach zmarł 30-letni mężczyzna.
Wielu poszkodowanych ma urazy
głowy i kręgosłupa.

1

czy przerywając akcję nie miał cienia
wątpliwości, że pod gruzami mogą
jeszcze być żywi ludzie.

Były zaniedbania
- W katowickiej hali doszło do po
ważnych zaniedbań - ocenił minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
- Wiele tzw. miejsc awaryjnych było
zablokowanych. Świadczy o tym naj
lepiej fakt, że poszczególne szyby,
drzwi były wybijane od wewnątrz czy
to przez ludzi, którzy chcieli uciec, czy
też już przez niosących pomoc - do
dał.
Podkreślił, że na dachu hali zale
gał lód o grubości od 1 do 8 cm.
- Zdecydowanie przeważała ta gruba
warstwa lodu. Nie jestem ekspertem,
ale kierując się zdrowym rozsądkiem
i opiniami osób mających wiedzę
można powiedzieć, że tego typu war
stwa lodu musiała zrobić swoje - po
wiedział Ziobro.
Ziobro * poinformował,
że
w śledztwie dotyczącym katastrofy
prokuratura przyjęła wstępną kwa
lifikację prawną spowodowania ka
tastrofy, której następstwem jest
śmierć wielu osób. Kodeks karny
przewiduje za to karę od 2 do 12
lat więzienia.

Polska odnoga
bałtyckiej rury
Czy Gazociąg Północny może mieć
odnogę wiodącą przez Polskę?
Klaus Mangold, przewodniczący Ko
misji Wschodniej Gospodarki Nie
mieckiej, twierdzi, że taki plan jest
ciągle rozważany.
Mangold powiedział w wywia
dzie dla moskiewskiej „Niezawisimej Gaziety”, że pomysłodaw
cy Gazociągu Północnego za
stanawiali się nad ułożeniem
części trasy przez Polskę. We
dług niego, nadal rozważa
na jest budowa odnogi tej magi
strali do Polski. - Myślano, by
puścić część trasy przez Polskę.
Ponieważ jednak wiązałoby się
to z opłatami tranzytowymi i pod
niosłoby koszty projektu, zrezy
gnowano z tego. Zdecydowano
wówczas z pobudek ekonomicz
nych, że Gazociąg Północny zo
stanie ułożony po dnie Morza
Bałtyckiego - powiedział Man
gold. - Jeśli Polska i kraje bał
tyckie przyszłyby ze swoimi do
brze przemyślanymi projektami
oraz akceptowalnymi propozy
cjami finansowania i zadeklaro
wały wolę udziału, to można by
łoby wziąć to pod uwagę - do
dał.
Mangold powiedział również,
że rozważana jest budowa od
nogi od bałtyckiej magistrali
do Polski. - Przedsięwzięcie ta
kie, naturalnie, musi być docho
dowe - zastrzegł. Wyraził też
opinię, że zastrzeżenia Polski
i krajów bałtyckich do rosyjsko-niemieckiej inwestycji są bez-"
podstawne.

- Projekt ten był opracowywa
ny od wielu lat i w 2001 roku zo
stał
jednomyślnie
przyjęty
na szczeblu Unii Europejskiej.
Wszyscy członkowie UE jedno
znacznie opowiedzieli się za tym
gazociągiem w jego obecnej po
staci - powiedział przemysłowiec.
- Jest to wielki wspólny projekt
trzech niemieckich kompanii
(Ruhrgas, BASF i E.ON) oraz
Gazpromu, który był długo dysku
towany. Chodziło przede wszyst
kim o zasadność finansowo-techniczną. Trasa gazociągu i ilości
gazu (które nim popłyną) zostały
uzgodnione już dawno. Niczego
przed nikim nie ukrywano.
Gazociąg Północny przez
Morze Bałtyckie połączy bezpo
średnio Rosję z Niemcami, omi
jając kraje tranzytowe, w tym
Polskę.
Jest
projektowany
na transportowanie 55 mld me
trów sześciennych gazu rocznie.
Będzie się składać z dwóch ni
tek, pierwsza ma być odda
na do użytku w lipcu 2010 roku.
Koszty tej inwestycji Gazprom
szacuje na ponad 4 mld euro.
Polska jest przeciwna budowie
gazociągu północnego i konse
kwentnie opowiadała się za budo
wą drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa lub ułożeniem magistrali
Amber (przez Estonię, Łotwę, Li
twę do Polski i dalej do Europy
Zachodniej). Zdaniem ekspertów,
projekt gazociągu po dnie Bałty
ku jest dwa-trzy razy droższy
od budowy drugiej nitki magistrali
Jamał-Europa przez terytorium
Polski.
(pap)

Z głębokim żalem zawiadamiam, że
dnia 28 stycznia 2006 roku zmarła
Śp.

IRENA SZYMAŃSKA
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
2.02.2006 roku o godz. 12.30
w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym
w Koszalinie.

Pogrążona w smutku

RODZINA

Śledztwo już trwa
Moskwa. „Nowyje Izwiestija”
wyrażają pogląd, że skala tra
gedii w hali Międzynarodowych
Targów Katowickich byłaby za
pewne większa, gdyby dach ru
nął w środku dnia, a nie wie
czorem, kiedy widzowie odby
wającej się tam wystawy gołębi
pocztowych już się rozchodzili.
Powołując się na świadków, ga
zeta podaje, że w kulminacyj
nym momencie w pawilonie wy
stawowym przebywało od 12
do 15 tys. ludzi.
Dziennik przytacza też wypo
wiedź prezesa kompanii „Gołę
bie Rosji” Wiktora Charłaszyna,
który zwrócił uwagę, że wśród
ofiar katastrofy są wybitni ho
dowcy gołębi. - To dla nas tra
gedia. Wszak wystawa w Kato
wicach uważana była za jedną
z
najbardziej
prestiżowych
- przytaczają „Izwiestija” słowa
Charłaszyna.

Szef Prokuratury Okręgowej
w Katowicach Krzysztof Sierak poin
formował, że prokuratura badać bę
dzie nie tylko odpowiedzialność osób,
które bezpośrednio zarządzały obiek
tem, ale także kwestie związane z bu
dową hali wystawowej.
Prócz ekspertyz z dziedziny bu
downictwa, do śledztwa zatrudnie
ni zostaną biegli z dziedziny glacjologii (mają wyjaśnić, jak i kiedy
powstał lód na dachu budynku)
i metalurgii. Zbierana jest doku
mentacja wszystkich firm związa
nych z projektowaniem, budową,
naprawami i konserwacją budynku,
którego dach runął.
- Nie wiemy, jakiej można spo
dziewać się linii obrony osób, którym
ewentualnie w przyszłości możemy
postawić jakieś zarzuty. Te dane będą
miały znaczenie przy ocenie osób,
które zawiniły temu zdarzeniu - po
wiedział Sierak.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych ”

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 29 stycznia 2006 r.
odeszła od nas

najukochańsza Mama, Teściowa, Babcia

LUCYNA ROGALA
Długoletni i ceniony pedagog.
Msza żałobna zostanie odprawiona dnia 1 lutego 2006 r.,
o godz. 8.00 w Kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbe
w Słupsku. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia
1 lutego 2006 r., o godz. 11.20 na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Rodzina

(PAP, ONET.PL)
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» Franciszek W. ze Słupska
- Po tragedii w Katowicach boję się chodzić do du
żych sklepów, wolę osiedlowe sklepiki, gdzie wiem, że
nic mi na głowę nie spadnie. W Słupsku mamy bar
dzo dużo supermarketów z płaskim dachem i do nich
na pewno nie pójdę. Chyba, że do Netto, gdzie dach
jest spadzisty i bezpieczniejszy.

Prezentacja
nowego
Forda Fiesta

(krab)

Dział miejski Stupsk ul. Henryka Pobożnego 19

słupsk.

I

tel. 059 848 81 29

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

^

Rodzina cudem uniknęła śmierci

Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Tomasz Częścik
tel. 059 848 8127
kierownik działu - Magdalena Gryko

^

Czad mógł ich zabić
Dwóch małych chłopców trafiło do słupskiego

- Gdy weszłam do łazienki,
Bartek
leżał
nieprzytomny
w wannie, nic nie mówił, tylko
charczał — mówi Jolanta, matka
chłopców. — Byłam przerażona,
wyciągnęłam go, ale był taki
wiotki, że przelatywał mi przez
ręce.
Pomocy zaczęła szukać u są
siadów, z nagim chłopcem wy
biegła na klatkę schodową.
Sąsiadka zaczęła go reanimo
wać - mówi matka. - Zrobiła mu
sztuczne oddychanie i wtedy za
czął wracać do życia.
Pani Jolanta zauważyła, że
coś jest nie tak, kiedy chwilę
wcześniej, w sobotę wieczorem,
drugi syn jadł w kuchni kolację.
- Zaczął dziwnie się zachowy
wać, mówił, że kręci mu się
w głowie - opowiada Jolanta.
- Nie wiedziałam, co się z nim
dzieje. Mnie też zaczęło nagle
robić się słabo, wiotczały nogi
i miałam szum w głowie — opo
wiada.

NIE MIAŁA TYLE
SZCZĘŚCIA
■ Niespełna rok temu w Słupsku
piętnastoletnia Anastazja zmarła
podczas kąpieli we własnej ła
zience. Tlenek węgla ulatniał się
z nieszczelnego piecyka gazowe
go. Rodzice i sąsiedzi
bezskutecznie próbowali reani
mować dziewczynę.

Podeszła do okna, które
otworzyła na oścież. - Głęboko
oddychałam i zrobiło mi się le
piej - mówi kobieta. - Wtedy
właśnie poszłam po Bartka
do łazienki.
Pogotowie i straż pożar
na przyjechały w mgnieniu oka.
Dzieci, pięcio i dziesięciolatek,
z objawami zatrucia trafiły
do słupskiego szpitala.
Według
Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej, ro
dzina dusiła się z powodu braku
tlenu. - Mieszkanie było bardzo
szczelne - mówi Irena Tyszka
z Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej. - Okna i drzwi
są zalepione pianką i nie było
wymiany powietrza. Najprawdo
podobniej
piecyk
gazowy
po prostu zużył cały tlen i miesz
kańcy zaczęli się dusić.
Dyrektor zapewnia, że budy
nek jest na bieżąco sprawdzany
i
kominiarze
nie
znaleźli
podczas ostatniej kontroli żad
nych nieprawidłowości.
Podobnego zdania jest Kata
rzyna Wróblewicz, rzecznik Po
morskiego Zakładu Gazownicze
go w Gdańsku. - Sprawdziliśmy
szczelność instalacji i okazało
się, że nie ma ulatniania gazu
- mówi rzecznik. - Być może to
wina piecyka gazowego, za któ
ry odpowiada właściciel miesz
kania. My odpowiadamy za in
stalację tylko do głównego za
woru w bloku.

Fot. PIOTR KAW AŁEK

szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla.
Przeżyli tylko dzięki czujności matki.

BĄDŹMY OSTROŻNI
GRZEGORZ FERLIN

rzecznik prasowy słupskiej straży pożarnej

Na szczęście wszyscy uniknęli śmierci. Gdyby nie przytomność matki,
chłopcy mogliby nie żyć. Dziś wrócili do domu.
Według lekarzy, dzieci jednak
zatruły się czadem. - Tak jest na
pisane
w
karcie
choroby
- mówi matka. - Do czasu pozna
nia faktycznej przyczyny zatrucia,

W SKRÓCIE

piecyk na pewno będzie odłączo
ny, bo zależy nam na życiu.

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

Wypełnili wolę księcia

Wójt w audiotele

- Uruchomienie nowego piecyka gazowego musi odbyć się
pod kontrolą kominiarza. Koniecznie też stosujmy się do in
strukcji obsługi. W przypadku starszych piecyków musimy
sprawdzać go co najmniej raz w roku. Pierwszą oznaką ulat
niania się tlenku węgla jest spadek wydajności piecyka, przy takim samym spalaniu
woda nagle jest zimniejsza. Do naprawy piecyków wzywajmy fachowca.

SŁUPSK. Chcieli pomóc, to ich pobili

Pijani napadli
na policjantów

GMINA SŁUPSK. Wójt Mariusz Chmiel znalazł się wśród finali
stów konkursu na „Wójta roku 2005”. Plebiscyt organizuje dział Au
dycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej. Konkurs ma na celu wy
łonienie wójta, który w minionym roku zrobił najwięcej dla swojej gmi
ny.
Od
5
do
15
lutego
będzie
trwała
prezentacja
telewizyjna wszystkich kandydatów. Zwycięży ten, który zbierze
na swoim koncie najwięcej głosów w audiotele.

Dwaj słupszczanie pobili policjantów,
którzy chcieli im pomóc. Teraz odpo
wiedzą za to przed sądem. Grozi im
do trzech lat więzienia.

(klin)

Wsparcie dla pracodawców
Policyjny patrol w piątek wie
czorem zauważył dwóch męż
czyzn leżących na chodniku
przy ulicy Tuwima. Obaj byli pijani
i zakrwawieni. Funkcjonariusze
próbowali udzielić im pomocy.
- Gdy zaczęli ich podnosić, żeby
uchronić przed zamarznięciem,
mężczyźni nagle ocknęli się i rzu
cili na policjantów - mówi aspirant

SŁUPSK. Pracodawcy, którzy stworzą miejsca pracy dla osób
niepełnosprawnych, mogą liczyć na pomoc finansową z programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
»Program wyrównywania różnic między regionami”.
W jego ramach, przedsiębiorcy z chronionego i otwartego rynku
Pracy, którzy zatrudnią niepełnosprawnych, mogą ubiegać się o re
fundację na wyposażenie nowych miejsc.
Za stworzenie nowego stanowiska przedsiębiorca może otrzymać
zwrot do 65 procent kosztów, nie więcej jednak niż 23 tysiące zło
tych.
Umowy mogą być zawarte z przedsiębiorcą, który zatrudni przy
najmniej na trzy lata bezrobotne osoby niepełnosprawne, zarejestro
wane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Druki wniosków i szczegółowe informacje można otrzymać w Wy
dziale Zdrowia i Spraw Społecznych słupskiego Urzędu Miejskiego,
pl. Zwycięstwa I, pok. 04. Informacje o programie podane są także
na stronie internetowej www.pfron.org.pl
Wnioski należy składać do 6 marca 2006 roku.

(ela)

Dni ofiar przestępstw
SŁUPSK. Specjalną akcję przygotowaną dla osób pokrzywdzo
nych przez przestępców przygotowuje Prokuratura Rejonowa
w Słupsku. - W dniach 22, 23, 24, 27 i 28 lutego oraz 1 marca bę
dziemy przyjmować osoby pokrzywdzone przestępstwem - mówi
Maria Pawłyna, prokurator rejonowy w Słupsku. - Prokuratorzy spe
cjalnie dla nich każdego dnia w godzinach od 8 do 15.30 będą udzie
lać bezpłatnych porad prawnych.

(toc)

łupszczanie, po raz pierwszy od śmierci księcia Ernesta Bogusława De
Cray, modlili się za jego rodzinę. Książę przed śmiercią zostawił testa
ment z prośbą o modlitwę. Zabezpieczył nawet pieniądze na ten cel, ale je
go ostatnia wola została zapomniana. Po ponad 300 latach w kościele Św.
Jacka straż honorową przy krypcie książąt wystawili rycerze Bractwa Bogu
sława V ze Słupska. Liturgię poprowadzili: ks. prałat Jan Giriatowicz, pro
boszcz parafii pw. św. Jacka, ks. Wojciech Froehlich, wikariusza parafii Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Mariusza Synak, proboszcz pa
rafii prawosławnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Słupsku.
(klin)

S

! IMPLANTY: Stomatologia estetyczna, nar
koza. Perfect-Dent, Słupsk, Starzyńskiego
6 - 7 (Podkowa), 059/84-10-118.
08420/A
GABINETY stomatologiczne -Beata, Ro
bert. Suchorowscy. Protetyka, implanty,
narkoza. Waryńskiego 4, Piekiełko 25,059/842-98-24
00293/B
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
00281/A
LABORATORIUM Sigma (była Przychod
nia Kolejowa) Wileńska 30,
0-59/840-38-00, Pn - Pt 7.00 - 18.00
08Z30/A

sztabowy Emilia Adamiec, rzecz
nik słupskiej policji. - Zaczęli szar
pać i wyzywać funkcjonariuszy.
Jeden z nich uderzył policjanta
w twarz. Funkcjonariusz doznał
wstrząśnienia mózgu. W tym cza
sie drugi zaatakował innego mun
durowego. Wytrącił mu z ręki ra
diotelefon i zdeptał go. Policjan
tom udało się jednak obezwładnić
napastników. Prokurator Rejono
wy wobec 44-letniego Dariusza P.
i 49-letniego Grzegorza M. zasto
sował dozór policyjny.

(toc)

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.
10947/A
MATURA j. polski. Zajęcia indywidualne
i grupy, tel. 0-509-262-290.
W348/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

0
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Zadzwoń!
Pomożemy

Jagoda z gminy Potęgowo
- W naszej gminie cały czas mamy problemy z wodą.
Prawdą jest także, że wodociągi są stare, ale więk
szym problemem jest Zakład Usług Wodnych. Za
kład nie liczy się ze zwykłymi ludźmi i tym, że w te
mrozy nie mają wody.

Nie przepłacaj! Sprawdź,
gdzie zatankujesz tańsze
paliwo.

Państwa sygnały i opinie
z gminy Smołdzino
przyjmuje dziś

(toc)

Elżbieta Lange
tel. 059 848 81 28
Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19

słupsk.

I

tel. 059 848 81 29

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

I

kierownik działu - Magdalena Gryko

PROMOCJA

Usuńcie w końcu tę awarię

Sprawdź,

Nie mamy telewizji!

dasz maturę
a angielskiego

Od dwóch tygodni lokatorzy bloku przy placu Zwycięstwa 4 nie mogą oglądać telewizji Vectra.
Sygnał zniknął po tym, jak właściciel punktu handlowego podczas remontu swojego lokalu

W środę 1 lutego publikujemy test z angielskiego

wyciął kabel telewizyjny.

(podstawowy i rozszerzony) j
52906SLSB_A.

INFORMATOR FERYJNY
USTKA

- Już drugi tydzień nie może
my oglądać telewizji - skarży się
Tadeusz Kuciński, lokator bloku
przy placu Zwycięstwa 4. - Wiele
razy zgłaszałem awarię, ale cią
gle jestem odsyłany i nikt się tym
nie zajął. Przez tyle czasu nie mo
żemy nic obejrzeć. Dziwię się, że
do tej pory nikt nie zareagował.
Kuciński twierdzi, że telewizji
nie mają wszyscy mieszkańcy
bloku. - Telewizja Vectra powin
na zrobić wszystko, żeby abonen

ci nie narzekali - dodaje. - A oka
zuje się, że przez tyle czasu jeste
śmy odsyłani z kwitkiem.
Pracownicy Vectry wiedzą
o problemach mieszkańców.
- To nie jest zwykła awaria
- mówi Antonina Cisakowska,
kierownik słupskiego Zakładu
Telewizji Kablowej Vectra. - Je
den z właścicieli lokalu handlo
wego na placu Zwycięstwa
podczas remontu wyciął nasz
kabel. To nie jest awaria zależ

GŁÓWCZYCE. Nie chcą płacić za bilety miesięczne

- Mój syn dojeżdża do szkoły
średniej w Słupsku - mówi
mieszkanka Główczyc. - Chcia
łam wykupić bilet na dwa tygo
dnie, ale okazuje się, że to nie
jest możliwe. Chociaż mój syn
nie będzie jeździł do Słupska,
muszę zapłacić za cały miesiąc.
Pasażerowie nie chcą rów
nież wydawać pieniędzy na jed
norazowe bilety. - Na nie wyda
my jeszcze więcej - komentują.
- Przecież to bez sensu. To
przewoźnik
powinien
dbać

ELŻBIETA LANGE
elzbieta.lange@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 28

Kiedy usterki są długotrwałe,
abonenci mają prawo wystąpić
o obniżenie opłat abonamento
wych. Muszą jednak składać
indywidualne wnioski do opera
torów telewizyjnych. Jeżeli
jednak Vectra udowodni, że za
kłócenia nie są spowodowane
z ich winy, abonenci powinni
zgłosić to do Urzędu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty, Pomor
skiego Oddziału Okręgowego
w Gdyni.

DAMNICA
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy
godz. 11 - nauka tańca
Zespół Szkół w Damnicy - ul. Marii Konopnickiej 1
■ godz. 9 - 13 - zajęcia sportowe

SŁUPSK. Lokatorzy zapłacą mniej

Czekają na zniżki
Mieszkańcy Główczyc twierdzą, że
Przedsiębiorstwo Komunikacji Sa
mochodowej wyciąga od nich pie
niądze. Chociaż trwają ferie, ucznio
wie muszą zapłacić za bilety na cały
miesiąc.

na od nas. Problem zgłosił nam
tylko jeden z mieszkańców tego
bloku. Rozumiemy zniecierpli
wienie tego pana, musimy jed
nak zrobić projekt i w nowym
miejscu założyć instalację. Za
pewniam jednak, że robimy
wszystko, aby lokator tego blo
ku jak najszybciej mógł korzy
stać z telewizji kablowej.

Szkoła Podstawowa nr 1 - ul. Darłowska 18
godz. 9 — 11 - Mocne i Słabe Strony Twoje i Innych
godz. 10 - 12 - zabawy z językiem angielskim
godz. 10 - 14 - gry i zabawy terapeutyczne
godz. 10 - 13 - zajęcia sportowe
Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Jagiellońska 1
godz. 9 - 12 - mityng LA dla klas I - VI dziewczyn i chłop
ców
Gimnazjum - ul. Wróblewskiego 7
godz. 9 - 12 - quiz geograficzny „Polska”, gry i zabawy ję
zykiem angielskim
godz. 9 - 11 - turniej piłki koszykowej
Biblioteka Miejska - ul. Kopernika 22
godz. 12 — 13 — zajęcia internetowe dla dzieci w wieku od 7
do 12 lat
godz. 12 - 18 - gry planszowe, edukacyjne, układanki, roz
rywki puzzlowe
godz. 13-14.30 - Przyjaciele „Kubusia Puchatka” - konkurs
plastyczny
godz. 16 - 17 - Galeria Witch - narysuj Taranee i Cornelię
- konkurs plastyczny
Dom Kultury - ui. Kosynierów 19
godz. 10 - wyprawa na zachód Ustki. Ognisko z kiełbaskami
Centrum Pomocy Dzieciom - ul. Wróblewskiego 7
godz. 9 - 12 - „Harry Potter” - wspólne oglądanie filmu. Qu
iz wiedzy o filmie.
godz. 12 - 13 - zajęcia plastyczne - „Zatrzymany kadr filmu
0 Harrym Potterze”
1 godz. 13 - 13.30 - obiad profilaktyczny
godz. 15 - turniej tenisa stołowego
Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Grunwaldzka 35
godz. 11 - 13.30 - kulig z ogniskiem (płatność 3 zł od oso
by)

o swoich pasażerów i wychodzić
im na przeciw.
Tymczasem wszystko wska
zuje na to, że dyrekcja Przedsię
biorstwa Komunikacji Samocho
dowej nie umożliwi uczniom wy
kupienia biletów tylko na dwa
tygodnie. Wszyscy będą musieli
zapłacić za bilety miesięczne.
- Uczniom już przysługują ulgi
- mówi Ilona Słaby, rzecznik pra
sowy słupskiego PKS. - Wprowa
dzenie kolejnych nie jest takie
proste, ponieważ nas również
obowiązują przepisy. Obecnie nie
ma możliwości wykupienia bile
tów na dwa tygodnie. Natomiast
uczniowie mogą przez cały mie
siąc korzystać z połączeń na od
cinkach określonych w bilecie
miesięcznym.
(ela)

UWAGA, ZMIANY

Autobusy pojadą inaczej
USTKA. Od pierwszego lutego zmienia się trasa oraz godzina od
jazdu autobusów relacji Ustka-Katowice. Autobus odjedzie z Ustki
o 18.20, a ze Słupska o 18.45. Trasa: Miastko, Człuchów, Chojnice,
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Łęczyca, Łódź, Piotrków Trybunalski,
Częstochowa, Katowice. Nie zmieni się natomiast godzina odjazdu
z Katowic. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tele
fonu 059 842 42 56.
(ela)

SŁUPSK
Młodzieżowe Centrum Kultury
, godz. 10 - 15 - zajęcia muzyczne (praca z mikrofonem, ćwi
czenia emisji głosu, interpretacja utworów muzycznych, gra
na gitarze akustycznej, elektrycznej i basowej)
godz. 10 - 14 - zajęcia teatralne - (ćwiczenia emisji głosu,
recytacji, ekspresji głosowej, ćwiczeń dykcyjnych oraz gry dra
matycznej z tekstem)
i godz. 10 - 14 - zajęcia plastyczne - (I - IV klasa SP)poznawanie różnych technik malarskich, Galeria Wyobraźni oraz ma
larstwo dawnych mistrzów
prelekcje filmowe; godz. 17 - „Harry Potter i Czara Ognia”
(bilet w ceraę 8 zł dla dziecka i opietfiińa)
■ godz. 9.30 - turniej szachowy w SP2
godz. 10 - turniej tenisa stołowego w Gimnazjum nr 4
godz. 12 - turniej całki siatkowej w Gimnazjum nr 6
Teatr „Rondo”, ui. Niedziałkowskiego
godz. 17.30 - 19 - Feryjna Szkoła Teatru, warsztaty teatralne
oraz konsultacje dla osób biorących udział w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim
(ak)

Taniej za mieszkanie
w spółdzielni
Czternaście złotych miesięcznie za
oszczędzą w tym roku na opłatach
za mieszkanie rodziny mieszkające
w Spółdzielni Mieszkaniowej Dom
nad Słupią.
Obniżki opłat dotyczą w su
mie kilku składników: eksploata
cji, konserwacji, legalizacji wo
domierzy i stawek za gaz zbior
czy.
- Obniżka nie jest duża, bo
wyniesie 2,8 procenta, ale mo
gliśmy sobie na nią pozwolić,
bo nie musimy już płacić za wy
kup gruntów, zakończyliśmy
termomodernizację, a przycho
dy z dzierżawy lokali użytko
wych są znaczącym źródłem
dochodu - tłumaczy Leszek Or
kisz, prezes Domu nad Słupią.
W rezultacie rodziny, które
zajmują średnie, 60-metrowe
mieszkanie zyskają miesięcz
nie 14 złotych. Natomiast spół
dzielcy, którzy zamieszkują
większe mieszkania, odczują
jeszcze bardziej obniżkę opłat.
W innych dużych słupskich
spółdzielniach mieszkaniowych
obniżek miesięcznych czynszów
na razie nie będzie.

- Teraz przygotowujemy bi
lans. Plany inwestycyjne będzie
my mieli gotowe pod koniec
pierwszego kwartału. Dlatego
ewentualne zmiany czekają nas
najwcześniej od 1 kwietnia
- mówi Tadeusz Mól, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Kole
jarz. - Jeśli dojdzie do zmiany
stawek, to raczej będą one zróż
nicowane. W spółdzielni doszło
do wydzielenia odrębnych nieru
chomości. Dlatego opłaty w każ
dej nieruchomości będą się róż
nicować.
Nadal także nie wiadomo, co
w najbliższych miesiącach bę
dzie się dziać w Spółdzielni
Mieszkaniowej Czyn w Słup
sku.
- Decyzje o tym, czy dojdzie
do zmian w wysokości opłat,
zapadną pod koniec marca.
Po bilansie. W tej chwili trudno
powiedzieć,
czy
dojdzie
do podwyżek czy raczej do ob
niżek ich wysokości - mówi
Grażyna Kościewicz, wicepre
zes Czynu.

ZBIGNIEW MARECKI
zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 26
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Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
Pani

Ani Kocbuch
składają

Koleżanki i Koledzy z SOSW w Słupsku
57606SLSB_ A
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POGOTOWIE REPORTERSKIE

ZDANIEM CZYTELNIKA

JUTRO W GAZECI
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Leszek z Modrzejewa
- Komendant zapowiedział premie dla policjantów,
którzy przyczynili się do szybkiego zatrzymania mor
dercy rolnika w Tągowiu. Za co? Przecież to ich obo
wiązek, by strzegli prawa i łapali przestępców. Jak
sprzątaczka umyje podłogę, to też dostanie premię?

Drogowa bzdura
roku. Plebiscyt
z nagrodami.

(wysł. zida)

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

miastko.

I

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

Bytowski komornik mimo zakazu wjazdu
do lasy pojazdami mechanicznymi, szar
żował swoim czterokołowcem w okoli
cach Rekowa. Doszło do wypadku.

przeznaczył na tegoroczną reklamę ponad 100 tysięcy złotych.
Nie jest to zawrotna suma zwa
żywszy, że z pieniędzy tych trzeba
zbudować drewniany obiekt, w któ
rym mieścić się będzie punkt informa
cji turystycznej, a także zorganizować
imprezy, w tym największą - lipcowe
Dni Miastka.

Wypadek miał miejsce w sobot
nie popołudnie Z policyjnych usta
leń wynika, że Wojciech D. jeździł
drogami leśnymi w okolicach Jezio
ra Rekowskiego. - Wpadł w poślizg
i stoczył się z wysokiej skarpy - mó
wi Andrzej Borzyszkowski, zastęp
ca komendanta powiatowego poli
cji. - Wzywał pomocy z telefonu ko
mórkowego. Pojazd go przygniótł.
Bytowski komornik ze złama
niem nogi trafił do szpitala. Okolicz

ności wypadku wyjaśnia policja.
- Sprawdzamy, jakiej kategorii była
ta droga - twierdzi Borzyszkowski.
-1 czy Wojciech D., jadąc czteroko
łowcem, mógł stwarzać bezpośred
nie zagrożenie.
Wątpliwości, że komornik złamał
prawo, nie ma Wacław Turzyński,
nadleśniczy Nadleśnictwa Bytów.
- Zakaz wjazdu do lasu i na drogi
leśne mają wszystkie pojazdy me
chaniczne - tłumaczy. - Przez całe
lato walczyliśmy z właścicielami
czterokołowców. To była prawdziwa
plaga. Kilku z nich zostało ukara
nych mandatami.

(zida)

W SKRÓCIE

Dostali pieniądze na ferie
POWIAT BYTOWSKI. Biblioteka w Czarnej Dąbrówce dostała 1,8
tysiąca złotych z fundacji „Wspomagania Wsi” w Warszawie na pro
jekt „Baśniowe ferie”. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum
w Starkowie z tego samego źródła dostało 1,9 tysiąca złotych.
- Przez dziesięć dni ferii dzieci, które nie wyjadą na zimowiska,
mogą ciekawie spędzić czas na zabawie połączonej z nauką - mówi
Małgorzata Świerczyńska, dyrektor biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

Premiera Rummela

Pracownicy Wydziału Promocji
zaczęli rok od wydania kalendarza
ściennego i kalendarza imprez. Nie
dawno w punkcie informacji tury
stycznej pojawiły się koszulki z napi
sem „Jestem z Miastka”, kubki z her
bem miasta, czapeczki i dwa rodzaje
szalików - jeden dla kibiców sporto
wych i drugi, jak mówi naczelnik Ka
płan, mniej awangardowy.

Sylwia Lis
tel. 059 857 35 72

Komornik złamał prawo

Koszulki, czapeczki, kubki i szaliki mają promować Miastko w sezonie letnim. Samorząd

Jestem z Miastka,
to widać...

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

REKOWO. Jeździł po lesie czterokołowcem

Będzie widać,
że są z Miastka

Przy nowym punkcie mają też zo
stać zamontowane dwa plany
- Miastka i gminy.

Zadzwoń!
Pomożemy

e-mail: redakcja@glos-pomor2a.pl

Gmina chce się promować w regionie

W ubiegłym roku zaczęła się ak
cja związana z nową wizytówką
Miastka - zbójem Rummelem. Jego
wlzerVnek’ który wygrał konkurs,
wzbudził kontrowersje mieszkańców.
- Za chudy - mówili miastczanie.
Ostatecznie jednak zbój, rzeczy
wiście bardzo szczupły, będzie pro
mował Miastko. Nie wiadomo, czy się
pokaże na Dniach Miastka w całej
swej skromnej okazałości, na pewno
jednak będzie jego namiastka - czyli
okolicznościowy stempel z wizerun
kiem Rummela.
- Chcielibyśmy postawić też
drewnianą rzeźbę - drogowskaz
przedstawiający Rummela, ale nie
wiemy, czy starczy nam pieniędzy
- zastanawia się Ewa Kapłan, na
czelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego
i Promocji Gminy w ratuszu. - Naj
pierw musimy postawić drewniany
obiekt, do którego przeniesiemy z dorou kultury punkt informacji turystycz
ni- Przy nim mogłaby stanąć rzeźba
Rummela.

J

głos Pomorza

Dominika Jurewicz i Monika Deniusz z Wydziału Promocji ratusza prezentują najnowsze gadżety promocyj
ne gminy. W takich koszulkach, czapeczkach i szalikach każdy może stać się żywą wizytówką promocyjną
Miastka.
- Te klubowe są w sam raz - cie
szy się działacz sportowy Mateusz
Felke. - Muszę powiedzieć kibicom,
żeby wydali te 20 złotych. Będziemy
się w nich na meczach naszego Star
tu znakomicie prezentować.
Z kupnem szalików warto się po
spieszyć, bo wyprodukowano ich tyl
ko trzysta. Tyle samo jest koszulek,
za to dwa razy tyle kubków i długopi
sów oraz naklejek z herbem Miastka
na szyby aut.

A w zanadrzu kolejne
pomysły
Już w lutym ma być wydana nowa
mapa topograficzna regionu.
- Organizujemy też dwa konkursy
fotograficzne. Pierwszy dotyczy czte
rech pór roku w naszej gminie, a dru
gi „Zatrzymane w kadrze”, jest dla fotoamatorów, którzy zrobią najciekaw
sze ujęcia z naszych imprez i z życia

gminy - zapowiada naczelnik Kapłan.
- Wiosną weźmiemy się za znakowa
nie szlaków turystycznych. Na począ
tek poprawimy oznakowanie już ist
niejących tras, a potem weźmiemy
się za wschodnią część gminy.
Pracownicy Wydziału Promocji
wydadzą również folder z bazą nocle-

gowo-gastronomiczną. - Mamy jesz
cze wiele pomysłów. Jak starczy pie
niędzy, a zamierzamy zdobyć je mię
dzy innymi w Unii, to wszystko zreali
zujemy - zapewnia naczelnik Kapłan.

KONRAD REMELSKI

- Uczniowie będą czytali bajki, najmłodsi będą rysować oraz przygo
towywać przedstawienie. Ferie zakończą się balem przebierańców.
Dzieci z pomocą młodzieży i krawcowej same zaprojektują stroje
na bal, przygotują scenariusz i go poprowadzą. W zajęciach bierze
udział 40 osób w wieku od 3 do 12 lat.
W Starkowie pieniądze umożliwią młodzieży gimnazjalnej spę
dzenie ferii w szkole w sposób pożyteczny, bezpieczny i atrakcyjny.
Nauczycielka Ewa Kuligowska wraz z innymi pedagogami opracowa
ła projekt „Kraina talentów”. W jego ramach uczniowie przez 10 dni
rozwijać będą talenty językowe, plastyczne, sportowe i informatycz
ne. Podsumowaniem projektu, realizowanego przez nauczycieli Mał
gorzatę Zacholską, Izabelę Łazugę, Renatę Moroz, Daniela Panka
i Jarosława Wasyluka, będzie „Moda na sukces - festiwal talentów”,
czyli przegląd dokonań wszystkich grup.
(zida, kor)

Wejściówki na basen
BYTÓW. Trzy pierwsze osoby, które dzisiaj o godzinie 11 zjawią
się w naszym oddziale przy ul. Kochanowskiego 8-10, otrzymają
bezpłatne wejściówki na kryty basen.

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

ZDARZENIA I WYPADKI
GADŻETY TO ZA MAŁO

Rowerzysta jechał zygzakiem

TOMASZ WEBER

właściciel firmy turystycznej w Miastku

- Promocyjne gadżety to nie wszystko, żeby przycią
gnąć turystów do gminy. Ludzie przyjadą na nasz
teren, jeżeli będą mieli dobrą bazę turystyczno-rekreacyjną. Mamy piękne jeziora, ale niezagospodarowane
turystycznie. Poza tym Miastku potrzebne są duże im
prezy rozrywkowe, które spowodują, że będzie
przyjeżdżać na nie wiele osób. Musi być jakiś produkt markowy, dzięki
któremu Miastko będzie znane w regionie i Polsce.

KOŁCZYGŁOWY. Dwa i pół promila alkoholu miał w wydychanym
powietrzu zatrzymany przez policjantów rowerzysta. 41-latek ledwo
trzymał się na nogach. Nie chciał podać się kontroli i wyzwał funkcjo
nariuszy. Awanturnikowi grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

(zida)

Dostali nowy sprzęt

CODZIENNIK FERYJNY
STARKOWO

LIPNICA

■ Dzisiaj: w Młodzieżowym
Domu Kultury w godzinach 10-18
- sekcje taneczne i wokalne;
w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury - godz. 8 - czas dla Szko
ły Podstawowej nr 1; 10 - film
Madagaskar; 11.30 - zajęcia
w sekcjach - plastycznej, mini-listy przebojów; po południu
- od 14 - próby zespołów; w Bi
bliotece Publicznej - 11.30 - kon
kurs plastyczny - „Śniegowe fi
gle”.
■ Jutro: w MGOK - godz. 810 - czas dla SP nr 1; 10 - zaję
cia taneczne, plastyczne i kapel
rockowych; w J^/IDK - 10-14
- gry matematyczne; 13-13.45

■ Dzisiaj: w Gimnazjum od 913 - Kraina talentów plastycz
nych i informatycznych.
■ Jutro: w Gimnazjum od 913 - „Tańczące wstęgi” - kraina
talentów sportowych; informaty
ka; „Która klasa jest najlepsza?”
- kraina talentów językowych.

■ W Zespole Szkół - codziennie
od 10 do 13 - zajęcia sportowe i kom
puterowe; czynne jest też lodowisko
przed szkołą.

- hala OSiR-u - piłka koszyko
wa; 10-14 - sekcje taneczne;
10-17 - gra na keyboardzie;
w Bibliotece Gminnej - 11.30
- impreza „Jeęjgn z dziesięciu”.

SUCHORZE
■ Dzisiaj: Szkoła Podstawo
wa - 9-13 - zajęcia sportowe
i informatyczne.
■ Jutro: zajęcia sportowe i in
formatyczne.

ŁODZIERZ
■ Dzisiaj w zespole ęzkół rol
niczych - godz. 9 - początek ha
lowego turnieju piłki ręcznej gimnazjalistek.

TRZEBIELINO
■ Dzisiaj; w Bibliotece Gmin
nej - w godzinach od 13-16
- zajęcia plastyczne „Zimowy
krajobraz”, stworzenie zimowej
galerii, tygryskowe ćwiczenia

w Szkole Podstawowej - zajęcia
świetlicowe - gry i zabawy, (kor)

■
Dzisiaj: Hala MOSiR
o godz. 11 Turniej „Trio - Ba
sket”; w MDK w godz. 10-12 „Ma
lowana Zima” - zajęcia plastycz
ne;
GOK
Kołczygłowy
w godz.11-13 ferie z bałwan
kiem; w GOK Tuchomie zajęcia
taneczne; w Jasieniu w godz.
11-19 spotkanie z bajką, zajęcia
Fot. SY LW IA LIS

MIASTKO

terackie - dopisujemy nowy roz-\ codziennie zajęcia teatralne
dział o Kubusiu Puchatku;
w Szkole Podstawowej - 9-12
- zajęcia sportowe.
P Jutro: w Bibliotece Gminnej
- 13-16 - zajęcia plastyczne „Zi
mowy krajobraz”, tygryskowe
ćwiczenia - zabawy na śniegu
i zabawy literackie - dopisujemy
nowy
rozdział o
Kubusiu;

Jutro: w MDK w Bytowie
w godz. 10-12 gry i zabawy
na wesoło; w G(^< Kołczygłowy
godz. lEjplambur/, w godz. 1517 dyskoteka; w bibliotece w By
towie w godz.9-15 wspólne czyta
nie b§)ek; w Gostkowie o godz. 11
turniej koszykówki, konkurs pla
styczny.
A
(zida)

liSnKSBiiiI

owy sprzęt komputerowy wart 90 tysięcy złotych trafił do bytowskiego
ogólniaka. Szkoła wzbogaciła się o 19 komputerów, laptop, dwie drukar
ki, projektor multimedialny i dwa skanery w ramach projektu „Pracownie
komputerowe dla szkół finansowanego przez Unię Europejską.

N

(zida)
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JUTRO W GAZECIE

ZDANIEM CZYTELNIKA
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auto

» Lena z Człuchowa

Zadzwoń!
Pomożemy

- Pracuję na cały etat w prywatnej firmie i po pracy
ledwie starcza mi czasu na zajmowanie się domem.
A taki burmistrz czy radny mają jeszcze i czas, i siły,
żeby być w zarządzie klubu Piast. Nałapią jeden
z drugim juch i stanowisk, zamiast robić jedno, a do
brze. A potem okazuje się jeszcze, że łamią jakieś
ustawy.

Krzyżówka dla
kierowców. Wygraj
atrakcyjne nagrody

auto

WOTo

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

lębork.

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Teresa Grosman
tel. 0598345024

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

Nowa siedziba „Głosu Pomorza”

Ponad tysiąc bramek

Po dwunastu latach zmieniamy siedzibę. Od jutra zapraszamy czytelników do oddziału redakcji
„Głosu Pomorza” nad Pubem nr 1 przy ulicy Staromiejskiej 29.

\m

m Lębork, ul. Staromiejska 29
■ kontakt z nami
Dziennikarze: 059 8634 100
(101,102); endre glos-pomorza.pl oraz
pawel.piwka glos-pomorza.pl
Biuro Ogłoszeń i Reklamy:
tel/fax 059 8625 588

ka. W drugiej lidze
najwięcej
bramek m
strzelił Daniel Brzu- w
ska z Aniołów Gar- ^

Jagiellonia ma jednak na swo
im koncie aż trzy mecze mniej niż
lider. Kiedy je rozegra, jej miejsce
w tabeli może się zmienić. W naj
ciekawszym meczu Celtic poko
nał trzecią drużynę w tabeli Marco Złomowiec - 3:0. Dotych
czas piłkarze pierwszej ligi strze
lili 602 bramki.
Natomiast w drugiej lidze
bramkarze 447 razy wyciągali pił
kę z bramki. Jedynym niepoko
nanym jej zespołem jest Az Efekt
Śruby, który w meczu na szczy

Tabela 1 Ligi

cie pokonał drugą ekipę rozgry
wek - Anioły Garczegorze - 6: 4.
Najlepszym strzelcem pierw
szej ligi jest Łukasz okrój z Celti-

ii

ą

/

czegorze.
(piw)

1.Celtic
14
2.Grot Jagiellonia
11
3.Marco Złomowiec
13
4,Farm Frites Poland S.A. 12
5.Eko-Dom Łebunia
12
6.Budżetówka
12
7. Barca
14
8.Leśnik Cewice
13
9. Lemat Zatorze
13
10.Stary Browar Różana 12

33
29
27
21
19
16
15
13
10
3

83:45
73:35
82:58
60:58
72:54
54:59
35:53
63:86
50:69
30:84

27
21
18
18
12
10
7
6
0

80:25
73:36
58:38
61:30
44:58
41:50
38:43
24:72
28:93

Tabela II Ligi
1.Efekt Śruby
2.Anioły Garczagorze
3. Baza Siemirowice
4.Bad Boys
5.Stan-Döm
6.l\lokaut
7.LKS Łebunia
8.Abakus Europe
9.Buniks Mosty

9
9
9
9
9
9
8
9
9

CODZIENNIK FERYJNY
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|
i
I
;
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REDAKCJI
w LĘBORKU

(anra)

NOWY ADRES REDAKCJI

Już ponad tysiąc bramek strzelili za
wodnicy w rozgrywkach ligi halowej.
Liderem jest zespół Celtika, który
o cztery punkty wyprzedza Grot-Jagiellonię.

__

f

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

POWIAT LĘBORSKI. Halowa Liga Piłki Nożne)

Zapraszamy
na Staromiejską
Jesteśmy przekonani, że ta
przeprowadzka z budynku Miej
skiej Biblioteki Publicznej przynie
sie same korzyści dla czytelników.
Po
pierwsze:
redakcja
będzie
lepiej
zlokalizowa
na i oznakowana, po drugie biuro
ogłoszeń i reklamy nie będzie już
oddzielone od redakcyjnego po
mieszczenia.
- Najważniejsze, że teraz bę
dziemy blisko czytelników - mówi
Mariola Skolimowska, redaktor
naczelny
„Głosu
Pomorza”.
- Teraz każdy nas szybko znaj
dzie i rozpozna, bo siedziba bę
dzie dobrze oznakowana. Wpro
wadzimy się do wyremontowa
nych,
nowoczesnych,
przestronnych
pomieszczeń,
do których serdecznie zaprasza
my naszych czytelników. Drzwi
naszej redakcji są dla nich zawsze
otwarte.
Informujemy, że wejście do re
dakcji znajduje się pomiędzy piekarnią-cukiernią a Pubem nr 1.
Redakcja mieścić się będzie
na pierwszym piętrze. Zachowuje
my wszystkie poprzednie numery
telefonów i adresy internetowe.
Zapraszamy!

I

B*ORO REKLAMY
tOGŁOSZEŃ
I
i

„Jakie to zwierzątko”; 18-19 dysko
teka dla młodzieży.

Dzisiaj: w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w godzinach 11 -13 „100
sposobów na nudę” - zabawy te
atralne i muzyczne; Komenda Huf
ca ZHP godz. 10 - Turniej strze
lecki; MDK - „W świecie dzikich
zwierząt” - film w SP nr 4 - sala kinowa (zbiórka godz. 10 przy MDK,
przejście do SP nr 4 lub 10.15
przy SP nr 4); godz. 10, 14, 16,18
- wycieczka do Powiatowej Komendy Policji, zapoznanie z pracą
funkcjonariuszy, podchody (Ochotnicza Służba Ratownicza); godz.
10 cykl zawodów sportowych w ramach zajęć „Ferie na sportowo”
przygotowany przez Centrum
Sportu i Rekreacji: Otwarty Halowy
Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-osobowych w sali gimnastycznej Ze
społu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 przy ul. Marcinkowskiego 1
oraz Otwarty Indywidualny Turniej
Tenisa
Stołowego
dziewcząt
i chłopców w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół nr 2 przy ul. P. Skargi 52. * lj*
^
■ Jutro: MDK 17-18 „Bal prze
bierańców 3la najmłodszych” pt:

Barbara Krefft z Biura Ogłoszeń i Reklamy oraz dziennikarze Andrzej Radajewski i Paweł Piwka zaprasza
ją do nowej siedziby przy ulicy Staromiejskiej 29.

n
Dzisiaj: godz. 11-12.30 w Bi
bliotece Miejskiej „Opowieści
o ptakach” Katarzyna Sitkowska
ze Słowińskiego Parku Narodo
wego.

(anra)

mi
1 Dzisiaj: Od godziny 9 do 11
zajęcia w pracowniach MDK, w go
dzinach 10-13 i 14-17 otwarte za
jęcia haftu. Od godziny 11 do 13
kulig zorganizowany wspólnie
zOSIR.
■ Jutro: w godzinach 9-11 zaję
cia w pracowniach MDK, w tym
w pracowni haftu od godz. 10-13;
o godzinie 10 spektakl „Pan Twar
dowski”, o 11 dyskoteka dla
uczniów szkoły podstawowej,
a od 17 - dla uczniów^gimnazjum;
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
od godziny 13 zajęcia z piłką ko
szykową.

ZDARZENIA I WYPADKI

Złodziej w pociągu
LĘBORK. Miasto dofinansowało organizacje pozarządowe

Sport dostał najwięcej
Aż 245 tysięcy złotych dostał od bur
mistrza Lęborski Klub Sportowy Pogoń
na realizację programu „Lęborski
sport 2006”.
Z tej sumy 130 tysięcy złotych
przeznaczono na piłkę nożną, 100
tysięcy na tenis stołowy oraz 15
tysięcy na koszykówkę dorosłych.
- Nie są to jakieś horrendalnie
wysokie pieniądze - mówi Piotr
Boniaszczuk, prezes Pogoni.
- Koszty rosną, a ta dotacja utrzy
muje się od pięciu-sześciu lat
na tym samym poziomie. Chwała
jednak panu burmistrzowi i Radzie
Miejskiej, że zabezpieczają nam
podstawę działalności. Przyznane
pieniądze wystarczą do końca ro
ku i przeznaczone będą na opła
cenie kosztów wyjazdów, szkoleń,
zakup sprzętu, utrzymanie szkole
niowców oraz biura klubu.
Jednak ta dotacja nie pozwoli
myśleć o awansie piłkarzy Pogoni
do IV ligi. To samo dotyczy innych
dyscyplin. - Lębork ma tradycję

TAK PODZIELIŁ
BURMISTRZ

Szefowie organizacji po otrzymaniu dotacji w gabinecie burmistrza Witolda Namyślaka (czwarty z lewej).
sportową i wielu utalentowanych
zawodników, którzy spokojnie mo
gą grać w wyższych ligach - dodaje
Boniaszczuk. - Jednak przyzna
na dotacja na to by nie wystarczyła,
bo na przykład więcej trzeba by za
płacić szkoleniowcom.

Dotacje zostały przyznane
po ogłoszonych w listopadzie kon
kursach ofert na zadania publicz
ne. Oprócz Pogoni otrzymało je
jeszcze dziesięć innych organiza
cji.

(anra)

Klub Abstynenta „Odnowa”
na zadanie „Walczmy z alkoholi
zmem” -18 tys. zł
Caritas Parafii pw. NMP Kró
lowej Polski na zadanie
„Żywność dla potrzebujących
2006” - 8,5 tys. zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzie
ciom Niepełnosprawnym
„Jesteśmy Razem” - 3,2 tys. zł
■ Lęborski Klub Biegacza „Braci
Petk” - 27,5 tys. zł
: Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” - koszykówka 8 tys.
zł oraz pływanie 63 tys. zł

■ Klub Strzelecki LOK „Lider”
- 5 tys. zł
Międzyszkolny-Miejski
Uczniowski Klub Sportowy „Ra
tusz” (piłka nożna) - 6 tys. zł
s Ochotnicza Służba Ratownicza
i Hufiec ZHP - po 2 tys. zł na fe
rie zimowe.

LĘBORK. Mieszkanka Wrocławia, podróżująca pociągiem z Gdy
ni, zorientowała się na wysokości Lęborka, że została okradziona.
Oprócz torebki zginęły jej dokumenty i telefon komórkowy. Wartość
strat to 300 złotych.

Odjechali mercedesem
LĘBORK. Z niestrzeżonego parkingu przy ulicy Różyckiego skra
dziono mercedesa 124. Właściciel - mieszkaniec Łeby - oszacował
swoje straty na 15 tysięcy złotych.

Zapomniał zamknąć auto
LĘBORK. Mieszkaniec Cewic nie zamknął na parkingu przy ulicy
Toruńskiej swojego golfa. Wykorzystał to złodziej, który ukradł radio
samochodowe i plecak wartości 500 złotych.
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Szukamy

współpracowników

z powiatu lęborskiego
Jeśli jesteś ambitny, ciekawy świata, spostrzegawczy
i wrażliwy, a przy tym masz dobre pióro i nie boisz się bronić
własnego zdania - zgłoś się do nas i sprawdź, czy nadäjesz
się do zawodu dziennikarza.
Na zgłoszenia czekamy pod telefonem (059) 848 8102 w godz. 10-16.
Możesz również zgłosić się do nas wysyłając e-mail:

arkadiusz.gryko@glos-pomorza.pl.

głos Pomorza

GŁOS CZYTELNIKÓW_____________ głos Pomorza 9

Wtorek, 31 stycznia 2006 r.

www.gios-pomorza.pl

::

redakcja@gios-pomorza.pi

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

NAPISZ!

JUTRO W GAZECIE

Test maturalny
z języka angielskiego

P0M07F.MY
miastko.

Dwieście procent ubranka

Wypadek na pasach

iekawą metkę od dzie
cięcego kaftanika przy
niosła nam jedna z czytelni
czek. Wynika z niej, że
ubranko składa się w 100
procentach z bawełny, w 22
procentach z poliestru i w
pozostałych 78 - również
z bawełny. Tym sposobem
możemy kupić jeden pro
dukt składający się z dwu
stu procent materiałów.
I w dodatku w cenie jedne
go. Kaftanik został wypro
dukowany przez firmę z Łę
czycy, a zakupiony w jed
nym ze szczecineckich skle
pów.

C

To nie moja wina
Irena Fir nie może się pogodzić z orzeczeniem prokuratury i sądu, z którego wynika, że to ona
ponosi winę za wypadek samochodowy. - Nie wtargnęłam na jezdnię! - zarzeka się 62-letnia
mieszkanka Miastka.
Do wypadku doszło 26 lipca
ubiegłego roku na przejściu dla
pieszych przy ulicy Wybickiego.
Padał deszcz. Pani Irena prze
chodziła przez przejście dla
pieszych. W pewnym momencie,
kiedy znajdowała się niemal
na środku drogi, uderzył w nią sa
mochód osobowy. Kobieta wpa
dła na maskę auta i spadła na as
falt. Kierowca wezwał karetkę po9otowia i policję. - W karetce
traciłam przytomność - relacjonu)e nasza czytelniczka. - Do
dałam złamania miednicy, stłu
czenia barku, złamania kości
Piszczelowej prawej nogi i uszko
dzenia kolana tej nogi. Miałam też
stłuczoną głowę.

Szpital i operacja
W szpitalu w Miastku spędziła
trzy miesiące, w szpitalu w Słup
sku miała operację kolana. Reha
bilitacja trwała miesiąc, do dziś
chodzi o kulach. Jeszcze w szpi
talu zgłosili się do niej działacze
Stowarzyszenia Na Rzecz Ofiar
Poszkodowanych w Wypadkach
Samochodowych, chcieli jej po
móc w otrzymaniu odszkodowa
nia. Okazało się, że żadnego od
szkodowania nie dostanie, bo po
licja umorzyła postępowanie.
- Ciekawe, że najpierw policja
wydała orzeczenie, z którego wy
nika, że zdarzenie nastąpiło z wi
ny kierującego, a za przyczynę
podano niedostosowanie prędko
ści do warunków ruchu - mówi
kobieta. - Jednak po badaniach
wypadku i powołaniu biegłego
okazało się, że to ja wtargnęłam
na jezdnię. Tymczasem wcale tak
nie było. Zanim weszłam na pasy,
upewniłam się, czy nic nie jedzie.
Dopiero potem weszłam na jezd
nię.

Umorzone śledztwo
Policjanci
z
komisariatu
w Miastku obejrzeli miejsce wy

padku i pojazd, przesłuchali
świadków, wykonali szkice i doku
mentacje poglądową. Powołali
też biegłego, by ustalił przyczyny
i przebieg wypadku. - Biegły
uznał, że przyczyną wypadku by
ło nieupewnienie się pieszej co
do możliwości wejścia na jezdnię
- napisali w uzasadnieniu.
- W wyniku tego wtargnęła ona
na tor jazdy samochodu, który
w chwili wejścia pieszej na jezd
nię znajdował się w odległości 20
metrów od niej. Nie ma podstaw
do stwierdzenia, że kierujący sa
mochodem poruszał się z prędko
ścią większą niż dozwolóna na tym odcinku drogi.
Ostatecznie postanowili umo
rzyć śledztwo wobec braku zna
mion przestępstwa.

Prokuratura i sąd:
- To wina kobiety!
Poszkodowana miastczanka
złożyła zażalenie do Prokuratu
ry Okręgowej w Słupsku na po
stanowienie policji i prokuratury

iTTPSli
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Jakość pierwsza

Kj
Przepis prania:

Prać w temp. 40°C: Nie
chlorować Suszyć w stanie

7,111

wane - prosimy przysyła
pod adresem: „Głos Pomorza
ul. Henryka Pobożnego 1
76-200 Słupsk, lub przynoś
do oddziałów redakcji naszej g
zety. Pomoc można również z
oferować i o nią poprosić pocz
elektroniczną:
redakcja@glos-pomorza.p
lub dzwoniąc do reporterów dy
żurnych, numery telefonów pc
dajemy na stronach lokalnych.

1 Pani Anna prosi o żywność, odzież dla dwóch córeczek w wieku 7-8 lat,
odzież dla siebie oraz środki czystości. Kontakt: 500 023 313.
a Pani Katarzyna, której czteroosobowa rodzina utrzymuje się tylko z zas
ku wynoszącego 500 zł miesięcznie, prosi o fotel jednoosobowy rozkładany, ła
wę, środki czystości i żywność. Można się z nią skontaktować pod nr. tel. 66 '
440 871.
■ Pani Gabriela samotnie wychowuje 15-letnią córkę, utrzymuje się tylko
z alimentów. Pilnie potrzebuje pralki, butów zimowych dla córki rozmiar 39 ore.
żywności i odzieży. Kontakt: tel. 512 174 587.
■ Pani Żaneta bardzo prosi o odzież dla córek w wieku 7 lat i czterech mie

Janina Fir: - W ty m miejscu zostałam potrącona przez auto. Na pewno nie
wtargnęłam nagle na środek drogi.
o umorzeniu śledztwa. Prokura
tor Zbigniew Majchrzak nie po
dzielił
zdania
Janiny
Fir.
- Wbrew zarzutom skarżącej
opinia
biegłego
jest
peł
na i spójna. Natomiast zeznania
poszkodowanej nie są spójne
- podkreślił w uzasadnieniu
orzeczenia. Sąd
Rejonowy
w Miastku na styczniowym po
siedzeniu postanowił zażalenia
kobiety nie uwzględnić i utrzy
mać w mocy postanowienie
prokuratury rejonowej.

v - Najgorsze jest to, że kie
rowca, który mnie potrącił, pra
cuje w szpitalu i nigdy mnie nie
odwiedził - nie kryje rozgory
czenia kobieta. - W czasie
mojego trzymiesięcznego po
bytu w szpitalu pewnie wielo
krotnie przechodził koło moje
go łóżka i nawet nie zapytał,
jak się czuję. A ja sporo się na
cierpiałam.

i
i
|
:
|

sięcy, żywność, środki czystości i inne artykuły. Kontakt telefoniczny pod numerem 698 764 480.
■ Samotna matka potrzebuje odzieży, obuwia dla dwóch córek w wieku 9 i
lat, będzie wdzięczna również za żywność i środki czystości. Kontakt telefonicz
ny 511 586 851
■ Pan Stanisław bardzo prosi o kuchnię gazową i lodówkę o wysokość
120 cm. Prosi również o nowe kozaczki numer 37. Kontakt pod numerem tele
fonu 500 040 764.
■ Pani Iwona będzie wdzięczna za kanapę narożną. Można się z nią skon
taktować pod nr. tel. 508 851 380.
■ Pan Ryszard z Koszalina czeka na lodówkę, telewizor i pralkę (może być
Frania). Od sześciu lat jest bezrobotny, utrzymuje się z zasiłków pomocy społecznej. Można się w nim skontaktować pod nr tel. 663 229 414.
■ Pani Katarzyna czeka na jednoosobowy fotel rozkładany, ławę, środki
czystości i żywność. Można się z nią skontaktować dzwoniąc pod numer 661
440 871.

■ Samotna matka potrzebuje żywności i odzieży dla czworga dzieci w wieku
| 13-20 lat. Prosi również o pralkę, meble pokojowe i wersalkę. Czeka na kontakt
KONRAD REMELSKI i lub SMS pod nr. tel. 880 272 168 - po godz. 17.
■ ■ Pani Bronisława prosi o żywność, odzież i obuwie. Będzie wdzięcz
kor@glos-pomorza.pl
na za każdą pomoc. Można się z nią skontaktować pod nr tel. 503 427 562.
teł. (059) 857 35 72
■ Pani Małgorzata potrzebuje żywności, odzieży, obuwia dla pięciorga dzie[ ci w wieku 2-11 lat. Będzie również wdzięczna za odkurzacz, meble i lodówkę.
i % | Kontakt telefoniczny pod numerem 887 704 828.
■ Pan Franciszek z Bobolic prosi o stare koce, szafę i kanapę z fotelami
i - nawet mocno zniszczone. Można się z nim skontaktować dzwoniąc pod numer 094 316 78 51.
■ Pani Lidia będzie wdzięczna za łóżko piętrowe, kołdrę, poduszki, pościel
i kuchenkę gazową. Kontakt: tel. 880132 068.
■ Pani Małgorzata prosi o wannę, meble kuchenne i dywan. Potrzebuje
również żywności i odzieży. Można się z nią skontaktować pod numerem: 696
872 328.

Kultury. Operacja utrudniła jej
malowanie, ale nie zamknęła
drogi do sztuki. Nadal oddaje się
swojej pasji. - Nie było łatwo, bo
jestem praworęczna i musiałam
nauczyć się robić wszystko,
łącznie z malowaniem, lewą rę
ką - opowiada. Świat plastyki
pozwala jej odpocząć i odreago
wać stres.
Marzeniem Ewy jest prote
za ręki. Z uwagi na to, że musi
zastąpić całą kończynę z łopat
ką i barkiem, jest koszt jest nie
bagatelny, bo wynosi aż 54 ty
siące złotych. Bliskich dziewczy
ny nie stać na taki wydatek.
Utalentowanej Ewie postano
wiła pomóc Fundacja Polsat,
która wspiera leczenie chorych
dzieci. Dziewczynę odwiedziła
niedawno
ekipa
telewizyj
na i niebawem na ekranach Pol
satu będziemy mogli obejrzeć jej
niezwykłą i poruszającą historię
walki o życie.
(r)

Rozmiar

Potrzebuję

Nowa ręka dla Ewy
Choroba całkowicie zmieniła
życie dzisiaj 16-letniej uśmiech
niętej uczennicy popularnego
szczecineckiego
ekonomika.
Siedem lat temu lekarze stwier
dzili u niej złośliwy nowotwór ko
ści prawej ręki. Pierwszą opera
cję przeszła w 1999 roku, ale rak
nie dawał za wygraną i leczenie
trzeba
było
kontynuować.
" W lipcu zeszłego roku amputo
wano mi całą rękę z barkiem i ło
patką — opowiada Ewa. Dziś
Przechodzi rehabilitację, stara
się wrócić do normalnego życia
1 nauki. Odkrywa także na nowo
swoje dawne hobby.
Dwa lata temu zaczęła cho
dzić na zajęcia studiu plastycz
nego w Szczecineckim Ośrodku

PKWj U 18 24.11-00 10
Surowiec100% bawełna
22% poliester
78% bawełna
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Jeśli macie w domu niepo
trzebne, ale jeszcze sprawne
sprzęty i urządzenia, odzież lub
obuwie - wypełnijcie kupon
i przyślijcie go do nas.
Z drugiej strony czekamy
na zgłoszenia tych z państwa,
którzy potrzebują różnych rze
czy - wystarczy wypełnić kupon,
a apel państwa zostanie wydru
kowany. Wypełnione czytelnie
kupony - oryginalne i nieksero-

Pomagamy czytelnikom

Mimo lat zmagań ze straszną choro
bą i utraty całej ręki Ewa Swiokła
z Gwdy Wielkiej koło Szczecinka nie
Poddaje się. Jej marzeniem jest pro
teza ręki.

Symbol

(geo)

Zeznaje kierowca
Kierowca opla twierdzi, że ko
bietę na przejściu zobaczył dopie
ro, kiedy znalazł się w odległości
3-4 metrów od przejścia. — Zaczą
łem hamować, jak tylko zrobiła
krok na jezdnię - zeznał. - Jezd
nia była mokra, więc mimo gwał
townego hamowania zatrzyma
łem się dopiero po kilku metrach.
Potraciłem kobietę przednią czę
ścią pojazdu. Natychmiast udzieli
łem jej pierwszej pomocy i we
zwałem karetkę.
Janina Fir jest rozgoryczona.
- Policja w ogóle nie wzięła
pod uwagę mojego zeznania,
a tylko kierowcy. Gdybym wtar
gnęła na jezdnię, kierowca ude
rzyłby mnie prawą częścią przodu
auta, a nie lewą. Wynika z tego,
że byłam już prawie na środku
jezdni - przekonuje.

- kaftanik

..............................—...... 0....... _.y.—

KUPON ZGŁOSZENIOWY

banki?
pomocy
czytelników

ODDAM / POTRZEBUJĘ*

Ewa Świokła w pracowni studia plastycznego SzOK.

„Głosu Pomorza”

imię i nazwisko

adres

I TY MOZESZ POMOC
Pieniądze na zakup protezy dla Ewy Świokły można wpłacać na sub
konto Fundacja Spełnionych Marzeń ING Bank Śląski o/Wąrszawa 29
1050 1025 1000 0022 7611 6304 z dopiskiem „Dla Ewy Świokły”

tel. kontaktowy
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17. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 5799
Czwartoiigowcy górą

Fot. SŁAW OM IR ŻABICKI

Na piątkę
Pięć medali, w tym jeden złoty wywalczyli badmintoniści ze Słupska
w XVII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów.
Zawody odbyły się w Łącku koło Płocka.

Salos Słupsk (na pierwszym
planie) zagra w finałach.
KOSZYKÓWKA. Ostatni turniej
Wojewódzkiej Ligi Gimnazjalnej
w Miastku przyniósł kolejne roz
strzygnięcia. Dzięki zwycięstwu
Maszbudu Victorii Dębnica Ka
szubska nad Startem Miastko do fi
nału weszły zawodniczki Salosu
Słupsk. Oto wyniki:
SL Salos Debrzno - UKS Orliki
Jezierzyce 31:28 (Cienciała 21
i Lalko 8), Salos - UKS Maszbud
Victoria 32:61 (Gronostaj 10 i Ra
tajska 21), MKS MDK Start Miast
ko - UKS Orliki Jezierzyce 48:37
(Romanko 17 i Iwaniak oraz Lalko
po 10), MKS MDK Start - Ma
szbud Victoria 34:76 (Romanko 18
i Macheta 24). Turniej finałowy od
będzie się 25-26 lutego w Słupsku,
w hali przy ul. Hubalczyków. Wy
stąpią w nim cztery najlepsze ze
społy ligi: Jedynka Lębork, Ma
szbud Victoria Dębnica Kaszubska,
Jedynka Bytów oraz Salos Słupsk.
(res)

Gminna liga
TENIS STOŁOWY. Rozegrano ko
lejne mecze w gminnej lidze tenisa
stołowego o puchar wójta gminy
Czarna Dąbrówka.
Wyniki: WDK Jasień - Czarna Dą
brówka 0:4, Oldboje Unichowo Czarna Dąbrówka 4:0, LZS Aller-'
-PL Unichowo - Czarna Dąbrówka
4:0, FC Kleszczyniec - Oldboje 2:2,
Oldboje - WDK 2:2, LZS Aller-PL
2:2. Rozpoczęcie rundy rewanżo-

wej zaplanowane jest 5 lutego.
1. Oldboje
4 6
4 5
2. WDK
3. Czarna Dąbrówka
4 4
4 3
4. LZS Aller-PL
4 2
5. FC

I
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12-4
10-6
7-9
6-10
5-11
(fen)
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Oprócz krajowych graczy wystąpili
tam reprezentanci Szkocji, Rosji
i Ukrainy. Do złota Macieja Kowa
lika słupszczanie dołożyli dwa sre
bra i dwa brązy. Ich trenerem jest
Eugeniusz Majorow.
Kowalik (Piast B) w finale pokonał
Łukasza Barszczewskiego z Zielon
ki 2:0 (15:10,15:11). Pozostali za
wodnicy ze Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Słupsk zostali sklasyfi
kowani w przedziale miejsc 5-8 Ma
teusz Mikołajczak (MDK 18 Po
znań) i 9-16 Paweł Drożdż (Piast B)
i Hubert Jaworski (SKB Suwałki).
Drugi medal, tym razem srebrny,
Kowalik zdobył wraz z Marleną
Flis (Piast B) w mikstach. W fina
le przegrali ze Szkotami Thoma
sem Bethellem/Jillie Cooper 0:2
(7:15,1:15). Duet Kamil Raszkiewicz (SKB Suwałki)/Mariola
Grządzielska (Piast B) był
na miejscach 5-8.
Magdalena Jaworek (Piast B)
do Słupska wróciła ze srebrem wy
walczonym w singlu. Wygrała pierw
szego seta finału ze Szkotką Lindą
Sloan 13:10. Kosztowało to ją jed
nak dużo sił. W dwóch pozostałych
partiach nie mogła już poradzić so
bie z lepiej dysponowaną rywalką,
przegrała 2:11, 2:11.
W deblu mężczyzn na najniższym
stopniu podium stanęli P.
Drożdż/Kamil Raszkiewicz.
Na miejscach 5-8 znaleźli się M.
Kowalik/M. Mikołajczak,
W grze podwójnej kobiet o niespodziankę postarały się Magdalena
Okupniak (Orkan Przeźmierowo/SMS)/ Kamila Walińska (Piast
B). Zdobyły brąz. Pojedynek o ten
medal stoczyły ze słupszczankami:
M. Jaworek i Karoliną Sieciechowicz. Wygrały 2:0 (15:7;15:6).
M. Jaworek/K. Sieciechowicz zajęły
ostatecznie miejsca 5-8, podobnie
jak M. Flis/M. Grządzielska.

KRZYSZTOF NIEKRASZ
krzysztof.niekrasz@glos-pomorza.pl

Astra w zimowej scenerii pokonała Sławę Termeks Sławno 4:1.
! W Ustroniu Morskim czwartoligowa Astra w pierwszym tegorocz! nym sparingu podejmowała lidera grupy północnej koszalińskiej
„okręgówki”, Sławę Termex Sławno i chociaż po pierwszej połowie
i spotkania niespodziewanie przegrywała 0:1, ostatecznie wygrała
4:1.
Bramki: 0:1 - Kamil Gondek - 22 min, 1:1 - Artur Lenkiewicz - 48
min, 2:1 - Andrzej Wojciechowski - 60 min, 3:1 - Andrzej Wojciechowski - 64 min, 4:1 - Artur Kapeliński - 77 min.
Astra: Mordas (Boryszewski) - Kwapisz, Klimorowski, Galant, S.
Gontek, Rodak, Zwoliński, Chołys, Dudka, Kapeliński, Lenkiewicz.
Na zmiany wchodzili: Wojciechowski, Matuszewski, Rakowski, Ko
narski, Sianas.
Sława: Kaźmierczak - Dąbrowski, Kuniczuk, Bednarczyk, K. Gon
dek, Odrowąż-Petrykowski, Tarnionek, Zejglic, Zawada, Chyła, Bajtek. Na zmiany wchodzili: Grajper, Szynkielewski, Dworek.
Trener Astry Andrzej Szygenda po przerwie dokonał w składzie aż
sześciu zmian. Gra jego zespołu znacznie się ożywiła i już po trzech
minutach był remis, po ładnej zespołowej akcji i strzale Artura Len
kiewicza. Gospodarze od tego momentu nadawali ton grze, a kolej
ne dwa gole w ciągu pięciu minut zdobył nowy nabytek Astry, znany
i doświadczony piłkarz z naszego regionu Andrzej Wojciechowski.
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Starcie drużyn „okręgówki”
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Michał Kowalik jest nadzieją słupskiego badmintona.
PRZED MISTRZOSTWAMI I i
Dobry występ słupszczan w XVII Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski Juniorów stanowi przedsmak emocji, które będą miały miejsce
już w nadchodzący weekend. Wtedy w słupskiej hali Gryfia odbędą się
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie.

!
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W meczu dwóch zespołów klasy okręgowej Victoria Dega Sianów pokonała Wiekowiankę Wiekowo 7:1 (5:0).
- Był to nasz pierwszy sparing podczas zimowych przygotowań. Próbowanych było kilku nowych graczy. Zespóf zagrał z pełnym zaangażowaniem. Było wiele pomysłowych akcji i w sumie dominowaliśmy
w pierwszej połowie, strzelając rywalom aż pięć bramek. W drugiej
części było kilka zmian i spadło nieco zaangażowanie, ale na usprawiedliwienie moich piłkarzy mogę powiedzieć, że spowodowało to
zapewne wysokie prowadzenie - relacjonował Dariusz Płaczkiewicz,
trener Victorii Degi.
Cztery bramki dla zwycięzców zdobył Sławomir Ogrodowczyk (11,
22, 57 i 76 min), a po jednej dołożyli: Rafał Miszewski (6 min), Jarosław Skrzypkowski (16. min) i Michał Kroczek (29 min). Honorowego gola dla gości zdobył Arkadiusz Brach w 87 min.
Kolejny sparing sianowska drużyna ma zaplanowany w najbliższą so
botę, a zmierzy się u siebie z Głazem Tychowo.
(suw)

tel. 059 8488130

PILICA RĘCZNA. Zawodniczka w nowej roli - ze skrzydłowej w szkoleniowca

KOSZYKÓWKA. Estoński skrzydłowy z Energi Czarnych Słupsk

Łzy szczęścia trenerki

Ja też się denerwuję
Tarmo Kikerpill, mimo że nie
zaczyna spotkań w pierwszej
piątce, jest podstawowym gra
czem Energi Czarnych Słupsk.
Zawsze znajduje się w czołówce
najlepiej rzucających za trzy
punkty, jest także jednym z naj
lepszych zawodników w kraju
trafiających z linii rzutów oso
bistych.

IZABELA NASIEROWSKA

- Mecz z AZS Gaz Ziemny Ko
szalin (93:85) pokazał, że ze
spół może liczyć nie tylko
na twoje punkty, ale też na do
świadczenie. W końcowych mi
nutach, gdy większość zawodni
ków Energi Czarnych spadła
za pięć przewinień, gra opiera
ła się na tobie i Miahu Davisie.

TARMO KIKERPILL
skrzydłowy
Energi Czarnych Słupsk

zawodniczka
i trener Słupi Słupsk

- To był pani debiut w nowej roli.
Tak, to była bardzo trudna sytu
acja. I jako zawodniczka musia
łam uważać w grze, i jeszcze jako
trener kontrolowałam nasze po
czynania. Dobrze, że mieliśmy ki
biców, którzy nam także podpo
wiadali.

- Większa była trema przed me
czem, czy nerwy w jego trakcie?

Izabela Nasierowska (trzecia z lewej) w nowej roli - trenera.

- Denerwowałam się cały czas.
Już na spokojnie, po grze mogę
powiedzieć, że odczuwałam dużą
ulgę po ostatnim gwizdku.
Miałam łzy szczęścia. Udało się
wygrać w debiucie!

co powiedziała pani swoim kole
żankom?

piłkę. To było widać na boisku,
bardzo chciały mi pomóc.

- Byłyśmy zmęczone, chciałam
abyśmy odpoczęły. Tak, by
ostatnie chwile spotkania, te
najbardziej nerwowe, zagrać
na maksymalnej szybkości.
Przecież niektóre dziewczyny
grały bez zmiany.

- Co trener Adam Fedorowicz
przekazał pani przed meczem?

- Czy koleżanki przed
spotkaniem obiecywały w szatni
absolutne posłuszeństwo?

- Czy następnym razem, gdy bę
dzie pani samodzielnie prowadzić
zespół, trema będzie mniejsza?

- Tak. Mówiły, że bierzemy się
od początku do roboty, że będzie
my grały o każdy metr, o każdą

- Trema jest zawsze.

- Trudna jest więc rola trenera?
- Jako zawodnik zawsze chcia
łam spróbować tego chleba.
Mam licencję na prowadzenie
drużyny, teraz udało mi się
po raz pierwszy poprowadzić
Słupię. Zobaczymy co dalej.

- Na cztery minuty przed końcem
meczu poprosiła pani o przerwę,

- Mówił, aby grać ostro, by wal
czyć w obronie. Że jeżeli będzie
agresja w defensywie to damy ra
dę zwyciężyć. Potwierdziły się je
go słowa.

Rozmawiał

RAFAŁ SZYMAŃSKI

- To był bardzo trudny mecz.
Zrobiliśmy bardzo dużo fauli,
sędziowe próbowali zatrzymać
walkę i karali obie drużyny
przewinieniami. Razem z Davisem musieliśmy wziąć ciężar
walki na swoje barki, chociaż te
ostatnie minuty spotkania były
bardzo nerwowe.

- W końcu udzieliło się to i to
bie. Nie mylisz się w „osobi
stych“, jednak i tobie zaczęła
drżeć ręka. Nie trafiłeś z
rzutów wolnych.
- To wynikało z tej twardej
i nerwowej gry w ostatnich mi
nutach. Wykonywaliśmy dużo
rzutów, byliśmy coraz bardziej
zmęczeni i zestresowani. To
miało wpływ na naszą pewność.

- Jak się czujesz
w Słupsku.

Odpowiada ci ta
drużyna?
- Nie przypusz
czałem, że bę
dzie tutaj tak
k dobra at
mosfe
ra.
Trafi
łem
do do
brego
klubu
na jesz
cze lepsze
go szkole
niowca ;ora
Griszczuka. Nie
mogę na nic narze
kać. Pozostaje mi grać.
Jak widać robię to
z jak najlepszym skut
kiem dla drużyny.
Rozmawiał

RAFAŁ SZYMAŃSKI

F o l. S Ł A W O M IR Z A B Ł O C I

Zwycięskim meczem 27:24
z MKS TPR Lublin Izabela Nasierowska, zawodniczka Słupi za
debiutowała w roli trenera druży
ny. Stało się tak, bo na dwa dni
przed spotkaniem Adam Fedoro
wicz, trener słupskiej drużyny
zgodził się także prowadzić wy
stępujący w ekstraklasie Vitaral
Jelfa Jelenia Góra. W ostatniej
kolejce musiał zostać z nowym
zespołem. Słupią w meczu kiero
wała Nasierowska, kapitan ze
społu, która ma już także licencję
trenerską.
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PIŁKA RĘCZNA. Prezentujemy
tabelę po piętnastej kolece spo1 Zagłębie
2.A2S AWFiS
3 SPR iCom

15 28 468-375
15 22 475-403
15 21 465-350

4.Piotrcovia
5. Vive
6-Zgoda

15 19 428-380
15 18 454-441
15 17 401-352

|

7.A2S Politechnika

15 15 381-383

^Łącznościowiec
9-Sośnica

15 14 399-403
15 14 417-427
15 6 375-447 j
15 6 348-466
15 0 285-469

10-E8 Start
'1-Vitaral Jetfa
12.AZS AWF

(mars)

PIŁKA RĘCZNA. Mistrzostwa Europy

Srebrne medale
lęborczan
Trzy srebrne medale wywalczyli reprezentanci lęborskiego Soleksu,
którzy startowali w zimowych mistrzostwach Polski w pływaniu.

Majdan piąta

W Ostrowcu Świętokrzyskim
zakończyły się zimowe mistrzo
stwa Polski 13-letnich młodzi
ków w pływaniu. Rywalizowało
350 zawodników z 98 klubów.
Wysoką formę zaprezentowały
pływaczki Soleksu Lębork.
Magdalena Baranowska zdoby
ła dwa srebrne medale na dy
stansach 100 m stylem dowol
nym i na 100 m st. zmiennym
z czasami 1.00,64 min i 1.09,21
min. Wartościowe rezultaty
osiągnęła również Agnieszka
Małecka, która zajęła czwarte
miejsce na dystansie 200 m st.
grzbietowym z wynikiem
2.29,65 min i szóstą lokatę
na 100 m st. grzbiet, z czasem
1.09,79 min.
W tym samym czasie w Puła
wach również w zimowych
mistrzostwach Polski walczyli
o medale 14-letni juniorzy.
Miłą niespodziankę sprawił
Mateusz Zawada. Lęborczanin w wyścigu na dystansie
50 m st. grzbiet, wywalczył dru
gą pozycję. Zdobycie srebrnego
medalu zapewnił mu czas 30,06
s. M. Zawada był bliski strefy
medalowej w rywalizacji
na dy

SZACHY. Joanna Majdan z AZS
Politechniki Koszalińskiej Koszal
in wywalczyła piąte miejsce w mi
strzostwach Polski. Zawody odbyły
si? w Trzebini. Wygrała Jolanta
Zawadzka (MUKS MDK Wro
cław).

(PAP)

Brzeski i Mickiewicz
SZACHY. Maciej Brzeski i Piotr
Mickiewicz wygrali finały Grand
Prix Koszalina 2005. Brzeski
w grze Blitz, a Mickiewicz w sza
chach szybkich. Klasyfikacja koń
cowa Blitza: 1. Maciej Brzeski 16,5 pkt., 2. Piotr Mickiewicz 13,5, 3. Ryszard Sokołowski - 11,5,
4. Klaudia Kulon -11,5. Maciej
Gajdzica - 8,5, Kinga Zakościelna - 7,5,7. Marcel Kanarek - 6,5,
Henryk Węgrowski - 6,5, 9. Ja
nusz Franckowski - 4,5,10. Stani^aw Rydzewski - 4.
Tajność końcowa w grze szyblei; 1. Mickiewicz - 7 pkt., 2. Ka^arelc - 5; 3. Maciej Brzeski - 4, 4.
kościelna - 3,5, 5. Tomasz Ka

mieniecki - 3,6. Maciej Gajdzica 0
’7- Węgrowski - 2, 8. Lech Stańczyk~o>s.

rekiama@gios-pomorza.pi

Zimowe mistrzostwa Polski

pływanie.

Ekstraklasa kobiet

::

(mars)

Słabo w hali

stansie 100 m st. zmienn., ale
ostatecznie zajął czwarte miej
sce -1.04,97 min.
W Raciborzu podczas mi
strzostw Polski 15-letnich junio
rów Magdalena Barańska zaję
ła piąte miejsce w wyścigu
na 400 m st. zmienn. z czasem
5.17,32 min.
Po mistrzostwach szkoleniowiec
lębor

skich pływaków Dariusz Gromulski powiedział: - Z wyników
moich podopiecznych jestem
zadowolony. Wysokimi lokata
mi w kraju potwierdziliśmy
przynależność do ścisłej czo
łówki w tych kategoriach wieko
wych. Wyczyny Magdaleny Ba
ranowskiej na dystansach 100
metrów stylem dowolnym
i zmiennym są nowymi rekorda
mi okręgu w kategorii dziew
cząt 13-letnich na 25-metrowej
pływalni.

KRZYSZTOF NIEKRASZ

krzysztof.niekrasz@glos-pomorza.pl
tel. 98488130
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Po zajęciu trzeciego miej
sca w eliminacjach męska
reprezentacja Polski za
gra dzisiaj z Hiszpanią
w nowo utworzonej grupie
I turnieju finałowego mi
strzostw Europy w Szwaj
carii.
W rywalizacji tej zmierzą
się po trzy najlepsze ze
społy z grup A i B, z zali
czonymi rezultatami
z pierwszej fazy zawodów.
Polakom zaliczono zwy
cięstwo nad Ukrainą
33:24, porażkę ze Słowe
nią 29:33, natomiast nie
brano pod uwagę rezulta
tu sobotniej potyczki z go
spodarzami turnieju
(31:31), którzy odpadli
z rywalizacji.
Polacy dzisiaj zagrają
z Hiszpanią, w środę
z Francją, w czwartek
z Niemcami.

(PAP)

Dzisiaj Polacy zagrają przeciwko Hiszpanii.

PIŁKA NOŻNA. Sparing na Zielonej

Wygrana Gryfa 95
spowodowanej kontuzją),
Piechna i Wójcik.
Skład Sparty: Wasilewski
- Ł. Borowiec, Zb. Jęcek,
Krzyżaniak, Węckowicz
- K. Borowiec, A. Do
mański, Ogórek, P.
Chałubiński - Panek,
Kotłowski. Trener Ryszard
Hendryk skorzystał jeszcze
z usług bramkarza Kamykowskiego, który tym ra
zem wystąpił w polu.
W niedzielę (5 lutego)
o godz. 12 w Słupsku
na swoim.stadionie
gryfici spotkają się
z Polonezem Bo
browniki.

Dla słupszczan bramki zdoby
li: Marcin Mazgis i Marek
Kozak. Z sycewickich
graczy na liste strzelców
wpisał się Damian Kotłowski.
Gryf 95 występował w zesta
wieniu: Piechota - Kozak (po
wrócił z wypożyczenia ze Stali
Jezierzyce), Pietras, Giszka,
Miastkowski - J. Burak, W.
Kublik, Kaczmarek, Pluta Mazgis, K. Barnik. Na zmia
ny wchodzili: bramkarze
- Mikołajczak i Kowal
czyk (grał ostatnie m
minut), zawodni
cy w polu: K.
Kublik (wznowił
treningi po rocz
nej przerwie

Magdalena Baranowska wywalczyła dwa srebrne medale.

\

Polska z Hiszpanią

Po raz pierwszy w tym roku od
był się sparing na stadionie
przy ul. Zielonej w Słupsku.
Miejscowy Gryf 95 wygrał ze
Spartą Sycewice 2:1 (2:0).

MKOATŁBrm. Zawodnicy
regionu stupskiego wypadli poniżej
oczekiwań w halowych mistrzo
stwach Polski juniorów i juniorów
młodszych w Spalę. Najlepiej spi
sała się Angelika Cichocka (Talex
Borzytuchom), która w biegu
na 1500 m z czasem 4.45,64 min,
zdobyła piąte miejsce.
(klin)
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PIŁKA NOŻNA. Świdwińska Liga Halowa

PIŁKA NOŻNA. Drutex-Bytovia Bytów

Probud mistrzem

Z meczu na zgrupowanie

Probud Świdwin wywalczył misirzostwo Świdwińskiej HaloHej Ligi Piłki Nożnej.

1:3, Pomorzanin Sławoborze Dar gon Koszalin 7:4, Probud Żaki 2000 II 15:1, Contra Ru
sinowo - Gordon Połczyn
Zdrój 2:1, Bartko Świdwin Jartom 8:1, In-Tech - Spójnia
Świdwin 12:1, Probud - Dra
gon 5:3, Avans Świdwin - Gor

Wyniki ostatniej serii spotkań:
Żaki 2000 I Świdwin - In-Tech
Świdwin 2:9, Meble Serafin Kaszyca Świdwin 6:3, Fleischmannschaft - Jartom Świdwin

don 5:6, Kaszyca - Spójnia
21:1.

Drużyna Probudu grała w skła
dzie: Mariusz Kurlapski, Rafał
Kurlapski, Grzegorz Maćko
wiak, Michał Osipiak, Tomasz
Tatys, Artur Wdowiak, Andrzej
Jabłoński, Zbigniew Sekura,
Tomasz Żaczek. Sponsorem
drużyny był Ryszard Piątek.
Królem strzelców rozgrywek
został Roman Brużdziński (Ka
szyca), który zdobył 54 gole.

(mars)

Fot.
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Tabela
1. Probud
2. Kaszyca
3. Pomorzanin
4. Dragon
5. Bartko
6. Meble
7. In-Tech
8. Gordon
9. Avans
10. Contra
11. Jartom
12. Żaki 2000 II
13. Fleischmannschaft
14. Spójnia
15. Żaki 2000 I

Mistrz ligi - Probud Świdwin.
..... M

Q...... c.....j

o

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

40
35
28
26
26
25
24
22
21
19
17
9
9
4
3

120-24
148-24
58-48
61-37
61-37
53-36
70-38
59-58
60-73
58-51
41-51
33-116
41-84
22-110
23-108

Na polu karnym Gryfa Wejherowo, bytowianie w czerwonych kamizelkach.
Pierwszy tegoroczny sparing
mają za sobą piłkarze Druteksu-Bytovii Bytów. Pokonali
w Wejherowie tamtejszego Gry
fa 3:1 (1:0).
Dla gospodarzy gola strzelił
Karol Jakubczak w 90. minucie.
Zdobywcy bramek dla Bytowa:
Piotr Łapigrowski w 35. i 49.
oraz Rafał Soldatke w 77. mi
nucie.

Skład Druteksu-Bytovii: D.
Misiura - Mielewczyk, Mądzelewski, Maciejewski - A. Kobiella, Sandak, Mach, Kalamaszek, Bryndal - P. Łapi
growski, Spryszyński. Grali
jeszcze: bramkarz - K. Wolski
oraz Kłączyński, Szymlek, Li
twiński, Dziki, Śmigiel, Osiń
ski, Semeniuk, Soldatke, Paraficz.

Po meczu ekipa bytowska udała
się do Lęborka na zgrupowanie.
Działacze prowadzili rozmowy
z Andrzejem Borowskim z Chojniczanki Chojnice. Piłkarz zagra
jednak w Wierzycy Pelplin. W krę
gu zainteresowań Druteksu-Byto
vii był także bramkarz Marcin Pe
trus (Karol Pęplino). Na razie
do transferu nie dojdzie.

(fen)

A

Kolejna zakładka 6 lutego ’06

'i
\

O

E

Ł

to

O

W regionie
Mindaugas Bu
Energi Czarny

koszykarz

W regionie koszaliń
Paweł Bogdan- koszykarz
AZS Koszalin. 4L

ibrzegu
Marcin Juszczak1 koszykarz
SKK Kotwica kołobrzeg.
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prenumeraty
Katarzyna Krupka

Zgłoszenia przyjmuje:

pod bezpłatnym numerem

Anna Kozoń
tel. 059 848 81 24

0800 20 35 35

Kolejowa - 94-36
Celna - 0-300-900-012
AIDS-0-801-225-001
PKS - SŁUPSK - 059 842-42-56,
BYTÓW - 059 822-22-38, CZŁU
CHÓW - 059 834-22-13, LĘBORK 059 862-19-72

059 841-61-14
Pogotowie Gazownicze - 992
Pogotowie Ciepłownicze - 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

-994

TELEFONY INTERWENCYJNE
Pogotowie Ciepłownicze:
BYTÓW - 059 822-66-44
CZŁUCHÓW - 059 843-27-50
LĘBORK-059 862-11-81
MIASTKO - 059 857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
BYTÓW - 059 822-22-03
CZŁUCHÓW - 059 834-25-08
LĘBORK-059 862-14-73
ŁEBA-059 866-18-36
MIASTKO - 059 857-24-69

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
3,22
USD
3,05
3,73~
3,88
EURO
5,62
5,45
GBP
2,50
2,38
CHF

PORADNICTWO
POMOC DROGOWA
SŁUPSK - 981;059 844-04-31; 059

842-79-40; 059 842-44-40;059 81191-50; 059 847-18-88
BYTÓW - 059 822-40-32; 059 82227-28
CZŁUCHÓW - 059 834-14-12
LĘBORK-059 862-17-87

INFORMACJA
Biuro numerów - 118913
Paszportowa - 059 846-84-85

SŁUPSK: Dla ofiar przemocy „TA
MA” - tel. 059 841-40-46, al. Sien
kiewicza 7 (II p.), poniedziałek-piątek
w godz. 16-20, soboty 10-14
Dla kobiet z problemami tel. za
ufania - 059 842-03-00, we wtorki
godz. 9.30-12.30 i środy w godz.
15.30-17.30
Pomagamy sobie - policyjna info
linia - 0 800-310-091
Alkoholowy tel. zaufania - 059
842-42-78 we wtorki godz. 16-20

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
Poradnia Uzależnienia od Alkoho
lu i Współuzależnienia, al. Wojska
Polskiego 50, tel. 059 842-42-78;
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 narko
manii w rodzinie, al. Sienkiewicza
7, I piętro, tel. 059 842-70-80 - poniedz.-piątek w godz. 16-19
Dom Interwencji Kryzysowej,
ul. Wolności 3, tel. 059 842-71-25
(przy PCK) - placówka dostępna
całą dobę dla osób rodzin do
świadczających przemocy lub
znajdujących się w innej sytuacji
kryzysowej
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku i Rodzinie, al. Sienkiewi
cza 3 (II p.), czwartki w godz. 15-18
(porady pomoc psychiczna i tera
peutyczna dla dzieci, młodzieży i ro
dzin)
Katolicka Poradnia Rodzinna,
ul. Paderewskiego 9, tel. 059 84257-51 - wtorek godz. 10-12, czwar
tek gpdz. 16-18
BYTÓW: Towarzystwo Zapobiega
nia Narkomanii, ul. Gdańska 59, tel.
059 822-32-54 - poniedz. w godz.
15-19; wtorek i piątek w godz. 1518.30

CO? GDZIE? KIEDY?

nformator

- Nasze okulary nie powinny bać się
wody. Szkła należy myć często, najlepiej
z dodatkiem płynu do naczyń i pozosta-l
wić do wyschnięcia bez wycierania. Nie
należy dotykać szkieł, gdyż wtedy zostawiamy na nich
ślady potu i tłuszczu, do których łatwiej przywierają
drobiny kurzu i piasku.
(|ir)

USTKA: Towarzystwo Zapobiega
nia Narkomanii (punkt informacyjno-konsuitacyjny), ul. Marynarki
Polskiej 83, tel. 059 814-58-88 wtorek i czwartek godz. 16-18
SZCZECIN: Stowarzyszenie Po
mocy Poszkodowanym w Wypad
kach i Kolizjach Drogowych „Alter-Ego”, ul. Staromłyńska 7/1, 70561 Szczecin, tel. 091 488-46-35

umeczne
Gdzie: Słupsk
Kiedy: wtorek - czwartek,
31 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 odbędą
się w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Słupsku, przy ul. Szczeciń
skiej 60. Zajęcia w godz. 10-13.
Dzisiaj poprowadzą je mistrzo
wie.
(maz)

Turniej
trójmagiczny

Kołobrzeg

1D

USŁUGI RÓŻNE
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

Gdzie: Słupsk
Kiedy: wtorek i środa
31 stycznia i 1 lutego

Szopki na wystawie
Gdzie: Biały Bór
Kiedy: dzisiaj

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

PIZZA NA TEL
Pizzeria VEGAS, ul. Grottgera 22,
tel. 059 844-14-43 (dowóz Słupsk,
w godz. 10-21.30)
Pizza-Kebab „Merano”, ul. Kr. Ja
dwigi 7, tel. 059 845-53-53 (dowóz
w godz. 10-23)
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury jeszcze dzisiaj można oglądać
wystawę szopek bożonarodzeniowych. Piękne prace wykonali uczniowie
miejscowych szkół oraz więźniowie z zakładu karnego w Czarnem.

(kor)
i Bułgarii. Zgodnie ze starą trady
cją 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.

(lir)

Przyznam ci się...

W kinie Rejs w Młodzieżo
wym Centrum Kultury ostatni ki
nowy przebój czyli film „Harry
Potter i Czara Ognia”. W Hogwarcie rozgrywa się Turniej
Trójmagiczny, na który przyby
wają uczniowie szkół z Francji

Do udziału w kon
kursie na studenckie
wspomnienia rodzi
ców zaprasza Stowa
rzyszenie Absolwentów
i Pracowników Pomorskiej Aka
demii Pedagogicznej w Słupsku.
W konkursie mogą wziąć udział
gimnazjaliści i uczniowie szkół po
nadgimnazjalnych, których rodzi
ce ukończyli PAP, Wyższą Szkołę
Pedagogiczną oraz Studium Na
uczycielskie w Słupsku.
Konkurs
odbędzie
się
w dwóch kategoriach. Prace
w konkursie literackim powinny
mieć powyżej dwóch stron stan

Lębork

REKREACJA

4. K

‘ożtaty

PROGNOZA POGODY NA DZSS I JUTRO

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
USŁUGI MEDYCZNE
SŁUPSK: Prywatne Pogotowie
Stomatologiczne - lekarz Kalina
Kwiatkowska - czynne w godz. 22 02, ul. Sołdka 2, tel. 059 843-56-75
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłąta
ja 31, tel. 059 840-35-50 (budynek
Poczty Głównej) - całodobowa;
Przychodnia Lekarska, ul. Cheł
mońskiego 3, tel. 059 845-61-60 czynna w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona 8,
tel. 059 840-19-40; 059 840-19-41
czynna w godz. 7-19; Przychodnie
POZ: ul. Młyńska 1a, tel. 059 84137-63 w godz. 8-19; ul. Mochnackie
go 19, tel. 059 848-26-66; 059 84569-99
LĘBORK: Franciszkańska Stacja
Opieki Caritas Hospicjum Domo
we, ul. Basztowa 8, tel. 059 863-3158 czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8-14

KUL
5. h

Kir Józef Gili optyk ze Słupska

Zadzwoń!

przyjmuje w godz. 8-15

TELEFONY ALARMOWE

PORADA DNIA

Chcesz zaprosić naszych Czytelników
na spektakl, wystawę, koncert?

Uwagi i reklamacje dotyczące

Centrum Alarmowe-112
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 986
Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie Energetyczne - 991;

siupsk@glos-pomorza.pl
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SERWIS PRENUMERATORA

Wtorek, 31 stycznia 2006 r

dardowego maszynopisu - ręko
pisy nie będą rozpatrywane.
Utwór musi być oryginalny i ni
gdzie wcześniej nie publikowany
w całości. Prace należy przesłać
w postaci wydruku komputerowe
go lub maszynopisu.
W projekcie multimedialnym
technika prac jest dowolna, np.
plakat, wywiad, słuchowisko,
plansza, album, film, prezentacja
Power Poit itp. Każdy autor może
przesłać do pięciu prac.
Każda praca biorąca udział
w obu konkursach powinna za
wierać: nazwę konkursu, imię,
nazwisko i wiek autora, tytuł pra
cy, adres szkoły, której uczniem
jest autor, adres e-mail (jeśli go
posiada) oraz imię i nazwisko
opiekuna plastycznego. Termin
składania prac mija 28 lutego
2006 roku. Należy je przesyłać
pod adresem: Stowarzyszenie
Absolwentów i Pracowników
PAP, ul. Arciszewskiego 22 a,
76-200 Słupsk. Uroczyste zakoń
czenie konkursu, wręczenie na
gród odbędzie się 25 maja 2006
roku.
Więcej informacji na stronie in
ternetowej
www.pap.edu.pl lub pod nr
tel. (059) 840 54 16 wew. 416.

Sławno

Słupsk
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LEGENDA:

•7 r temp. w dzień
0 - temp. w nocy

Świdwin

■10

Szczecinek

Prognozę
przygotowało Biuro
Prognozy Pogody
„Calvus”.

Człuchów

■10

■10

Drawsko
Pomorskie

-10
Wałcz

ASTRONOMIA

■10

Wschód słońca o 7.40,
zachód o 16.27.
Dzień będzie trwał 8 godz.
i 45 minut.
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Na Pomorzu okres łagodnej zimy. W całym regionie
zachmurzenie duże i umiarkowane, bez opadów, miejscami
mglisto. Po południu na termometrach od 1 "C na wybrzeżu,
do -1"C na pojezierzach. Biomet obojętny. W nocy również nie PRZYSŁOWIE
powinno padać, rano pojawią się mgły, temperatura spadnie
Na św. Ludwika koń
do -3“C. Jutro i pojutrze bez zmian, pochmurno, mglisto, bez
na grudzie utyka.
istotnych opadów i lekka odwilż do 2”C. W nocy niewielki
mróz do -3"C. Wiatr słaby z zachodu.
.

-j
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duże
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JUTRO

KARTKA Z KALENDARZA
URODZENI 31 STYCZNIA
To ludzie ostrożni, cierpliwi, wytrwali, nieco próżni, ale na ogół
sympatyczni. Cechuje ich oryginalność, mają uzdolnienia arty
styczne. Wykazują dużo taktu i wielką łatwość dostosowywania
się do sytuacji, dzięki czemu mogą obracać się we wszelkich
sferach towarzyskich.
WIKTOR

2006 r.
Imieniny obchodzą.

WIKTOR

To człowiek zasadniczy, jego poważne nastawienie do świata
często zraża do niego innych. Przy bliższym poznaniu, okazuje
się przemiłym i dowcipnym kolegą. Uwielbia dawać dowody
sympatii, ale na miłosne wyznania trzeba trochę zaczekać.

tografią; Galeria Kameralna, ul.
Partyzantów 31 a: czynna w godz. 816, sob-niedz w godz. 10-18:
Krzysztof Przewoźny; Baszta Cza
rownic, ul. F.Nullo 8, czynna
POCZTA
w godz. 10-17: Niewygodnie, kura
SŁUPSK: ul. Kołłątaja 31 (całą do
tor: Jacek Kołodziejski
bę) tel. 059 841-30-45; 059 842-52BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Ka47
szubskie, tel. 059 822-26-23 w godz.
10-16: Kultura materialna Kaszubów
DYŻURY APTEK
Bytowskich; Sztuka sakralna; Portre
SŁUPSK: „Ratuszowa”, ul. Tuwima
ty Gryfitów Książąt Pomorskich;
4, tel. 059 842-49-57; „Przy Placu
Dawna broń i uzbrojenie i historia
Dąbrowskiego”,
(wejście
zamku. Wieża po kościele św. Kata
od ul. Przemysłowej) otwarta co
rzyny: Pradzieje Ziemi Bytowskiej dziennie 8-22, tel. 059 840-30-22
archeologiczna opowieść o prze
(bezpłatny dowóz leków do domu);
szłości. Historia nowożytna miasta.
„Vitae”, w Kauflandzie - czynna co
Wystawy czasowe: Zobaczyć Łącko
dziennie w godz. 8-22, tel. 059 840- miniatury graficzne i exlibrisy
21-31
BYTÓW: „Helios”, ul. Wojska Pol
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne,
tel. 059 834-25-86, czynne w godz.
skiego 36 e, tel. 059 822-66-68
CZŁUCHÓW: „Zamkowa”, ul. Kró
10-16: Kultura materialna Ziemi
Człuchowskiej; Pradzieje; Rzemiosło
lewska 2, tel. 059 834-32-58
artystyczne XV-XIX wieku
LĘBORK: „Na Osiedlu Sporto
LĘBORK: Muzeum czynne w godz.
wym”, ul. Olimpijczyków 11, tel.
10-16: Lębork w zabytkach i doku
863-15-87
mentach (Lębork na starej fotografii);
ŁEBA: „Słowińska”, ul. Kościuszki,
Alfred Lubocki - prace ludowe; Od
tel. 059 866-13-65
krywanie przeszłości; Checz ka
MIASTKO: „Królowej Jadwigi”, ul.
szubska; Gabinet Paula Nipkowa
Królowej Jadwigi 12, tel. 059 857(twórca telewizji); Białogarda i Lę
56-76
bork - wczesne średniowiecze; Od
USTKA: „Panaceum 013”, ul. Ko
krywanie przeszłości; Galeria Stro
pernika 18, tel. 059 814-43-67
me Schody: Biżuteria Gotów; Spo
WICKO: „Pod Agawą”, tel. 059
tkania z fotografią - wystawa
861-11-14
pokonkursowa
WYSTAWY mU^lgl
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej,
SŁUPSK: Muzeum Pomorza Środ
tel. 846-30-20 w godz. 9-15: Prezen
tacja architektury i kultury material
kowego - Zamek Książąt Pomor
nej Słowińców
skich, ul. Dominikańska 5-9, ponie
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodni
działek i wtorek nieczynne; Herba
cze Słowińskiego Parku Narodowe
ciarnia w Spichlerzu, czynna godz.
go, tel. 811-73-68 czynne poniedzia
10.30-21: Muzealne spotkania z fo

31.01-

ludwik

łek-piątek w godz. 7.30-15.30 w so
botę i niedzielę czynne po uprzed
nim uzgodnieniu telefonicznym
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1a, czynna w godz.
10-17: Szymon Parafiniak - Muza

TEATR
SŁUPSK: Teatr Lalki Tęcza,
ul. Waryńskiego 2, tel. 059 842-3935: Królewna Śnieżka, godz. 10

KINA
SŁUPSK: MILENIUM tel. 842-5191: do środy włącznie kino nieczyn
ne
MCK:REJS - Harry Potter i czara
ognia, godz. 17
BYTÓW: ALBATROS - Podwójna
gra, godz. 18

USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul. Armii Krajo
wej 15, tel. 842-81-96; 0-601-928600, Halina i Krzysztof Banacho
wie
„HADES”, ul. Kopernika 15, całodo
bowo: tel. 842-98-91, 0-601-663796. Przewóz i przechowanie bez
płatne
„ZIELEŃ”, tel. 841-13-15, (całodo
bowe) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wybrze
ża 1, (całodobowo) tel. 842-84-95;
0-604434-441.
„EDEN”, ul. Armii Krajowej 9 (cało
dobowo), 059/8-400-760; 0-509858-313, przewóz gratis!
O wszelkich zmianach prosimy infor
mować: tel. 848-81-00; teresa.bobowska@glos-pomorza.pl.

(teb)

głos Pomorza

za tydzień

Wtorek,

Kwiaty to dobry interes, pod
warunkiem, że lubimy je pielęgnować

31 stycznia 2006

Świeże oferty pracy z całego regionu

Można zarobić
na nauce
jazdy
Jak zdobyć
atrakcyjny
zawód
instruktora
jazdy radzi
Janusz Drób
ze Słupska.
STR.14

Czas to naprawdę pieniądz
FOT. SŁAWOMIR ZABICKI

Masz dużo wolnego czasu i nie wiesz, co z nim
zrobić? Załóż Bank Czasu - to nic nie kosztuje, a
może przynieść wiele pożytku.
WIĘCB STR. 15

Oferty pracy

Zanim wyjedziesz za job,

Szukasz pracy w naszym regionie?
SPRAWDŹ NA STRONACH 17-18

Szukasz pracy zagranicą?
SPRAWDŹ NA STRONACH 16-17

learn english

P

R

O

M

O

C

J

A

W każdy wtorek w dodatku

praca

Frederic Lanyon, lektor angielskiego, wcielił się w brytyjskiego urzędnika i

sprawdzał, jak dogada się ze słupszczanami. Okazało się, że radzili sobie
całkiem nieźle. Nasz ekspert radzi tym, którzy rozważają wyjazd za pracą:
nie musicie znać angielskiego perfekcyjnie, a na nauczenie się podstaw
wystarczy tylko 30 godzin.

Ogłoszenia BEZPŁATNE
dla poszukujących pracy
«tot» sfera*

Ceni ,
na ogłoszenia dla pracodawców

STR. 18

a»

(do 20 slow) w cen* 6,1® ai

Ogłoszenia na najbliższy wtorek należy dostarczyć do czwartku

PROMOCJA

We wtorek 7 lutego

Zanim wyjedziesz do pracy

w prezencie dla naszych Czytelników:

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

' yysłowniczek
słowniczek angielski
niemiecki
y słowniczek rosyjski
/ oraz rozmówki angielskie

Czytelniku! W każdy wtorek w dodatku
„Praca” bezpłatne lekcje języka angielskiego.
55206SLSB_B
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Nowe MIESZKANIA z garażami - CENTRUM Koszalina
Mieszkania 2 i 3 pok.
pow.45-60 m2

PEŁNE WYPOSAŻENIE

(glazura, terakota, biały

montaż, drzwi wew. i zew., itp.)
Nowoczesne rozwiązania

iW

S...........I

architektoniczne!!!

BUDYNEK
4-piętrowy,
wyposażony w windę

r

'

607-213-218, 603-857-500, 0-94 35-462-21, www.puh-akces.pl
42806KOBH_A

Ucz się

angielskiego
z „Głosem Pomorza"

O 507 520 400
059 840 3195

www.aft&rnoon.pl

POSZUKIWANIE PRACY
1 USTALANIE WARUNKÓW
ZATRUDNIENIA
(ciąg dalszy)
- What's your biggest strength? Co jest Pana /i najmocniejszą stroną?
/uots jor bygyst strenf/
- My biggest strength is my work experience. Moją najmocniejszą stroną jest
/maj bygyst strenf yz maj uerk ekspiriens / moje doświadczenie w pracy.
- I'm a hardworking person. When 1 work, Jestem pracowitą osobą. Kiedy pracuję,
-1 try to do it as well as I can. / staram się to robić jak najlepiej.
/ajm e harduerking persyn. Uen aj uerk aj traj
tu du yt ez uel ez aj ken/
- My greatest strength is my ability to / Moją najmocniejszą stroną jest moja
- cooperate with people. / umiejętność współpracy z ludźmi.
/maj grejtyst strenf yz maj ability tu kooperejt
uyw pipl/
- What's your biggest fault? Co jest Pana/i największą wadą?
/uots jor bygyst folt/
- It's very difficult for me to remember / Trudno mi zapamiętać imiona.
names.
/yts dyfykult for mi tu remember nejmz/
- My English is my biggest weakness. Mój angielski jest moją największą
- But here, in Britain, I’ll learn faster. / słabością, Ale tutaj, w Brytanii, nauczę
/bat hir yn brytn ajl lern faster/ się szybciej.
- Are you a team worker? Czy może Pan/i pracować w zespole?
/ar ju e tim uerker/
- Yes, I like working with people. Then we can Lubię pracować z ludźmi. Wówczas
share our knowledge and experience. / możemy dzielić się nasza wiedzą i
/jes aj lajk uerking uyw pipl. Wen ui ken szer/ doświadczeniem,
auer nolydż end ekspirienś/
Polska transkrypcja fonetyczna tylko w przybliżeniu odpowiada wymowie angielskiej.
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Przepis na biznes

Ważne dla przyszłych przedsiębiorców

Można zarobić
na nauce jazdy
Instruktor nauki jazdy może dobrze zarabiać jako prywatna firma. Taką
szansę ma każdy dobry kierowca, jeśli tylko zdobędzie wymagane upraw
nienia. Na to rozwiązanie decyduje się coraz więcej osób.
T“üTit—.‘ni

1

Zaryzykuj,
wez pieniądze
Koszalińska Agencja Roz
woju Regionalnego rozpo
czyna realizację projektu
pod nazwą „Moja firma
w Unii Europejskiej”. To
szansa dla tych, którzy
chcą spróbować swych sił
w biznesie.
Spotkanie informacyjne odbędzie
się 7 i 9 lutego o godzinie 10 w sali
szkoleniowej KARR przy ul. Przemy
słowej 8 w Koszalinie, pierwsze szko
lenie jest zaplanowane na 14 marca.
Projekt skierowano do osób, któ
re chciałyby spróbować sił w prowa
dzeniu własnego przedsiębiorstwa.
Mogą z niego skorzystać osoby, któ
re nie są zarejestrowane jako bezro
botne (możliwość wyrejestrowania się
w momencie przystąpienia do pro
jektu) i nie prowadziły działalności
gospodarczej po 1 stycznia 2004 roku.
Priorytetowo są traktowane:
osoby odchodzące z rolnictwa,
osoby zagrożone utratą za
trudnienia,
4 młodzież do 25. roku życia,
ale nie oznacza to, że inni są
bez szans.
W ramach projektu uczestnicy
skorzystają ze szkoleń z zakresu roz-
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poczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa indywidualnego, wsparcia pomostowego,
jednorazowych dotacji inwestycyjnych
na rozwój działalności.
KARR zamierza przeszkolić trzy
grupy po 15 uczestników, czyli łącznie 45 osób. 21 osób otrzyma jednorazową dotację na rozwój działalności w wysokości maksymalnie 20 tys.
zł. Wysokość dotacji uzależniona jest
od wysokości wydatków o refundację których ubiega się uczestnik projektu. Nie może jednak pokrywać
więcej niż 75 proc. wydatków
Oprócz jednorazowej dotacji
w projekcie przewidziano tzw. wspar
cie pomostowe dla 21 osób. Jest to
bezzwrotna pomoc wspomagająca
„przetrwanie” początkującego biznes
mena (700 zł co miesiąc wypłacane
maksymalnie przez rok). Kwota ta
ma ułatwić pokrycie takich kosztów
jak składki na ubezpieczenie społecz
ne, ubezpieczenie zdrowotne oraz in
ne fundusze.
Dodatkowe informacje: Koszaliń
ska Agencja Rozwoju Regionalnego
SA, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Ko
szalin, teł. 94 341 63 30, faks 94 341
60 88, e-mail: karrsa@karr.koszalin.pl, www.karr.koszalin.pl
(NAG)

Dla bezrobotnych i małych firm

Szansa na rozwoj
Fundusz Pożyczkowy udziela
pożyczek na rozwój i inwesty
cje dla mikro- i małych przed
siębiorstw. 0 pożyczkę może
również wnioskować osoba
bezrobotna zamierzająca roz
począć działalność gospodar
czą.

jimfaffiłi
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Samochód do nauki jazdy można kupić na raty. Musi być przystosowany do potrzeb szkoły, więc trzeba w nim
zainstalować dodatkowy hamulec.
Janusz Drób ze Słupska zro
bił to już w 2000 roku. Przedtem
przez kilka lat pracował jako in
struktor w PZM-ocie.
- Najpierw nabrałem do
świadczenia. Potem podpatry
wałem różne rozwiązania,
a w końcu postanowiłem dzia
łać na własną rękę — opowiada.
Teraz prowadzi Ośrodek
Szkolenia Kierowców „Plus”. Za
trudnia trzech instruktorów, ma
dwa fiaty punto do szkolenia
kierowców na prawo jazdy ka
tegorii „B” i dwa motocykle
do szkolenia motocyklistów.
- Zanim jednak do tego do
szedłem, robiłem wszystko sam.
Nawet do jazd ze słuchaczami

Pan Janusz
radzi:

wykorzystywałem prywatny sa
mochód. Tak zresztą zaczyna
każdy, kto wchodzi w ten biznes
- dodaje Drób.
Aby rozpocząć działalność, nie
wystarczy tylko zarejestrować fir
mę w ratuszu, ZUS-ie i Urzędzie
Skarbowym. Najpierw trzeba zdo
być uprawnienia. Konieczne jest
ukończenie kursu instruktora,
które w Słupsku prowadzi Zakład
Doskonalenia
Zawodowego
a w Koszalinie Prywatne Cen
trum Edukacyjne, ul. Chałubiń
skiego 15. Taki kurs trwa około
pół roku.

m ss

♦ Zanim zdecydujesz
się na własną
działalność,
zdobywaj
doświad
czenie u in- 4
nych.
♦ Jeśli chcesz zarobić w tej branży, musisz być przygotowany, że
będziesz długo i ciężko pracował.
Na początek musisz mieć zgromadzony kapitał, bo koszty re
klamy i przygotowania bazy mogą pochłonąć nawet 20 tysięcy
złotych.
Konkuruj jakością usług, a nie ich ceną, bo zbyt niskie ceny
nie pozwolą ci się utrzymać na rynku.

- Trzeba zdać egzamin, któ
ry przypomina egzamin na pra
wo jazdy - opowiada Drob.—Nie
można popełnić żadnego błędu.
Potem poznaje się teorię, do
kładnie przerabia się przepisy
prawa drogowego i przechodzi
kurs przygotowania pedagogicz
nego. Po praktyce w ośrodku na
uki jazdy można przystąpić
do egzaminu państwowego.
Po jego zdaniu możemy myśleć
o własnej firmie.
Uprawnienia instruktorskie
możemy zdobywać tylko w kate
gorii prawa jazdy, które sami po
siadamy, ale pod warunkiem, że
nie byliśmy karani, a prawo jaz
dy posiadamy już przynajmniej
trzy lata. Kurs instruktora dla
prawa jazdy kategorii „B” kosz
tuje około 2 tysięcy złotych. Po
zostałe kategorie opłaca się
osobno. Ich cena jest porówny
walna. Egzamin państwowy
z kolei to wydatek rzędu 200 zło
tych.
Instruktor jazdy, jeśli chce
prowadzić działalność samo
dzielnie, musi przygotować lo
kal, w którym będzie uczył kur
santów. Przepisy wymagają, aby
posiadał biuro, wyposażoną
w pomoce dydaktyczne salę wy
kładową o powierzchni co naj
mniej 25 metrów kwadratowych,
plac manewrowy oraz specjal
nie przygotowany samochód
do nauki jazdy.
- Biuro nie musi być duże.
Salę wykładową trzeba wyposa

żyć w ławki i komputer do ćwi
czenia egzaminu teoretycznego.
Plac i salę można wynająć
na spółkę razem z innymi ośrod
kami nauki jazdy - podpowiada
Drób. - Aby uniknąć konfliktów,
radzę nastawić się na samodziel
ność. Jeśli mamy odpowiednie
warunki, salę wykładową moż
na otworzyć nawet we własnym
domu. Koszty utrzymania firmy
będą niższe - dodaje nasz roz
mówca.
Trzeba oczywiście kupić
także odpowiedni samochód.
Obecnie wszyscy instruktorzy
kupują fiaty punto, bo na nich
zdaje się egzaminy. Samocho
du nie trzeba kupować za go
tówkę. Lepiej zdecydować się
na raty. Od dilerów można
jeszcze uzyskać spore zniżki.
Na dodatek diler zwykle wy
posaża od razu pojazd w do
datkowy hamulec, który jest
niezbędny w samochodzie
do nauki jazdy.
Choć w tej branży robi się co
raz ciaśniej, to z nauczania jaz
dy można przyzwoicie żyć. - Jest
tylko jeden warunek: trzeba bar
dzo poważnie traktować kursan
tów, bo jeśli będą zadowoleni, to
przyślą do nas swoich znajo
mych - zdradza sekret branży

Maksymalna kwota pożyczki moż
liwa do zaciągnięcia to 120 tys. zł. Za
interesowany pożyczkobiorca musi
wykazać się minimalnym 20-procentowym udziałem środków własnych
w planowanym przedsięwzięciu.
Maksymalny okres spłaty pożycz
ki wynosi:
♦ dla pożyczek do 60.000 zł - 36
miesięcy, w tym możliwość 6
miesięcy karencji w spłacie ka
pitału,
♦ dla pożyczek powyżej 60.000
zł - 60 miesięcy z możliwością
12 miesięcy karencji w spłacie
kapitału.
Oprocentowanie pożyczki może
być: stałe i jest wtedy równe stopie re
ferencyjnej, która obecnie wynosi 5,56
procent. Natomiast oprocentowanie
zmienne jest równe 1,3 stopy refe
rencyjnej i wynosi 7,228 procent. Za
bezpieczeniem pożyczki może być we
ksel własny in blanco, poręczenie
osób fizycznych, przewłaszczenie, hi-

poteka, blokada środków zdepono
wanych na lokacie i inne.
Przedsiębiorca, który zamierza
ubiegać się o pożyczkę w Stowarzy
szeniu, musi złożyć wniosek na spe
cjalnych drukach, dokumenty reje
strowe
firmy,
Regon,
NIP,
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
0 braku zaległości, zaświadczenie
z ZUS o braku zaległości, tabele fi
nansowe i PIT-y.
FP działa przy Słupskim Stowa
rzyszeniu Innowacji Gospodarczych
1 Przedsiębiorczości w Słupsku.
Funkcjonuje w ramach projektu Sek
torowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsię
biorstw.
(MAZ)

WAŻNE!
Wnioski o pożyczkę wraz z pozostały
mi dokumentami dostępne są w sie
dzibie Słupskiego Stowarzyszenia In
nowacji Gospodarczych
i Przedsiębiorczości przy ul. ul. Tuwi
ma 22 a w Słupsku, tel. 059
8413032 w. 154 lub 112, fax 059
8413038
na stronie internetowej: www.inkubator.slupsk.pl
e-mail: biuro@inkubator.slupsk.pl

^•/Fundusz Mikro
szybkie

pożyczki
dla małych firm

do S0.000 zł
rata już od

100 zł

Drób.
ZBIGNIEW MARECKI
zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 26
FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI
52106SLBFLA
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Tak to się robi w Europie

PRZECZYTANE

Zakładamy firmę
w Chorwacji
Chorwacja to raj nie tylko dla turystów, ale i dla biznesmenów. W ciągu
ostatniej dekady ten bałkański kraj znacznie uprościł przepisy dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej.
Zagraniczne firmy mogą
działać na takich samych zasadach jak miejscowe. Ponadto za
graniczni inwestorzy mają dwa
dodatkowe przywileje: gwaran
cję ochrony swoich inwestycji
w przypadku zmiany przepisów
i swobodę wyprowadzania zy
sków.
Zagraniczni przedsiębiorcy
w Chorwacji mogą:
♦ zakładać firmy
♦ tworzyć wspólne przedsię
wzięcia z partnerami chorwac
kimi
♦ inwestować w banki i fir
my ubezpieczeniowe
♦ prowadzić działalność
rzemieślniczą lub handlową
♦ otrzymać koncesję na eks
ploatację surowców natural
nych

Sprawdź, czy kogoś
nie naśladujesz
Przed wybraniem nazwy dla no
wo tworzonej firmy, musimy
sprawdzić w sądzie rejestrowym,
czy takowa nie figuruje już w re
jestrze. Nazwa firmy składa się
z nazwy własnej i informacji
o rodzaju działalności. Powinna
być w języku chorwackim. Słowa
w języku obcym są dopuszczal
ne, jeśli są częścią nazwy firmy
lub marki handlowej oraz jeśli
są powszechnie znane w Chor
wacji. Użycie w nazwie firmy
nazwy kraju „Croatia”, wyma
ga specjalnej zgody Minister
stwa Sprawiedliwości.
Firmy mogą prowadzić wszel
ką działalność dopuszczalną
przez przepisy prawne. Zakres
działalności musi być wyraźnie
określony w umowie spółki, sta
tucie spółki i wniosku o rejestra
cję. Do rejestru handlowego wpi
suje się zakres działalności
spółki w postaci kodów cyfro
wych

ß

Ci, którzy zdecydują się na prowadzenie firmy w Chorwacji, połączą przyjemne
z pożytecznym.

Czas to, . .
naprawdę pieniądz
W polskich miastach po
wstaje coraz więcej Ban
ków Czasu, gdzie walutą
jest czas, który możemy
poświęcić innym.
Umiesz grać na fortepianie,
ale nie masz czasu wyprowadzić
swojego psa w czwartki wieczo
rem? W zamian za lekcje tańca
chętnie zaopiekujesz się dziec
kiem?
Zasady działania Banków
Czasu są proste: wystarczy po
siadać jakąkolwiek umiejętność,
którą chcemy zaoferować innym,
a w rewanżu ktoś odpłaci się
nam pomocą w czymś, czego ak

jest tyle samo warta, co godzina
sprzątania.
- W Banku Czasu można
także zaciągnąć kredyt, gdy np.
potrzebujemy więcej czasu - in
formuje Ewa Arkuszewska, któ
ra w Bydgoszczy założyła Bank
Czasu.
Zaciągnięty dług czasowy na
leży oczywiście jak najszybciej
spłacić. W żaden sposób nie wią
że się on z rozliczeniami finan
sowymi. Tutaj walutą jest tylko
czas.
Jeżeli udzielamy pomocy
członkowi Banku Czasu, każda
godzina naszej pracy jest zapisy
wana na osobistym koncie, po
większając jego stan. Natomiast
każda godzina przyjętej od kogoś
pomocy zmniejsza czas na na
szym rachunku. Różnorodność
oferowanych usług jest olbrzy
mia. Między innymi sprzątanie
mieszkania,
porządkowanie
ogródków, sprzątanie posesji,
drobne usługi krawieckie, robót
ki ręczne, pomoc przy wypełnia
niu formularzy i pisaniu pism
urzędowych (ZUS, MOPS, US),
pomoc w rozliczaniu formularzy
PIT, robienie zakupów,, korepe
tycje, remont mieszkania, pora
dy prawne i wiele innych.

tualnie potrzebujemy.
- Każdy z nas dysponuje róż
nymi zdolnościami i umiejętno
ściami. Potrafi robić wiele cieka
wych i pożytecznych rzeczy.
Wszystkie te umiejętności i ofe
rowane usługi rejestrowane są
w Banku Czasu, do którego zde
cydujemy się zapisać. W ten spo
sób powstaje katalog usług, ja
kie członkowie Banku Czasu są
skłonni świadczyć sobie nawza
jem. Głównym zadaniem banku
jest nawiązanie znajomości i nie
odpłatna wymiana usług wśród
mieszkańców jednego miasta
Źródło: „Dzień Dobry"
- mówi Piotr Harhaj z Sopoc
kiego Banku Czasu.
Najważniejsze, że
Gdzie działają banki czasu
by „wymienić się” ta
W USA, Wielkiej Brytanii, Chinach, Ja
ką samą ilością wol
ponii, Słowacji. W Polsce we Wrocła
nego czasu, bowiem
wiu, Warszawie, Bydgoszczy, Sopocie,
w Banku Czasu go
Zielonej Górze i Opolu
dzina usług prawni
ka czy nauki tańca

A TO CIEKAWE
zgodnie z Narodową Klasyfika
cją Działalności Gospodarczej
(Nacionalna klasifikacija djelatnosti -NKD 2002). Firmy, które
zamierzają prowadzić działal
ność wymagającą zezwolenia,
posiadania licencji lub otrzyma
nia zgody jakiegoś organu pań
stwowego, mogą być zarejestro
wane dopiero po otrzymaniu
takich dokumentów.

Rejestr jest
jawny
Firma może zarejestrować tyl
ko jedną siedzibę, tj. miejsce,
którym

się firmą. Adres siedziby musi
być wskazany w umowie i statu
cie spółki, we wniosku o reje
strację i we wszystkich doku
mentach, które tego wymagają.
Koszty notarialne związane
z założeniem spółki zależą
od wielkości kapitału założyciel
skiego, przeciętnie wynoszą oko
ło 2,500 kun chorwackich (oko
ło 1300 zł)
Zgodnie z ustawą „O rejestrze
handlowym”, rejestracja w są
dzie gospodarczym jest obowiąz
kowa.
Rejestr jest jawny, a wszel
kie zawarte w nim informacje
dostępne dla każdego, bez ko-

puterowego, który automatycz
nie dokonuje rejestracji.
Ponadto firma zamierzająca
prowadzić handel zagraniczny
musi wystąpić do Urzędu Cel
nego
Republiki Chorwacji
z wnioskiem o nadanie jej nume
ru celnego. Do wniosku należy
dołączyć:
♦ kopię decyzji o wpisaniu
firmy do rejestru handlowego
♦ informację Urzędu Staty
stycznego o przydzieleniu nu
meru statystycznego
♦ kopię dowodu wpłaty 50
kun chorwackich tytułem po
krycia kosztów administracyj
nych
To jednak nie koniec obowiąz
ków przedsiębiorcy. Każdy mu
si odwiedzić Urząd Ubezpieczeń
Emerytalnych i Urząd Ubezpie
czeń Zdrowotnych.

,

Kiedy
koncesja

Warto pamiętać, że
niektóre
rodzaje
działalności wymaga
ją dodatkowych zezwoleń.
Oto ich przykładowa lista:
♦ bankowość
♦ ubezpieczenia
♦ transport
♦ agencje celne
♦ usługi geodezyjne
♦ produkcja i handel wyro
bami tytoniowymi
♦ doradztwo podatkowe
♦ usługi telekomunikacyjne
Według osób bacznie śledzą
cych sytuację gospodarczą
w Chorwacji, polskie firmy naj
większe szanse na sukces mają
w następujących dziedzinach:
telekomunikacja, energetyka,
infrastruktura komunikacyjna
(porty, koleje), ochrona środowi
ska, turystyka i przemysł obron
ny.

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

Kraje przyjazne
biznesowi
Polska znalazła się na 54 miejscu
rankingu Banku światowego;
czołowa dwudziestka:
1

Nowa Zelandia

2

Singapur

3

USA

4

Kanada

5

Norwegia

6

Australia

7

Hongkong, Chiny

8

Dania

9

W. Brytania

10

Japonia

11

Irlandia

12

Islandia

13

Finlandia

14

Szwecja

15

Litwa

16

Estonia

17

Szwajcaria

18

Belgia

19

Niemcy

20 Tajlandia
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Uwaga: Brano pod uwagę łatwość rozpoczęcia
działalności, realizacji kontraktów, zatrudniania i
zwalniania pracowników, otrzymania kredytu,
zlikwidowania biznesu, otrzymywania licencji oraz i
ochronę inwestorów, podatki i przepisy celne.
Dane: Bank Światowy
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► elektromechanik-automatyk
► kierownik budowy (uprawnienia)
► kosmetyczka
► kierowca (prawo jazdy kat. C, E)
► pomocnik montażysty okien
► nauczyciele: języka angielskiego,
biologii, wychowania fizycznego
► spawacz w osłonie C02 (aktual
ne uprawnienia)
► stolarz meblowy
► operator maszyn sterowanych

BIAŁOGARD
Ił

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Świdwińska 21a,
tel. 094 3113116

► handlowiec-sprzedawca (części

► kierownik grupy remontowo-bu
dowlanej (wykształcenie śred
nie, 5 lat stażu)
► technik elektronik (znajomość j.
niemieckiego lub angielskiego)
► zootechnik (prawo jazdy, możli
wość zakwaterowania w Karścinie gm. Karlino)
► barmanka
► programista frezarki numerycz
nej CNC typ Rover 36
► spawacz, tokarz, frezer (praca
w Karlinie)

► samodzielny pracownik marke
► krawcowa (doświadczenie zawo

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Jerzego z Dąbrowy 1 a,
tel. 059 834 34 43
w. 258 lub 260
► technik farmaceuta (wykształce
nie wyższe lub średnie)
► kucharz-szef kuchni (praca w Ko
czale)
► informatyk (znajomość progra
mów graficznych)
► księgowa (znajomość pełnej

MMpr
SBäSsäfei

księgowości; praca w Wierzcho-

.4% «S*

dy kat. C) (ARKO)

BYTÓW
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Wojska Polskiego 6,
tel. 059 822 22 27
► sprzedawca (branża spożywcza)
► osoba do dozoru technicznego
(wykształcenie średnie technicz
ne: obróbka skrawaniem lub
spawalnictwo)
► kontroler jakości (znajomość me
trologii, pomiarów precyzyjnych
Jub doświadczenie na podob

matyki, chemii, języka niemiec
kiego
instruktor nauki jazdy
kontroler jakości
konstruktor
elektryk

► elektromechanik samochodowy
► kelner
► kierowca (prawo jazdy kat. C, E)
► sprzedawca
► spawacz
► stolarz
► mechanik samochodowy
► elektryk uprawnienia do 1KW
► fryzjer
► malarz-lakiernik
► palacz
► rzeźnik
(TEB)

DRAWSKO
POMORSKIE
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Starogrodzka 9,
tel. 094 363 25 19
► nauczyciele: matematyki, infor

► kucharz
► pomoc kuchenna

► ślusarz
► spawacz
► operator obróbki skrawaniem
► spawacz w osłonie C02

► ślusarz-spawacz w osłonie C02
► kierowca (prawo jazdy, kat. C+E)
► kierowca (prawo jazdy kat C, mi
le widziane uprawnienia HDS)

► elektryk-konserwator maszyn
► sprzedawca (czyszczenie dywa
nów i wykładzin)
► kierowca-konwojent (prawo jazdy
kat. C+E)
(TEB)

► główny technolog branży odzie

nie średnie, obsługa komputera)
► sprzedawca w markecie ogrodni

żowej
► specjalista ds. współpracy z za

czym (wykształcenie średnie,
predyspozycje plastyczne)
► pielęgniarka
► kasjer-sprzedawca (wykształce
nie średnie)

(obsługa komputera, dostęp
do internetu; praca w domu dla

►

j. niemieckiego)
► barman (biegła znajomość j. nie
mieckiego)
► przedstawiciel handlowy
► traktorzysta, ogrodnik, leśnik,
pracownicy do prac fizycznych
przy roślinach ozdobnych (prefe
rowani mieszkańcy okolic Do

pokój 10 (tel. 342 84 13)
i ► pracownik laboratorium (inżynier
chemik, doświadczenie zawodo
we)
► kierownik ds. jakości (wykształ

na ciągnik siodłowy)
► kucharz (doświadczenie zawodo

cenie wyższe rolnicze lub
po ochronie środowiska)
► dziennikarz, drukarz (wykształce
nie średnie, doświadczenie za
wodowe)
► instalator elektryk/elektronik

► rehabilitant
► kelner-pokojowa (wykształcenie
średnie)
► kucharz

(prawo jazdy kat. B; praca
przy montażu systemów alarmo
wych)
► technik drogowy

► lakiernik meblowy
► operator obrabiarek sterowanych
numerycznie
► tleniarz-konserwator (wykształce
nie średnie techniczne, upraw
nienia do obsługi urządzeń ci
śnieniowych)
► elektromechanik (doświadczenie

zawodowe)

na sprzęt ciężki)
► technik mechanik samochodowy

► operator maszyn (laserowe cię
cie blachy)

(4 lata stażu)
► opiekun osoby starszej (stażysta,

► monter instalacji sanitarnych
(doświadczenie zawodowe)
► szwaczka (konfekcja damska,
lekka, doświadczenie zawodo
we)
pokój 12 (tel. 342 8416)
► magister farmacji

wym, znajomość j. angielskiego)
inżynier technolog spawalnictwa
(znajomość j. angielskiego)
konsultant telefonii komórkowej
sprzedawca-konsultant ds. bydła
mlecznego
recepcjonista

► pokojowa
► technik żywienia-dietetyk

brzycy)
► ogrodnik-sprzedawca (ogrodnik
lub rolnik do pielęgnacji roślin
ozdobnych)
► sprzedawca (branża odzieżowa)
► sprzedawca artykułów budowla
nych
► mechanik samochodowy
► kierowca-mechanik (uprawnienia

Pozostałe oferty

granicą (znajomość j. niemiec
kiego i francuskiego)
► szef produkcji branży odzieżowej
► technolog żywności-pełnomocnik

►
►

czenie zawodowe)
► recepcjonista (biegła znajomość

we)
► pakowaczka
► sprzątaczka klatek schodowych

CENTRUM INFORMACJI
I PLANOWANIA KARIERY
ZAWODOWEJ
Koszalin, ul. Słowiańska 15 a,

kierunkowe, znajomość j. angiel
skiego w mowie i w piśmie)
► szwaczka (doświadczenie w szy
ciu odzieży ciężkiej)
► szef działu zaopatrzenia (nadzór
magazynowy, znajomość j. an
gielskiego, obsługa komputera,
doświadczenie na podobnym
stanowisku)

granicą (znajomość j. angielskie

►

► zastępca kierownika sklepu (wy
kształcenie średnie, doświad

ketingu (wykształcenie wyższe

go)
► specjalista ds. współpracy z za

ds. zarządzania jakością
► inżynier (praca w dziale handlo

iÜfc—

nie wyższe kierunkowe, biegła
znajomość j. angielskiego)
► specjalista ds. sprzedaży i mar

Praca poza Koszalinem

komputera)
► kasjer-sprzedawca (wykształce

pracy)
► glazurnik (oferta pracy)

► pomoc kuchenna
► kucharz
► strażnik w szpitalu psychiatrycz
nym

kandydackiej w policji
► krawcowa (szycie konfekcji dam
skiej; osoba z okolic Kalisza Po
morskiego)

cyjny (wykształcenie średnie, do
świadczenie zawodowe, obsługa

► pracownik restauracji (oferta

wych
► sprzątaczka

wykształcenie średnie)
► osoby chętne do odbycia służby

► szklarz
► pa kowacz
► montażysta mebli

ubezpieczenia społecznego
i spraw kadrowych)
► specjalista ds. marketingu

► montażysta nakładek aluminio

► technik instalacji wodnokanali
zacyjnych lub ochrony środowi
ska
► mechanik-spawacz-ślusarz (moż
liwość uzyskania uprawnień

nie kierunkowe)
► pracownik biurowo-administra

(wykształcenie średnie, znajo
mość zagadnień księgowości,

pokój 12 (tel. 342 8416)
► operator wprowadzania danych

► zbrojarz
► tapicer

nie wyższe ekonomiczne lub
po rachunkowości)
► pracownik księgowo-kadrowy

Praca
dla niepełnosprawnych

niu niepełnosprawności)
► pracownik ochrony osób i mienia
► lakiernik meblowy
► elektromechanik samochodowy
► stolarz meblowy
► spawacz w osłonie argonu
► monter zbiorników
► cieśla

► pracownik socjalny (wykształce

nie wyższe techniczne; oferta
pracy)
► młodsza księgowa (wykształce

Jllllft;.

średnie techniczne)

► mechanik sprzętu rolnego

cenie wyższe mechaniczne; ofer
ta pracy)
► doradca serwisowy (wykształce

osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności)
► operator centrum obróbczo-skrawającego (osoba do przyucze
nia)
► pielęgniarka

► sprzedawca-laborant (do przy
uczenia)
► przedstawiciel handlowy (prawo

► tokarz
► spawacz

pokój 11 (tel. 342 84 50)
► psycholog (oferta pracy)
► majster inżynier budowlany
► technolog-konstruktor (wykształ

matyki, biologii, języka angiel
skiego (wykształcenie wyższe,
doświadczenie zawodowe; praca
w Czaplinku)

techniczne)
► ślusarz-mechanik (wykształcenie

► kelner

wyższe pedagogiczne)

KOSZALIN
Staże dla bezrobotnych
(do 25. roku życia)

-budowlana)
► magazynier (branża metalowo-budowlana)
► ślusarz (wykształcenie średnie

► ślusarz-spawacz

► animator kultury (wykształcenie

w Chojnicach)
► pracownik produkcji (wykształce
nie średnie techniczne)

nym stanowisku)
► sprzedawca (branża metalowo-

jazdy kat B)
► technolog żywności

► instruktor jazdy konnej (ARKO)

► technolog konstruktor
► pielęgniarka (orzeczenie o stop

nia do nauczania kierowców kat.
B, praca w Gdańsku)
► cukiernik lub piekarz
► dyrektor produkcji (wykształce

V

wych
► elektryk samochodowy
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E,
5 lat stażu; praca w ruchu mię
dzynarodowym)
► sprzedawca-magazynier (prawo
jazdy kat. B, znajomość branży
budowlanej; osoba po wojsku)
► stolarz, stolarz-cieśla (5 lat sta
żu, praca na budowie)
► kierowca-sprzedawca (prawo jaz

zycyjność)
► kierownik budowy (inżynier bu
dowlany, uprawnienia budowla
ne, 2 lata stażu; praca w delega
cji)
► kierownik turnusu rehabilitacyj
nego (wykształcenie wyższe pe
dagogiczne)

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Racławicka 13

►
►
►
►

wy (obsługa tokarek i frezarek,
umiejętność lutowania)
► mechanik samochodów ciężaro

na staż lub przyuczenia do za
wodu, osoba z okolic Drawska
Pomorskiego)
► szwaczka (umiejętność pracy
na stebnówce; osoby z okolic
Drawska Pomorskiego)
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E,
świadectwo kwalifikacyjne)

wie)
► inżynier budownictwa (praca

► nauczyciele: informatyki, mate

► mechanik-pracownik warsztato

dowe; możliwość zatrudnienia

tingu (wykształcenie wyższe, do
świadczenie zawodowe, dyspo

zamienne AGD)
► pomocnik stolarza meblowego
► ślusarz-spawacz

numerycznie
► fryzjer damsko-męski
► instruktor nauki jazdy (uprawnie

m

iss ZÜ

► lakiernik samochodowy
► kadrowa (znajomość przepisów
kadrowo-płacowych)
► logistyk (doświadczenie w zawo
dzie, znajomość zagadnień
transportowych)
► agent handlowy (mile widziane
doświadczenie w sprzedaży bez
pośredniej)
► tokarz-ślusarz
► pracownik ochrony (mile widzia
na licencja I lub II stopnia, praca
dla studentów studiów zaocz
nych, uczniów szkół wieczoro

► kucharz
► kelner-barman
► pielęgniarka
► rehabilitant-masażysta
► terapeuta zajęciowy
► koniuszy
► ogrodnik
► pracownik administracyjno-księ-

wych oraz rencistów)
► technolog odzieży, konstruktor

gowy
► referent ds. marketingu (znajo
mość j. niemieckiego)
► animator kultury
► laborant w magazynach zbożo
wych

(uprawnienia na obsługę wózka
widłowego, praca w Łebie)
► przedstawiciel handlowy
► frezer-tokarz
► stolarz meblowy (mile widziane
prawo jazdy kat. B)
► kucharz

► blacharz samochodowy (ARKO)

odzieży (wykształcenie średnie
lub wyższe, doświadczenie w za
wodzie, mile widziana znajo
mość j. angielskiego, praca
w Potęgowie)
► pracownik przetwórstwa ryb

► kontroler biletów (praca na tere

LĘBORK
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Gdańska 35,
tel. 059 862 37 44
w. 123(124)
► palacz
► elektromechanik-automatyk
(umiejętność konserwacji zauto
matyzowanych maszyn produk
cyjnych)
► elektryk instalator
► elektryk-automatyk
► kierowca (prawo jazdy kat. C, E,
praca w Wilkowie)
► pracownik robót wykończenio
wych (praca na terenie Gorzowa
Wielkopolskiego, pracodawca
zapewnia dojazd, wyżywienie,
zakwaterowanie)

nie Gdańska)
► doradca ds. rachunków i opera
cji płatniczych (wykształcenie
minimum średnie ekonomiczne,
ukończony kurs kasjera złotowo-wa lutowego)
► sprzedawca (obsługa kasy fiskal
nej)
► samodzielny serwisant AGD
► ślusarz
► kierowca (prawo jazdy kat. B, C,
E, praca w delegacji)
► przedstawiciel handlowy (prawo
jazdy kat. B, obsługa kompute
ra; branża rolnicza)
► laminarze (doświadczenie
w branży jachtowej lub innej
związanej z laminatami, praca
w Gdańsku, pracodawca zapew
nia zakwaterowanie)

tel. 3462537

Praca w Koszalinie
► inżynier inżynierii środowiska
(staż)
► inżynier mechanik-iogistyk
► inżynier chłodnictwa i klimatyza
cji
► technik/inżynier sieci i instalacji
sanitarnych (kierownik/majster
budowy)
► kierownik budowy
► kierownik hurtowni budowlanej
► projektant-sprzedawca w salonie
meblowym
► handlowiec (obsługa klienta de
talicznego)

Przyjdź do nas

na staż
Jeśli jesteś ambitny, ciekawy świata, spostrzegawczy
i wrażliwy, a przy tym masz dobre pióro i nie boisz się bronić
własnego zdania - zgłoś się do nas i sprawdź, czy nadajesz
się do zawodu dziennikarza.
Na zgłoszenia czekamy pod telefonem (094) 34 73 555 w godz. 10-12.
Możesz również zgłosić się do nas wysyłając e-mail:

jolanta.stempowska@glos-pomorza.pl.

glos Pomorza

i
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► zbrojarz-betoniarz
► cieśla
► spawacz

::

► operator wprowadzania danych
(obsługa komputera, dostęp
do internetu, orzeczenie
0 znacznym stopień niepełno

► monter instalacji wodnokanaliza

sprawności)

cyjnej
► inżynier budowy (wykształcenie

(TEB)

wyższe: budownictwo lub inży
nieria sanitarna)
► doradca techniczno-handlowy

MIASTKO
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Sikorskiego 1,
tel. 059 857 23 19

(wykształcenie minimum śred
nie, prawo jazdy kat. B, dyspozy
cyjność, mile widziane doświad
czenie w sprzedaży)
► pracownik do obsługi stacji paliw
(wykształcenie średnie, uregulo
wany stosunek do służby woj
skowej)
► kierowca (prawo jazdy kat. C, E,
uprawnienia ADR, praca w ru
chu międzynarodowym)
► murarz-tynkarz
► hydraulik
► elektryk
► zbrojarz-betoniarz
► cieśla
► glazurnik
► malarz
► spawacz
► dekarz
► diagnosta (wykształcenie śred
nie, uprawnienia diagnostyczne,
doświadczenie w zawodzie)
► mechanik samochodowy
► wykrawacz, rozbieracz mięsa
(wykształcenie kierunkowe, do
świadczenie w zawodzie, praca
w Pelplinie lub w Belgii)
► serwisant sprzętu AGD
► listonosz
► Pracownik obsługi pilarek-traków
► kasjer-sprzedawca

► inżynier budownictwa (po bu
downictwie ogólnym)
► fryzjer damsko-męski
(TEB)

SŁAWNO

► inżynier kontraktu (monter insta
lacji sanitarnych, uprawnienia
1 doświadczenie zawodowe)
► pracownik ds. logistyki
► sprzedawca (wykształcenie śred
nie)
► kelner
► recepcjonista (wykształcenie
średnie)
► pracownik kulturalno-oświatowy
► księgowa
► specjalista ds. utrzymania dróg,
mostów i kanalizacji deszczowej
(technik drogownictwa lub inży
nierii środowiska, znajomość
ustawy o drogach i mostach
oraz zamówień publicznych, 5
lat stażu)
► operator wózka wyładunkowo-podnośnikowego (doświadcze

dzie)
► referent ds. księgowości (wy

marketingowej)
► referent-sekretarka (wykształce
nie wyższe, obsługa komputera
i urządzeń biurowych)
► technolog obuwia (mieszkanie
w Działdowie, wykształcenie
wyższe: technologia obuwia)

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Leszczyńskiego 8,
tel. 059 845 75 09
ekonomiczne, obsługa kompute
ra)
► sprzedawca (odpowiedzialny,

kształcenie zawodowe, praca

dyspozycyjny, dobra

w Cewicach)

znajomość branży

► monter instalacji sanitarnych

ropejskich w stopniu średnim,

► pracownik biurowy
► inżynier instalator sanitarny

► dozorca-stróż (druga grupa inwa
lidzka)
► pomocnik murarza (druga grupa
inwalidzka)

► fryzjerka damska

wykształcenie informatyczne,
praca działach: ekonomia, pra
wo, medycyna itp. w zależności

► lakiernik mechanik
► kasierka-sprzedawczyni (osoba

► spawacz elektryczny

go
► stolarz ogólny
► monter instalacji sanitarnych
► inżynier budowlany (tylko absol
went)
► kierownik pensjonatu (wykształ
cenie średnie lub wyższe z prak
tyką, dobra znajomość języka
obcego)
► pełnomocnik handlowy (wy
kształcenie minimum średnie,
biegła obsługa komputera, dys

► fryzjer męski
► kosmetyczka
► spawacz gazowy
► technik sanitarny
► tokarz-frezer
► spawacz stali nierdzewnej i alu
minium
► ślusarz-blacharz
► malarz do lakierni proszkowej
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E,
kurs na przewóz rzeczy, grupa
inwalidzka)
► pracownik stacji paliw (uprawnie
nia do napełniania zbiorników
gazem skroplonym LPG, grupa
inwalidzka)
► pracownik ochrony mienia (gru
pa inwalidzka)

pozycyjność)

od umiejętności)
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E,
uprawnienia na przewóz rzeczy)
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E,
uprawnienia ADR)
► ślusarz ogólny
► pracownik fizyczny (praca
przy badaniach gruntu i wierce
niach)
► pomoc kuchenna
► palacz-konserwator
► piekarz piecowo-ciastkowy
► cukiernik
► mechanik samochodowy
► kwiaciarka-bukieciarka
► pakowacz (tylko z grupą inwalidz
ką)
► mechanik-biacharz samochodo
wy
► spawacz spawający drutem
w osłonie C02
► księgowa/y samodzielna/y (zna
jomość pfawa: bilansowego, po

► pracownik inwentaryzacji (praca

► sprzedawczyni do sklepu odzieżowo-obuwniczego

w nocy, aktualna książeczka

► nauczyciel teoretycznych przed

datkowego, wykształcenie wyż

miotów budowlanych
► nauczyciel praktycznej nauki za
wodów budowlanych
► przedstawiciel handlowy (wy
kształcenie średnie, prawo jazdy

sze ekonomiczne, mile widziana

zdrowia)
► kierownik turnusu rehabilitacyj
nego (wykształcenie wyższe pe
dagogiczne)
► animator kultury (wykształcenie
wyższe pedagogiczne)
► pielęgniarka (aktualne prawo wy
konywania zawodu)
► fizjoterapeuta (dyplom fizjotera
pii)
► kierownik do zarządzania salo
nem sprzedaży (wykształcenie

kat. B)
► pomoc kuchenna
► sprzedawca wyrobów elektro
nicznych (wykształcenie średnie,

znajomość j. niemieckiego)
► stolarz budowlany
► mistrz produkcji (branża metalo

► agent ubezpieczeniowy
► sprzedawca branży technicznej
komputera)
► osoba do marketingu (biegła ob

skiego)

sługa komputera)
► specjalista ds. kadr
► dyrektor produkcji odzieżowej
► technolog odzieżowy
► specjalista ds. sprzedaży i mar
ketingu
► sprzedawca-handlowiec (sprze
daż armatury sanitarnej, wy
kształcenie średnie techniczne,
biegła obsługa komputera)
► technik budowlany (uprawnienia;

kach handlowych, dobra znajo

oferta dla kobiety)

► tokarz
► tynkarze
► sprzedawca-konsultant (obsługa

► pielęgniarka-masażystka
► księgowa (wykształcenie mini

komputera)
► sprzedawca maszyn rolniczych
► osoba do marketingu (staż w za
wodzie)
► inżynier budowlany (znajomość j.
niemieckiego, może być zaraz

mum średnie ekonomiczne, zna
jomość ksiąg przychodów, spraw
związanych z ZUS-em i VAT-em)
► barmanka (wykształcenie śred
nie gastronomiczne, znajomość

po studiach, obsługa kompute
ra)
► pracownik ochrony
(tylko z grupą inwa
lidzką)

► pokojowe (aktualne badania le
karskie)
► rehabilitanci (mile widziani ab
solwenci)
► recepcjoniści (biegła znajomość
j. niemieckiego)
► pracownik fizyczny (uprawnienia
na wózek widłowy, mile widziane
uprawnienia na pilarki)

wa)
► kierownik narzędziowni
► serwisant (naprawa pralek, lodó
wek, zmywarek; praca w Trójmieście, istnieje możliwość zakwa

(prawo jazdy kat. B, obsługa

doświadczenie w handlu, prawo
jazdy kat. B, znajomość j. angiel

wyższe, doświadczenie na sta
nowisku kierowniczym w placów

kat. B)
► cieśle, zbrojarze (doświadczenie
w deskowaniu PERI, 2 lata sta

► księgowa (wykształcenie wyższe

► brakarz-pakowacz (staż w zawo

► kelnerka
► specjalista (wykształcenie wyż

rękodzieła (wykształcenie wyż
sze lub licencjat)
► elektryk (uprawnienia SEP)
► wytacza rz
► monter hydrauliki siłowej

SŁUPSK
► szwaczka

nej)
► operator maszyny rolowej (tylko

mość MS Office)
► terapeuta zajęciowy w pracowni

(ARKO)

Praca
dla niepełnosprawnych

komputerowo-telekomunikacyj-

nie w wyładunku tirów)
► kierowca autobusu (prawo jazdy

żu)
► szwaczka (3 lata stażu)

► mechanik maszyn
► pakowaczka marynat (praca
w akordzie na dwie zmiany)

ucząca się, aktualna książeczka

sze, doświadczenie w polityce

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

redakcja@gSos-pomorza.pl

zdrowia)
► nauczyciel wychowania fizyczne

z grupą inwalidzką)

► spedytor

głos Pomorza

terowania)
► listonosz (mile widziane prawo
jazdy kat. B, własny samochód)
► grafik kompurterowy
► dekarz (praca na wysokościach)
(TEB)

ŚWIDWIN
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Kołobrzeska 3,
tel. 094 365 40 40
► księgowa
► pracownik biurowy (wykształce
nie średnie, prawo jazdy kat. B)
► technik mechanik (obsługa pras
krawędziowych, znajomość ry
sunku technicznego)
► kasjer-sprzedawca (orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności)
► sprzątaczka (orzeczenie o stop
niu niepełnosprawności)

j. niemieckiego lub angielskiego
w stopniu komunikatywnym)

(ARKO)

► kasjer do hipermarketu
► pracownik fizyczny do wykłada

USTKA

nia towarów
► koordynator (wykształcenie śred

Filia PUP,
ul. Kościuszki 2 a,
tel. 059 814 46 48

nie; osoba w trakcie studiów)
► pracownik magazynowy (upraw
nienia na wózek widłowy)

FRANCJA

inżynier technik napraw utrzymania ruchu (wy
kształcenie kierunkowe: elektromechanika lub mechani-

kreślarz-projektant
tancerze w Disneyland Resort Paris (dobra znajomość pod
staw tańca, j. francuskiego lub angielskiego)
kelnerki
pomoce kuchenne
kucharze

monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
fryzjer damski
fryzjer męski
monter kabli (doświadczenie w przeciąganiu kabli za pomocą zmoto
ryzowanej mobilnej wciągarki)

pielęgniarki
hydraulik

HISZPANIA

weterynarz (wykształcenie wyższe kierunkowe, bardzo dobra znajo
mość j. niemieckiego)
pielęgniarki

cieśla drewnianych konstrukcji dachowych
monter konstrukcji stalowych
spawacz (minimum 2 lata stażu w zawodzie, mile widziane doświad
czenie w spawaniu metodą TIG, wykształcenie zawodowe, mile wi
dziana znajomość j. hiszpańskiego)
kotlarze (minimum 5 lat stażu w zawodzie, mile widziana umiejętność

ogrodnik
piekarz
rzeźnik
pomoce domowe

spawania i interpretacji planów)
kotlarze konstrukcji ciężkich
mistrz budowy (brygadzista) konstrukcji metalowych i stalowych
kierownicy oddziałów i koordynatorzy budowlani

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

IRLANDIA
pracownik ochrony
pracownik budowlany

► pracownik ochrony
► kierownik działu piekarniczo-nabiałowo-mięsnego (obsługa kom
putera)
► piekarze
► pracownik obsługi punktu ga

► pielęgniarka
► regionalny kierownik sprzedaży
► technolog (wykształcenie wyższe
techniczne: obróbka skrawa
niem)
► specjalista do marketingu (wy
kształcenie wyższe, biegła znajo
mość j. angielskiego)
► sprzedawca-magazynier (grupa

NORWEGIA

inwalidzka)
► specjalista do sprzedaży
► pracownik recepcji (wykształce
nie wyższe, znajomość j. angiel
skiego, obsługa komputera)
► mechanik maszyn rolniczych

stolarz
hydraulik
blacharz

SŁOWENIA

(może to być osoba do przyucze
nia)
► spawacz w osłonie C02 (upraw
nienia)
► malarz-lakiernik
► kierownik działu skupu (specjal

lekarz radiolog

WIELKA BRYTANIA
nauczyciel nauczania początkowego
dentyści (wykształcenie kierunkowe oraz praktyka dentystyczna, zna

ność: hodowla zwierząt lub prze

twórstwo mleka, wykształcenie
wyższe rolnicze, obsługa kompu

jomość j. angielskiego)
inżynier (obsługa maszyn w przemyśle farmaceutycznym)

tera)
► instruktor rolny (wykształcenie

blacharz samochodowy
opiekun osób starszych

średnie rolnicze)

opiekunki dziecięce w żłobku

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

(tylko z grupą inwalidzką)

stronomicznego
► fizjoterapeuta-rehabilitant

NIEMCY

malarze przemysłowi
monter blachy (znajomość montowania blach przemysłowych)

► krawcowe-szwaczki (szycie po
ścieli i bielizny nocnej)
► operator wprowadzania danych

(TEB)

► recepcjonistka do obsługi zleceń
(sprzęt RTV, wykształcenie śred
nie, obsługa komputera; może
być absolwentka) informatyk eu
ropejski (znajomość języków eu

► szwacz sieci
► monter instalacji sanitarnych
► inżynier budowlany
► murarze
► tynkarze
► malarze
► cieśle
► kierownik pensjonatu
► laminarze
► elektryk (uprawnienia)
► barmanka
► recepcjonista, pokojowe, rehabi
litant (znajomość j. niemieckie
go)
► pielęgniarka-masażystka
► kierowca (prawo jazdy kat C)
► listonosz
► elektryk (uprawnienia do 1KV)
► pracownik do montażu okien
► murarz
► glazurnik
► mechanik samochodowy
► elektryk-konserwator
► przetwórcy ryb
► hydraulik
►
►
►
►

kelnerki
pomoce kuchenne
kucharze
pielęgniarki
(TEB)
A

PRACA ZAGRANICĄ
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Na naukę nigdy nie jest za późno

Zanim wyjedziesz
za job, learn english
Jeśli myślisz o pracy zagranicą, sprawdź, czy na tyle znasz język angielski,
żeby poradzić sobie na obczyźnie. W ubiegłym tygodniu z takiej możliwości
skorzystało ponad 40 słupszczan. Wzięli udział w bezpłatnych warsztatach
i wyszli zadowoleni z siebie.
Osoby, które chciały spraw
dzić przed wyjazdem do Anglii,
czy znają język, mogły to zrobić
dzięki akcji, której patronował
„Głos Pomorza” a zorganizowa
ły ją: słupska Szkoła Języków
Obcych „Afternoon”, Powiato
wy Urząd Pracy w Słupsku
oraz Agencja BPR.
Warsztaty odbyły się w sie
dzibie Powiatowego Urzędu
Pracy przy ul. Fabrycznej 1
w Słupsku.
Lektorzy Frederic Lanyon
z Ghany oraz Oven Butler
z Wielkiej Brytanii wcielili się
w role angielskich urzędników,
a zainteresowani mogli za dar
mo porozmawiać z nimi i przeko
nać się na własnej skórze, czy
są w stanie załatwić swoje spra
wy po angielsku.

PRACA W ANGLII
► Pracownicy budowlani potrzebni,
w szczególności dekoratorzy.
Tel. 077 595 686 85
► Zatrudnię przedstawiciela handlo
wego do polskiej hurtowni. Nie
zbędna znajomość języka angiel
skiego i angielskie prawo jazdy.
Tel. 077 433 722 85
► Potrzebny uczciwy i odpowiedzial
ny pan z samochodem mieszkają
cy w rejonie Acton. Praca przez je
den dzień w tygodniu
(zarządzanie nieruchomością z lo
katorami, drobne naprawy).
Tel. 079 614 309 04
► Praca dla osób posiadających kon
to bankowe; oferujemy korzystne
warunki finansowe.
Tel. 077 165 325 44
► Umiesz projektować strony inter
netowe? Zadzwoń.
Tel. 079 840 330 03
► Szukam dziewczyn z referencjami
do sprzątania i pilnowania dzieci.

rabiaj dodatkowe pieniądze i ku
puj kosmetyki dla siebie po niż
szych cenach.
Tel. 079 731529 27
► Poszukiwana księgowa znająca ję
zyk angielski i obsługująca kom
puter.
Tel. 078 712 880 83
► Poszukujemy sekretarki. Kontakt
od poniedziałku do piątku między
godz. 10 a 18.
Tel. 087 127 160 59
► Nowoczesna, profesjonalna
klinika dentystyczna pilnie

ROZMOWA ..GŁOSU POMORZA’

Warto się przyłożyć do nauki

Na rozmowę z lektorami zdecy
dował się, bo chciał sprawdzić,
czy zrozumie prawdziwego An
glika. - Od kilku miesięcy sys
tematycznie słucham dzienni
ków BBC i oglądam filmy
w angielskiej wersji językowej.
Sądzę, że jestem już osłuchany
z tym językiem, ale chciałem
sprawdzić, jak to wygląda
w praktyce. Jestem zadowolony
z efektu - cieszy się Krzysztof.

Gramatyka nie jest
najważniejsza
właściciel Szkoły Języków Obcych
„Afternoon” w Słupsku
Czy słupszczanie potrafią się porozumieć w języku
angielskim z osobami, które nie mówią po polsku?

- Z moich obserwacji wynika, że osoby, któ
re przyszły do nas sprawdzić swoje umiejętno
ści, radzą sobie dobrze. Rozumieją pytania, od
powiadają na nie. Zauważyłam, że po rozmo
wie z lektorami wychodzili zadowoleni.
- Czy to znaczy, że szkoły językowe dobrze przygoto
wują do praktycznego posługiwania się angielskim?

- Pewnie bywa różnie. Można natomiast
powiedzieć, że osoby, które wybierają się
do pracy zagranicą, coraz solidniej uczą się ję
zyka. W każdym razie ci, którzy zdecydowali
się na rozmowę z naszymi lektorami, są bar
dzo zmotywowani.
- Jak powinni uczyć się języka ci, którzy zamierzają
wyjechać do pracy w Anglii?

- Moim zdaniem powinni zapisać się
na specjalny kurs, podczas którego powtórzą
najistotniejsze słownictwo. Trzeba nauczyć się
podawać swoje dane personalne, mówić
o umiejętnościach i kwalifikacjach. Dobrze
jest także przećwiczyć przebieg rozmowy
z ewentualnym pracodawcą, bo od takiej roz
mowy często zależy wszystko. Im więcej poćwi
czymy, tym większa szansa, że ta najważniej
sza rozmowa przebiegnie pomyślnie.
- Czy takie specjalne kursy dla wyjeżdżających
do pracy są w ofercie szkół językowych?

- Coraz częściej. My ćwiczymy rozmowy
kv ilifikacyjne, powtarzamy słownictwo zwią
zane z wykonywanym zawodem i uczymy słow
nictwa oraz sposobów porozumiewania się
w różnych sytuacjach w życiu miejskim. Cho
dzi o to, aby wyjeżdżający nie byli zaskoczeni.
- Jak długo powinien trwać kurs, abyśmy zdołali
opanować podstawy, które pozwolą nam się porozu
mieć w obcym kraju?

- Jeśli trochę pamiętamy język ze szkoły
średniej, to wystarczy odświeżyć wiadomości.
Gorzej, gdy uczymy się od podstaw. Wtedy
trzeba w naukę włożyć o wiele więcej wysiłku.
Sądzę jednak, że minimum to 30 godzin. Taki
kurs pozwoli usystematyzować podstawową
wiedzę, a w przypadku kursu początkowego zdobyć podstawowe umiejętności. Wtedy jed
nak trzeba bardzo wielu zwrotów nauczyć się
na pamięć.

Zadowoleni z rozmów z uczestni
kami projektu byli także lekto
rzy. Przygotowanie osób, które
poddały się próbie, ocenili
na trzy z plusem.
- Najważniejsze, że więk
szość tych, którzy przyszli
na warsztaty, nie boi się mówić
po angielsku. Jeśli przełamie się
psychologiczny opór, to choć nie
koniecznie mówi się gramatycz
nie, rośnie szansa na porozu
mienie się - komentuje Frederic
Lanyon.
Organizatorzy warsztatów
chcą pójść jeszcze dalej
- Chcemy przeprowadzić
warsztaty dla urzędników. Bę
dziemy do nich wysyłać zapro
szenia do udziału w tej formie
sprawdzianu - zapowiada Grze
gorz Borkowski z Agencji BPR.
Liczy, że chętnych nie zabrak
nie.
ZBIGNIEW MARECKI
zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl
tel. 059 8428126
FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI

- Czy z angielskim urzędnikiem trzeba rozmawiać
gramatycznie?

- Nie sądzę, bo zwykle obydwie strony chcą
się porozumieć. Ważniejsze jest zrozumienie
słów i chęć komunikowania się. Zawsze jednak
lepsze wrażenie robi ten, kto mówi gramatycz
nie. Dlatego warto się przyłożyć do nauki języ
ka.
Rozmawiał:
ZBIGNIEW MARECKI
FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI

Naszym czytelnikom przypo
minamy, że co tydzień
za darmo mogą poćwiczyć
praktyczne angielskie słów
ka i zwroty. W dodatku „Pra
ca” publikujemy lekcje przy
gotowywane specjalnie dla
nich przez Szkołę Języków
Obcych „Afternoon”.

go.
Tel. 077 090 177 02
► www.centralrecruitment.co.uk
SMART TRANSFER (www. mysmarttransfer. com) to nowy spo
sób na przesyłanie pieniędzy. Po
szukujemy osób do promocji
naszej firmy. Szansa na dodatko
wy dochód. Wymagana komunika
tywna znajomość j. angielskiego.
Kontakt pod adresem: smarttransferjobs@gmail.com
► Zatrudnię wysokiego chłopaka (mi
nimum 190 cm) z prawem jazdy
do mycia okien, który mieszka
w okolicy Wembley. Zarobek: 200

go. Darek
Tel. 078 431489 57
► Zostań konsultancką Amonu; za

Z kolei Krzysztof Majkowski,
student ze Słupska, chce praco
wać w Irlandii jako informatyk.

stawowa znajomość j. angielskie

funtów za tydzień. Tomek.

kierownika pubu. Wymagana do
bra znajomość języka angielskie

wi Mariola ze Słupska, która
chce zostać recepcjonistką w an
gielskim hotelu.

otwartej sauny.
Tel. 077 241073 97
► Agencja sprzątająca szuka
na dłuższy czas dziewczyny
do pracy za 5 funtów za godzinę
na dłuższy okres. Wymagana pod

Najlepiej okolice

niem do remontu domu.
Tel. 078 750 429 22
► Potrzebny doświadczony zastępca

Frederic Lanyon chwali Polaków, którzy przyszli sprawdzić swoją znajomość an
gielskiego: nie boją się mówić w obcym języku, a to najważniejsze.

Tel. 078 120 546 82
► Przyjmę pracowników do nowo

Wimbledonu. Anna
Tel. 079 104 100 31 do godz. 17
► Poszukuję osoby z doświadcze

Nie taki
angielski straszny
- Warto było tu przyjść. Okaza
ło się, że mogę się porozumieć
z człowiekiem, który nie umie
w ogóle polskiego. Przez dwa la
ta uczyłam się angielskiego
na różnych kursach i dodatkowo
sama w domu. Teraz przekona
łam się, że sobie poradzę - mó
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zatrudni polskojęzycznego
stomatologa.
Tel. 020 738 78143
► Spawacza z doświadczeniem za
trudnię. Znajomość elektryki sa
mochodowej będzie dodatkowym
atutem.
Tel. 077 669 445 23.
► Potrzebuję mechanika samocho
dowego specjalizującego się w re
montach silników diesel. Znajo
mość elektryki samochodowej
będzie dodatkowym atutem.
Tel. 077 669 445 23
► Zostań ochroniarzem w Anglii,
zrób z nami kurs, zdobądź licencję
SIA i zarabiaj od 10 funtów za go
dzinę.
Kontakt: pawelrogo@interia.pl; tel.
079 579 498 60
► Stała praca w restauracji na Gatwick. Potrzebni: kelner, kucharz,
sprzedawca i inni. Wymagana ko
munikatywna znajomość j. angiel
skiego.
Tel. 020 814 132 61
► Atrakcyjna praca dla opiekunki
do dzieci w Londynie. Wymagania:
znajomość j. angielskiego i prawo
jazdy.
Tel. 020 814 132 61
► Zatrudnię dziewczyny do pracy
w handlu.
Tel. 077 910 429 13
► Mama 2,5-letniego chłopca pracu
jąca od 13-18 poszukuje do opie
ki drugiej mamy
w zamian za opiekę nad dziec
kiem przed południem.
East Putney. Tel. 077 044 410 81
► Pracuj i zarabiaj z Avon. Firma po
szukuje konsultantów.
Tel. 077 428 978 75
► Poszukuję monterów kuchni i ła
zienek z doświadczeniem i narzę
dziami oraz murarzy
i malarzy.
Tel. 020 883 470 92
► Zatrudnię dziewczynę w restaura
cji tylko wieczorami jako pomoc
kelnerską. Włodek.
Tel. 077 236 25149
► Przyjmę do pracy stolarza i
hydraulika. Praca stała;
wymagane duże
i wszechstronne doświadczenie.

Tel. 079 181104 79 (dzwonić
w godz. 18-21)
► Zatrudnimy akwizytorów do pracy
przy sprzedaży polskich produk
tów. Wymagana
znajomość j. angielskiego i prawo
jazdy.
Tel. 078 113 666 30
► Dodatkowa praca dla dziewczyny
z dobrą znajomością j. angielskie
go przy rozwiązaniu firmy budow
lanej. Wynagrodzenie - procent
od kontraktu. Adrian.
Tel. 077 071936 92 (po godz.
18)
► Lakiernika samochodowego od za
raz zatrudnię. Praca w Slough ko
ło Londynu.
Tel. 079 315 805 99
► Zatrudnię odpowiedzialną
kobietę do opieki nad dzieckiem
i drobnych prac domowych.
Dzielnica Bromley (BR1).
Wymagana podstawowa
znajomość j. angielskiego.
Wynagrodzenie proporcjonalne
do doświadczenia. Mirek lub Sally.
Tel. 079 399 958 89
► Szukam osoby, która mieszka
w.okolicy Streatham, ma dziecko
i może się zaopiekować moim.
Tel. 077 376 760 71
► Praca w domach opieki poza Londy
nem z zakwaterowaniem. Wymaga
na znajomość j. angielskiego.
Tel. 019 233 518 38; mikroserwis@hotmail.co.uk
► Nowy produkt na rynku, nowe
możliwości. Lubisz kontakt z ludź
mi, chcesz zostać dystrybutorem
kolagenu naturalnego, chcesz do
robić, zarobić? Zadzwoń.
Tel. 077 318 66107
► Pilnie poszukuje elektronika.
Tel. 077 25124186
► Zatrudnię solidnego kafelkarza-dekoratora. Dobre warunki; praca
przez cały rok.
Tel. 078 999 850 49
► Poszukuję wspólnika, osobę
do pracy w charakterze malarza
poza Londynem z własnym samo
chodem.
Tel. 078 155 710 30
► Szukam osób zainteresowanych
pracą dodatkową jako przedstawi
ciele w sektorze
ubezpieczeniowym.
Tel. 077 433 688 15
► Poszukiwani monterzy fasad
aluminiowych oraz konstrukcji sta
lowych. Bardzo dobre
zarobki, konieczna znajomość
języka angielskiego
i podstawowe narzędzia do mon
tażu.
Tel. 020 879 903 42 lub 079 327
807 68
► Hurtownia spożywcza poszukuje
akwizytorów. Znajomość
angielskiego wskazana, ale
niekonieczna.
Kontakt: 020 817 78141 lub 078
865 133 20 (dzwonić po godz. 5)
► Mechanika samochodowego
z wieloletnią praktyką przyjmę
od zaraz. Wymagane
własne narzędzia i znajomość
języka angielskiego. Richard.
Tel. 020 888 614 11

RYNEK PRACY
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Zainwestuj, szybko zarobisz.

Praktyczne porady

Zostań egzaminatorem
kierowców

Praca daleko od domu
łatwiej dostępna

Od dwóch do czterech tysięcy złotych brutto można zarobić miesięcznie eg
zaminując kandydatów na kierowców. Ale żeby to robić, trzeba zainwesto
wać w specjalistyczny kurs, który dla egzaminatora na prawo jazdy katego
rii B kosztuje aż 4000 złotych.
Ta kwota może zniechęcać.
Prawdopodobnie właśnie z tego
powodu
Zachodniopomorski
Ośrodek Ruchu Drogowego
w Koszalinie przedłużył ogłoszo
ny na początku listopada 2005
nabór na egzaminatorów do 31
stycznia 2006.
Pieniądze, które jak mówią
w ZORD-ie, zwrócą się po dwóch
miesiącach, to tylko jeden z wa
runków zostania egzaminato
rem.
Drugim jest wyższe wy
kształcenie, trzecim - posia
danie prawa jazdy kategorii B
°d co najmniej sześciu lat oraz
Posiadanie od przynajmniej rou nprawnień do kierowania
Pojazdami, z prowadzenia któ
rych będzie odbywał się egzamin (oprócz B, są jeszcze kate
gorie: A, C i D). Piątym
warunkiem są lekarskie i psy
chologiczne badania, których
wynik potwierdzi brak prze
ciwwskazań do kierowania po
jazdem. Szósty warunek to nie

OPŁATY

karalność za przestępstwa dro
gowe.
Nowością jest brak opłat
za egzamin kwalifikacyjny
na kurs. Kiedyś trzeba było za
płacić 50 zł za każdą kategorię,
z której chcielibyśmy egzamino
wać kandydatów na kierowców,
teraz nie płacimy nic.
Jeśli się zakwalifikujemy
na kurs, czeka nas pół roku na
uki, czyli 152 godziny teoretycz
nych zajęć z psychologii, dydak
tyki, prawa o ruchu drogowym,
techniki kierowania i obsługi
pojazdu, bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zadań egzaminato
ra i praktyki egzaminatorskiej.
Będziemy też mieli 10 godzin
zajęć praktycznych na każdą
kategorię prawa jazdy, z któ
rych chcemy egzaminować
(w przypadku kategorii B i C
liczba godzin praktycznej na
uki wyniesie 20).
Potem czeka nas dość trudny
egzamin i - jeśli go zdamy dwutygodniowa
praktyka

ZA KURS NA EGZAMINATORA

♦ Kategoria B - 4000 zł
♦ Kategoria C - 700 zł
♦ Kategoria D - 700 zł
♦ Kategoria A - 600 zł
W cenę wliczone są zajęcia, materiały dydaktyczne i jedno podejście
do końcowego egzaminu. Kategoria B, choć najdroższa, daje najwięcej
szans na pracę, bo aż 88 proc. egzaminów odbywa się właśnie na nią.

OPŁATY za egzamin poprawkowy
♦ Część teoretyczna - 56 zł
Część praktyczna:

♦
♦
♦
♦

Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria

Zbigniew Wysokiński, dyrektor ZORD w Koszalinie,
poszukuje ludzi do pracy.
w ZORD-ie, która kosztuje 30 zł
(opłata za ubezpieczenie). Jeśli
egzaminu nie zdamy, możemy
podejść do niego jeszcze raz, ale
będzie nas to kosztowało 56 zł
za część teoretyczną i od 54
do 76 zł za część praktyczną
(kwota zależy od kategorii,

A - 54 zł

B - 68 zł
C - 76 zł
D - 76 zł

na jaką chcemy egzaminować
kandydatów na kierowców). Eg
zaminować innych będziemy mo
gli dopiero po tym, jak marsza
łek województwa wpisze nas
na urzędową listę egzaminato
rów, a ZORD podpisze z nami
umowę o pracę.
(SYBI)

Niemcy: Gdzie potrzebują rąk do pracy

Eksperci zbadali polski rynek

W grudniu 2005 r. stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła
do 11,1%; pracy nie miało 4,6 min osób.

Kto przeszkadza nam pracować
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Polacy są najbardziej przedsię
biorczym narodem w Europie uważają eksperci Centrum im.
Adama Smitha, którzy przygo
towali Raport Otwarcia dla no
wego rządu. Dodają, że biuro
kracja i podatki przeszkadzają
nam w rozwoju gospodarczym.
Raport jest niezależną od polity
ki „fotografią” państwa - zapewnia
ją przedstawiciele Centrum. Jak po
wiedział wiceprezes Centrum
Andrzej Sadowski, Polska stoi
przed ogromną szansą: wchodzi w ży
cie ostatni wyż demograficzny Euro
py, mamy 10 milionów młodych ludzi,
którzy powinni zostać w kraju.
W ciągu ostatnich 15 lat zwiększyła
się liczba studentów i absolwentów,
lecz - jak podkreślają eksperci w ostatnich latach zanotowano stabi
lizację liczby osób decydujących się
na podjęcie studiów wyższych. Auto
rzy raportu zaznaczyli, że to najpraw
dopodobniej wynika z kosztów oraz
faktu, że coraz więcej osób legitymu
jących się wyższym wykształceniem
nie może znaleźć pracy. Liczba bezro
botnych z wyższym wykształceniem

wzrosła z ok. 25 tys. w 1997 r. do bli
sko 137 tys. w 2005 r. - podano w ra
porcie. Wśród krajów UE Polska jest
krajem o najwyższej stopie bezrobo
cia, najniższym udziale pracujących
w wieku produkcyjnym, do tego wy
dajność pracy w Polsce jest prawie
dwa razy niższa niż w UE, a bezro
bocie wśród młodzieży (do 25 lat) się
ga 40 proc. Polacy są narodem przed
siębiorczym - na tle krajów unijnych
najwięcej osób w Polsce, które zade
klarowało chęć otworzenia własnej
firmy, rzeczywiście to zrobiło). Jed
nak podatki i koszty pracy skutecz
nie hamują rozwój przedsiębiorczości.
Jak wyliczył ekspert Centrum Ro
bert Gwiazdowski, polscy przedsię
biorcy wysyłają rocznie do różnych
instytucji (przede wszystkim ZUS
i urzędów skarbowych) prawie pól
mld stron dokumentów. Przedsiębior
ców ma prawo kontrolować 40 róż
nych instytucji, a samo otwarcie fir
my jest jednym z najdroższych wśród
nowych członków UE. Kolejną barie
rą w rozwoju przedsiębiorczości jest
czas potrzebny na uzyskanie wpisu
do hipoteki (197 dni) oraz niewydol
ne sądownictwo gospodarcze. (PAP)

Bezrobotny podejmujący
pracę poza miejscowością,
w której mieszka, może
ubiegać się o zwrot kosz
tów dojazdu i zakwatero
wania. Do pracy tej musi
go jednak skierować sta
rosta.
Osoby poszukujące pracy po
za miejscem zamieszkania mogą
m.in. liczyć na pomoc finansową
na pokrycie najważniejszych wydat
ków związanych z taką decyzją.
Chodzi tu przede wszystkim o kosz
ty dojazdu do miejsca pracy i kosz
ty zakwaterowania.
Bezrobotni mogą starać się
o zwrot kosztów dojazdu i zakwate
rowania nie tylko w związku z pod
jęciem zatrudnienia lub innej pra
cy zarobkowej w innej miejscowości.
Taką możliwość mają też osoby
skierowane do odbycia stażu lub
przygotowania zawodowego w miej
scu pracy oraz korzystania ze szko
leń lub zajęć z zakresu poradnictwa
zawodowego poza miejscowością,
w której zamieszkują.
Dopóki jednak starosta (lub
działający z jego upoważnienia dy
rektor powiatowego urzędu pracy)
nie wyrazi zgody na takie dofinan
sowanie, dopóty bezrobotny nie ma
jakiegokolwiek roszczenia o jego
udzielenie. Ta forma wsparcia, po
dobnie jak inne przewidziane prze
pisami ustawy, nie jest bowiem ob
ligatoryjna,
ale
zawsze
uzależniona od uznaniowej decyzji
starosty (dyrektora PUP).
Starosta jest jedynie zobowiąza
ny do finansowania z funduszu pra
cy kosztów zakwaterowania i wy
żywienia bezrobotnego lub innej
uprawnionej osoby, skierowanych
na szkolenie odbywane poza miej
scem zamieszkania, jeżeli wynika
to z umowy zawartej z instytucją
szkoleniową. Obowiązek sfinanso
wania tych kosztów wynika tutaj
jednak zawsze z konkretnych zapi
sów umowy łączącej starostę z daną
instytucją szkoleniową.

Koszty dojazdu
Zwrot kosztów dojazdu może otrzy
mać osoba, która łącznie spełnia na
stępujące warunki:
♦ na podstawie skierowania
powiatowego urzędu pracy podjęła
zatrudnienie lub inną pracę za
robkową, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy, szkolenie, staż
lub została skierowana na zajęcia
z zakresu poradnictwa zawodowe
go poza miejscem zamieszkania,
♦ uzyskuje wynagrodzenie
w wysokości nieprzekraczającej
200 proc. minimalnego wynagro
dzenia za pracę (czyli obecnie nie
więcej niż 1798,2 zł - od 1 stycz
nia br. wynagrodzenie minimalne
wynosi 899,10 zł).
Zwrot może być dokonywany przez
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Miejsce zamieszkania
Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilne
go, miejscem zamieszkania osoby
fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem sta
łego pobytu. Nie ma zatem możliwo
ści refundowania kosztów dojazdu

WARTO WIEDZIEĆ
Bezrobotny, który stara się
0 zatrudnienie poza miej
scem zamieszkania, może li
czyć na pomoc w sfinansowa
niu dojazdu na rozmowę
kwalifikacyjną. Oferta pracy,
która go zainteresowała, mu
si być uprzednio zgłoszo
na do powiatowego urzędu
pracy, a siedziba potencjalne
go pracodawcy znajdować się
poza miejscem zamieszka
nia.
Przy określaniu czasu dojaz
du brany jest pod uwagę mimo że nie zostało to bezpo
średnio wskazane w przepi
sach - przejazd środkami
transportu publicznego. Inne
założenie byłoby trudne do re
alizacji (trudności w ocenie)
1 sztucznie ograniczałoby
krąg osób mogących starać
się o ten rodzaj wsparcia.

w obrębie tej samej, nawet bardzo
dużej miejscowości.
PRZYKŁAD Bezrobotny miesz
kający w Warszawie podjął pracę
na drugim końcu miasta. Czas do
jazdu do miejsca pracy środkami
transportu publicznego wynosi 50
minut. Jego kolega, też zarejestro
wany jako bezrobotny, podjął za
trudnienie w sąsiedniej miejscowo
ści, jednak czas dojazdu środkami
transportu publicznego wynosi tu
taj tylko 15 minut. Zwrot kosztów
dojazdu może zostać przyznany tyl
ko tej drugiej osobie, gdyż pierwsza
pracuje w miejscu zamieszkania.

Koszty zakwaterowania
Na zwrot kosztów zakwaterowania
może liczyć osoba spełniająca na
stępujące warunki:
♦ na podstawie skierowania
powiatowego urzędu pracy podjęła
zatrudnienie lub inną pracę za
robkową, staż, przygotowanie za
wodowe w miejscu pracy lub szko
lenie poza miejscem zamieszkania
w miejscowości, do której czas do
jazdu i powrotu do miejsca stałego
zamieszkania wynosi łącznie po
nad 3 godziny dziennie,
♦ mieszka w hotelu lub wyna
jętym mieszkaniu w miejscowości
lub w pobliżu miejscowości, w któ
rej jest zatrudniona, wykonuje in
ną pracę zarobkową, odbywa staż
lub przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy,
♦ uzyskuje wynagrodzenie
w wysokości nieprzekraczającej 200
proc. minimalnego wynagrodzenia
za pracę obowiązującego w miesią
cu, za który jest dokonywany zwrot
kosztów zakwaterowania.
MAREK ROTKIEWICZ

PODSTAWA PRAWNA
♦ Art. 45 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o pro
mocji zatrudnienia i insty
tucjach rynku pracy (Dz. U.
nr 99, poz. 1001 z późn.
zm.).

SŁOWNICZEK
INNA PRACA ZAROBKOWA - to wykonywanie pracy lub świadczenie
usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy
o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyj
nej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY - to zdobywanie
nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne
wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy, według ustalo
nego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bez
robotnym.
STAŻ - to zdobywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez
nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
ZATRUDNIENIE - to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy,
stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

20 głos Pomorza
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POMORSKI OŚRODEK EDUKACYJNY

OFERTA EDUKACYJNA

W SŁUPSKU, ul. Banacha 10
ZAPRASZA

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

do podjęcia nauki w systemie zaocznym:

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM - 3 LATA

__________

7

im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

NISKIE CZESNE!

• Podbudowa: - gimnazjum, - szkoła podstawowa (8-klasowa)
• Zjazdy co 2 tyg. (piątek po południu i sobota od rana)

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE - 2 LATA

SZKOŁA POLICEALNA

Podbudowa: • szkoła zawodowa

awo

w zakresie:

* technik informatyk

Kursy:* angielski • niemiecki • komputerowy • przygotowujące do matury* technik obsługi turystycznej

SEKRETARIAT-od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
telefax 843 85 38

- Piątki

# zarządzanie kryzysowe
jednostka organizacyjna - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

# przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu

n ......
ś^y

w każdej chwili pod numerem 0 602 446 979 lub 843-18-50

STUDIA PODYPLOMOWE
ROK AKADEMICKI 2006/2007
www.amw.gdyma.pl

jednostka organizacyjna - Instytut Nauk Społecznych

I^OO-I^OO

# zarządzanie logistyką

15.00-19.00

jednostka organizacyjna - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

» 57806SLBH_B

Szczegółowych informacji udziela i dokumenty od kandydatów przyjmuje p. Justyn KAMIŃSKI,
Biuro Studiów Cywilnych - pokój 117/5; tel./fax: (058) 626 27 43.

Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna w lodzi
^yirlr.13

ZAPRASZAMY NA STUDIA OD MARCA 2006!!!
Punkty Informacyjno-Rekrutacyjne
prowadzą nabór ha studia:
Licencjackie

- Pedagogika
■ Kulturoznawstwo
-Zarządzanie i Marketing

# nawigacja satelitarna
E|NovelL(3S5lEi

Słupsk
ul. Marii Zaborowskiej 2
tel. (059) 845 23 95
punkt czynny:
pn.-czw.: 9.00-15.30
pt.: 12.00-18.30
slupsk@wshe.lodz.pl

-

Technik usług kosmetycznych
Masaż

ul. Boh. Warszawy 22
tel./fax (094) 346 56 38
punkt czynny:
pon., wt., śr., czw.: 14-18
śr.: 12-18

- Pedagogika
■ Zarządzanie i Marketing

INFORMACJE OGÓLNE:

Technik obsługi turystycznej
Podstawy psychologii
i socjologii

Język angielski, Język niemiecki

promocje do 20.02
r tmzwrw wpisów?
ęj rsjiE i§

üv

m

zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE
ul. A. Grottgera 13
tal. (059) 843 92 06

z zakresu:

• zarządzania bezpieczeństwem
• zarządzania BHP

# zarządzanie i eksploatacja systemów technicznych

Szczegółowych informacji udziela p. Wojciech JURCZAK, tel. (058) 626 26 16.
Dokumenty od kandydatów przyjmuje dziekanat studiów cywilnych wydziału,
pokój 108/5, tel. (058) 626 26 48, 626 26 35.

Technik organizacji reklamy
Dekorator wnętrz

76-200 Słupsk, ul. Kozietulskiego 6-7
tel. 059 848 28 63 fax 059 848 28 67
www.whsz.slupsk.pl
rektorat@whsz.slupsk.pl

W zakresie:
jednostka organizacyjna - Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Administracja i Prawo UE
Transport międzynarodowy
Technik rachunkowości
Logistyka

54506SLBH_A

jednostka organizacyjna - Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Szczegółowych informacji udziela i dokumenty od kandydatów przyjmuje p. Janusz GRABAS,
pokój 219/10; tel. (058) 626 28 77, fax: (058) 626 26 92.

Technik informatyk
Grafika komputerowa

Koszalin

Inżynierskie

W zakresie:

42706SLBHLA

—I

Studia trwają 2 semestry - początek - MARZEC 2006

1. Czas trwania studium: 2 semestry. W przypadku przygotowania pedagogicznego do nauczania
przedmiotu: 3 semestry.
2. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 18 lutego 2006 r.
3. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym co dwaTygodnie w soboty i niedziele.
4. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc maksymalnie do 10 lutego 2006 r. (grupy 25-osobowe).
5. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
6. Opłaty: 1700 zł / semestr. W przypadku przygotowania pedagogicznego do nauczania
przedmiotu: 3 semestry. UWAGA ! PROMOCJA! płatne tylko za dwa semestry!
7. Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz podania; odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych:
• dla zakrespw: przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu, zarządzanie kryzysowe,
zarządzanie logistyką - licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera;
• dla zakresu nawigacja satelitarna - inżyniera, magistra inżyniera;
• dla zakresu zarządzanie i eksploatacja systemów technicznych - inżyniera, magistra inżyniera
w specjalności mechanicznej lub elektrycznej;
• dwie fotografie formatu legitymacyjnego;
• ksero dowodu osobistego (stara wersja - druga i trzecia strona);
• dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów na konto Akademii Marynarki Wojennej
(ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gdyni, 65105017641000002273133260).

8. W przypadku małego zainteresowania Akademia Marynarki Wojennej zastrzega sobie prawo
odwołania studiów.

54606SLBH_A
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Ogłasza nabór i zaprasza do podjęcia nauki od lutego 2006
INFORMATYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
H MK?sza.lin’ f •
tel. 094 34-ll-74L^)94 34^11^329

college jest szkołą z JO-letnią tradycją. Gwarantujemy dobry poziom i niskie czesne. Zapewniamy solidne przygotowanie, zajęcia w małych grupach, udział

www.cc.edu.pl

e-mail: cc@cc.edu.pl

INFORMATYCZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

kierunki: technik informatyk, technik administracji

w nie°dpłatn.ych szkoleniach, możliwość uzyskania certyfikatów informatycznych, satysfakcję, bo będziesz uczęszczać do nowoczesnej i bezpiecznej szkoły!

Szkoła jest Autoryzowanym Ośrodkiem Edukacyjnym Novell. U nas można zdać egzaminy ECDL - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
39706KOBH_A

PRYWATNY ZESPÓŁ
SZKÓŁ ZAOCZNYCH

Optima

tel. 094 340 39 72,094 340 96 82
tel. kom. 0 606 39 30 61,0600-29-71-57

o uprawnieniach szkół publicznych
Najlepsze, najtańsze i najstarsze (od 1992 r.) szkoły w mielcie

PROPONUJE PAŃSTWU PODJĘCIE NAUKI W: 2- i 3-letnich zaocznych liceach ogólnokształcących, Technikum Samochodowym Uzupełniającym na podbudowie 7S7
- zawód: technik mechanik - specjalność obsługa i naprawa pojazdów samochodowych oraz w: Policealnej Szkole dla Dorosłych:
- asystent osoby niepełnosprawnej
- technik bhp
Proponujemy również podjęcie nauki na następujących kursach:
- opiekunka środowiskowa
-technik spedytor
1
- opiekun w domu pomocy
-technik mechanik - obsługa
-język migowy
- opiekun osób starszych

Zajęcia odbywają się w ZS nr 10
w Koszalinie (dawnej samochodówce)
ul. Gnieźnieńska 8

społecznej (po ukończeniu szkoła
zapewnia pracę w Niemczech)

i naprawa pojazdów
samochodowych.

- asystent osoby niepełnosprawnej
- opiekunka środowiskowa

- opiekunka dziecięca

57506KOBH_A

LEPSZA

PAMIĘĆ!!!

CENTRUM TRENINGOWE WOJAKOWSKICH od 1993

1. SZYBKIE ZAPAMIĘTYWANIE I UCZENIE SIĘ

SZKOŁA PAMIĘCI

2. WYOBRAŹNIA I TWÓRCZE MYŚLENIE

Anna i Jan Grobelni
Koszalin, ul. Zwycięstwa 168, teł. 94 34146 75
kom. 601 854 371

3. KONCENTRACJA UWAGI
4. SZYBKIE CZYTANIE I TECHNIKI UMYSŁOWE

GIMNASTYKA

MÓZGU

1. PRZY PROBLEMACH Z PAMIĘCIĄ I KONCENTRACJĄ UWAGI
2. W PODESZŁYM WIEKU
3. PO URAZACH MÓZGU

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

_______ www.szkoia-pamieci.tłomorze.pl

56206KOBH_A

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. WINCENTEGO WITOSA
W BONINIE
ogłasza
nabór do szkół zaocznych

4-LETNIE TECHNIKUM
zawód: TECHNIK ROLNIK
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

3-LETNIE TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE

wzawodach: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,

ZAPRASZAMY
SZKOŁY

Nauka w szkołach zaocznych jest bezpłatna
Rozpoczęcie zajęć od 3 lutego 2006 r.

Oferujemy tanie noclegi w Internacie. Informacje telefoniczne lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 -15.00, tel. 094 34 22 892
Dojazd do Bonina autobusem MZK nr 13 lub busem sprzed dworca PKP w Koszalinie oraz PKS - em.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA

Atrakcyjne

• technik hotelarstwa
• technik ochrony fizycznej

osób i mienia (licencja II stopnia)
• technik obsługi turystycznej
• technik rachunkowości

ZAPRASZAMY NA

DOROSŁYCH

w zawodach:

• technik informatyk

e-mail: sekret@fundacja-ece.edu.pl

• wykwalifikowany rolnik • księgowość komputerowa • księgowość małych firm
• komputerowe • bukieciarstwo i dekoracje roślinne • ekoturystyka
• języka angielskiego • języka niemieckiego
• przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kategorii T

wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych

• technik usług kosmetycznych
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 15
tel. (094)3424820,(094)34271 99

• TECHNIK AGROBIZNESU
• TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

POLICEALNE
• technik masażysta

FUNDACJA OŚWIATOWA

KURSY:

TECHNIK
TPPMMiu OGRODNIK
żvWmia I pńcDdnA DCTtA/A nrtAAAtAicrn
TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

na naukę od lutego 2006

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE

POLICEALNE:

studia
licencjackie
S0CJ0_L0GJA

od lutego w Koszalinie

STUDIA PODYPLOMOWE

• wiedza o społeczeństwie
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej
przygotowanie pedagogiczne
• oligofrenopedagogika
logopedia szkolna
• kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolne
bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami zarządzania
przysposobienie obronne z elementami zarządzania kryzysowego
• przedsiębiorczość z elementami poradnictwa zawodowego
zarządzanie w administracji
• wiedza o kulturze
bibliotekoznawstwo

•
•
•
•
•
•
• pośrednictwo pracy
:

—
Rozpoczęcie studiów luty - marzec

aktualnie przyjmujemy zgłoszenia
55906KOBH__A

OGŁOSZENIA DROBNE

Wtorek, 31 stycznia 2006 r.

www.gios-pomorza.pi

::

redakcja@gios~pomorza.pl

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o treści:

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

Wyślij SMS z treścią pod numer
►iii-’Ssjir •'

.#;j' ■ mamm

do „Głosu Pomorza”

7640 -

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

7940 -

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

za 9 zł: Auto-moto 01; Motoryzacja 02;
Nadaj ogłoszenia do gazet

www.nadaj.pl

głos Pomorza

autoryzowany partner wydawcy

AUTO-MOTO

KUPNO SAMOCHODU

za 6 zł: Serdeczności

10560/A

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

10560/8

KUPIĘ każdy samochód.
Sprzedaż części używanych.
0-602-589-000
«00047/A

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

06749/A

08437/A

Ü! AUTO-BAZAR komis, skup,
sprzedaż, zamiana. Słupsk,

! 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.
--------------------------------------- .-------------------------

10816/A

0-59/8-402-402 wolnostojący 265.000,
www.polswscy.pl
00431/0

-----------------------------*■------------------- ---------------

08800/H

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

MOTORYZACJA

06751/A

08347/A

: ELPIGAZ - najlepszy i tani montaż
mstalacji gazowych - solidnie
^00% zadowolonych klientów!
^rszkowo 172 k/Sławna,
^03-085-262.

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

U Auto - Wydech - tłumiki, katalizatory,
hamulce, amortyzatory, zawieszenia,
uszczelki, linki. Szczecińska 57 (ZDZ),
059/845-20-65
00224/A

—-—i---------------------------------

o

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

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

O

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

Oi

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

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

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

00625/A

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

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

00538/8

E1ATTEMPRA 1993,1.4 KAT., ABS,
fEL. SZYBERDACH, ZARDJESTROWANY.
TEL: 506295266
00007/ES

FORD transit (1995) - 11500.
°-889-788-353.

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

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

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

'Ww.max-car.pl
---- -----------------------------------------------

00040/A

°PEL corsa 1.2S (1992) 130 tys. km,

00226/A

1600,00 0694975821
—---------------------------------------------------

00698/A

PILNIE sprzedam ford Orion (1992) 1,8
16V. 0-606-596-186
-------------------------------------------------------

00096/A

SPRINTER 312CDI (2000) 30.000,
0^07-033-930,
—--------------------------------------------------------

00517/A

SPRZEDAM BMW E 36 325 1991 CENA
10500 TEL 500549753
00007/ER

SPRZEDAM MERCEDES MB 100. BUS
2-4D 92R ZADBANY TEL. 600 558 775

00002/A

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

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

00488/A

3-P0K0J0WE

05959/A

TRZYPOKOJOWE - osiedle Niepodległości.
0-604-942-121.

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

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

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

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

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

KIOSK „Ruch-u" własny - 14 000.
0-692466-318.

USŁUGI

00531/A

°PLE kadett 1.3b, 1987/97 stan bdb,

00482/A

00490/A

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

LOKAL mieszkalno - użytkowy.
BN WEKTOR, 0-59/841-30-32
wewn. 142. •
------------------------------------------------------------- —

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

00007/EQ

00496/B

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

00251/A

NIEPODLEGŁOŚCI (20 m).
WEX 8411-029.
------------ -----------------------------------------------------

00255/A

00461/A

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

00658/G

SKLEP wolno stojący Słupsk Banacha
603601574

00396/0

! REMID - R. MĄKA. 0-59/842-33-90,
0-606-21-20-04, SIENKIEWICZA 20.
WWW. REMID. SŁUPSK. PL
00450/4

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

08657/4

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

0059'

00421

00202

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

0050?

KOMINKI, projektowanie,
wykonawstwo, rzeźba. „EW-BUD”.
Koszalin, Krucza 21, (094) 34546-52.
00371

’

07137

; PIECE c. o., kominki z płaszczem
wodnym, wkłady kuchenne,
kolumny łazienkowe, bramy przesuwne.
0-501-177-165.
-------------------------------------- —---------------------

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

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

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

AUDI0VIDE0, telewizory, monitory,
naprawa, Słupsk Dmowskiego 10,
059/845-55-63
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,
pralkonaprawy. Wileńska 12B.
059/840-38-30, 0-601-789-892

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

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

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

07678/

REMONTY. 0-692-303-826.
----- ---------- ------------------- :----------------------------,

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

I

00486/

SOLIDNIE remonty A-Z. 0-59/84-03-135,
0-607-703-135.
06448,

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

07471/

UKŁADANIE, cyklinowanie.
0-602-61-88-08.

(

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

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

,

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY

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

00477,

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

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

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

00604,

REMONTOWO - budowlane.
Słupsk, 0-889-844-728.
07863/A

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

00470.

REMONTOWE, ogólnobudowlane,
dekarskie, glazura, terakota,
gładzie itp 0-513-144-617.

AGD- pralkonaprawy; Słupsk.
059/844-2246, 84-57-444.

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

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

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

00662/A

00492/A

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI
-----------------------------------------------------------------

SALON Urodody PERISA, Słupsk,
Tuwima, wydzierawi dwa wyposażone
stanowiska fryzjerskie, 0-889-280-500.
-----------------------------------------------------------------

POSZUKUJEMY: partnerów
dysponujących lokalami 80 - 160 mkw za
interesowanych działalnością
w sieci gastronomicznej;
lokali do wynajęcia o pow. 80 -160 mkw.
0-25/644-14-64.

0048

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

------ ------ ----------------------- ... ........... ;-------- *-r*.

USŁUGI
NAPRAWA AGD/RTV

DWUPOKOJOWE. 0-508-406-540.

SPRZEDAŻ - L0KA1E UŻYTKOWE

SSsśhsMsśb:;: :; :

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

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

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

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

00658/1

DWUPOKOJOWE (48) nieumeblowane
do wynajęcia. Słupsk, 0-600-988488.

0021

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

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

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

10860/8

NAPRAWA/SERWIS

2-200 0-512-257-839,

08800/1

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

08468/A

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

i

2-P0K0J0WE

00531/4

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

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

006

WEX 8411-029.

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

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

08469/A

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

WYNAJMĘ restaurację z wyposażeniem
Rowy 0-501-165-593

JEDNOPOKOJOWE. Słupsk,
0-507-77-32-55.

0285.

DEKARSTWO. 0-604-738-088.

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

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

1-P0K0J0WE

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

GLAZURA, remonty solidnie
0-59/8435-761, 0-509-53-63-50

0-606-36-36-97.

00423/A

08789/C

0-59/842-80-75- REJTANA- WGN
-----------------------------------------------------------------

00368/A

POKÓJ. 0-59/842-63-71.

00457/A

4-P0K0J0WE

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

ciężarowe, motocykle, skutery.
Serwis, komis, wypożyczalnia.
Kredyt 0%. Koszalin, 094/346-59-16;

00496/A

00690/A

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

MAX-CAR - samochody osobowe,

PRUSA, parter - 90 000. BN WEKTOR,
0-59/841-30-32 wewn. 142.

00664/A

0040

CYKLINOWANIE, układanie;
0-693-564-861, 094/343-6941.

HYDRO-JAN remonty- hydraulika,
gładzie, glazura, 0-59/847-38-44,
------------------------------------------------------------------------------------- 08470/A
0-508-326-783
OSIELSKO - dekarskie, więźby dachowe.

WYNAJEM - MIESZKANIA
00658/E

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

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

POKÓJ. 0-59/842-37-91.

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

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

094-340-37-15,

:

00498/A

JEZIERZYCE. WEX 8411-029

08035/A

! USŁUGI

POKÓJ. Słupsk, 0-603-598-493.

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

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

BLACHODACHÓWKA od 15,85 m 2
! Promocja zimowa, 0-507-652-109.

00315/A

063205/4

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

i

POKÓJ. 0-501477-384.

09739/A

HURTOWNIA CZĘŚCI DO AUT
JAPOŃSKICH, KOREAŃSKICH.
KOSZALIN, JAŚMINOWA

DUKATO 1.9TD, dostawczy,
10.000- do uzgodnienia.
0-694-154-596, 0-59/8423474

!

00524/A

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

AUTOCZĘŚCI USA. 094-346-55-66

i

00418/A

0056

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

07712/0

POKÓJ do wynajęcia. 0-59/84-21-975.

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

0025

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

, ... ..................................

POKÓJ 0-69-64-94-958.

3-P0K0J0WE

00248/A

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

00456/A

00512/A

NA Zatorzu 42,3m2 od pn-pt
0-59/842-27-70, 0-604-442-545

0048

BALUSTRADY, ogrodzenia.
0-609-574-036.

BUDOWNICTWO

KUPNO DZIAŁKI

POKOJ 0-502-446-006

2-P0K0J0WE

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

0-608-312-240.
------------------------------------------------------------------

BEZPYŁOWE cyklinowanie.
0-692-944-672.

00452/A

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

011S

20% taniej - remonty mieszkań.

WWW. ARKA. SŁUPSK. PL
0-59/845-30-62.

TRZY- czteropokojowe na Osiedlu
Niepodległości. 0-59/84-55-738

WYNAJEM - LOKALE

00658/C

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

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

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

00402/A

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

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

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

0-59/8-402-402 Słupsk, Ustka,
www.polawscy.pl

090:

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

OMEGA - obrót, wyceny,
059/84-14420, Starzyńskiego 11,
www.nieruchomosci.slupsk.pl

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

REJTANA. WEX 8411-029

AUTOCZĘŚCI USA 094/346-55-66,
0-602-557-917.
10909/A

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

10860/

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

BUDOWLANĄ lub rolną, 0-698-528-365

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

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

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

0-59/848-51-31.

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

REMONTY

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

KUPNO MIESZKANIA

SPRZEDAŻ DOMU

0-59/842-80-75- PÓŁ BLIŹNIAKA(KOBYLNICA)- 250.000- WGN

OKUŁARA srebrnego 0-601-840-525

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

KUPIĘ dom. 0-500-218-503

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

KUPNO INNE

•N AUTA NA GAZ (BRC) RATY.
JAFGEL KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337 PROMOCJA,
PEŁNA sygnalizacja gazu gratis.

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

KUPNO DOMU

NIERUCHOMOŚCI

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

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

"------------------- ------------------------------------------

www.glos-pomorza.pl

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

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

------ r---------------------------- —

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

o publikacji ogłoszenia.

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

11.

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

Następnie otrzymasz SMS-a informującego

Kody
poszczególnych rubryk:

Kopernika

głos Pomorza 21

00402,

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

(

zabezpieczenia/alarmy

——----------------------

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

AUTOALARMY, blokady skrzyni biegów,
0-59/8414145

08202/,

ALKO rolety, miniroletki, żaluzje
poziome, pionowe - produkcja, usługi.
Słupsk 0-5984-20-600.
08564/,

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

„ Pozostaniesz na zawsze w sercach i pamięci tych,
którzy Cię kochali i znali”

KOSZALIN

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 stycznia 2006 roku

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

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

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

Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 08
ul. Henryka Pobożnego 19

Biuro Reklamy tel./fax (059) 848 81 07
Biuro Ogłoszeń tel. (0-59) 848 8103

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

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

pl. Wolności 10 - w godz. 9-16

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

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

ul. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15
(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 88

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”

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,
341 43 45: e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14
„BERNI” ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563
„EKOLAM” ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec), tel. 094 34 77 173, fax 34 77 174
godz. otwarcia 7.30-17.30, e-mail: bo@ekolam.koszalin.pl
„MEDIA PARTNER” J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”

SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP),
tel./fax 842 89 54, 841 27 OO. tel. 843 64 36 (cała dobę)
Biuro Ubezpieczeń Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Danuta Kubik,

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

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

Człuchów; Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, ul. Sobieskiego 6/1, tel. 834 49 18
Lębork: Biuro Turystyczne „KIJÓW” ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17
Miastko: Biuro „WARTA” ul. Dworcowa 29. tel. 857 53 08
Ustka:
Agencja „CENTRUM KOBO" ul. Grunwaldzka 18, tel. 814 90 90
PHUPiT „BAŁTYK" ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16)
P.H.U. ELEKTROMAR ul. Marynarki Polskiej 79/1, tel. 814 60 58

Naprawa Telewizorów „TeleMax” ul.Podlaska 1, tel. 312 20 19,

czynne pon. -pt. 10-17, sob. 10-14
Drawsko Pom.iCentrum 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;
Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax 365 26 24
Świdwin;
INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax”, pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71

RYSZARD
DIETRICH

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

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

zmarł przeżywszy 72 lata

nasz kochany Mąż, Ojciec

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

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się
dnia 1 lutego 2006 r. o godz. 13.00

na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie

Pogrążona w smutku

Rodzina
70906KOAG_A

PP

OGŁOSZENIA DROBNE

glos Pomorza

redakcja@glos-poroorza.pl

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

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

PRACA od zaraz dla studiujących
zaocznie, Słupsk, 0-59/84-68-619

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

BRAMY

---------—7---------------------------------------------------

0048/

PRZYJMĘ do pracy - kredyty
(bardzo dobra znajomość
obsługi komputera). 0-665-743-262,
0-59/842-85-06.

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

Fimal, Bałtycka 3,0-59/848-31-64
08282/A

CENY
bram pod telefonem 0-59/8415-424.
--------- ---------------------------------------------- ----------

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

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

00185/A

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

00321

07576/A

GAMA-COLOR. Najtaniej.
Żaluzje, wertikale, rolety.
Naprawa, pranie. Morcinka 21,
0-59/842-35-34

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

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

ZATRUDNIĘ specjalistę
finansowo- ubezpieczeniowego.
0600492-806.

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

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

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

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

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

07476/A

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

Internetowy Serwis Pracy

OKNA
- SPRZEDAŻ + MONTAŻ 7%

606KOKB_A

06841/e

00228/E

ROLETKI.

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

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

PROFESJONALNE usługi, ramiarstwo,
szyby zespolone, folie okienne,
Centrum, Z. Augusta 25
0-59/84-30411
07053/A i

!! PARKIETY najtaniej.
Noskowo- salon- hurtownia kleje,
lakiery tel. 059/81088-19;
Koszalin, 0-94/346-76-54,
www.fagus.com.pl
08563/A

!! 0-602-33-22-23 Przeprowadzki, winda
00239/A

I 0-602-28-46-93
Meblowozem - przeprowadzki, winda.
USŁUGI przewozowe Bus 9 osób+
przyczepa. Wynajem lawety,
tel. 0-505832-809
00403/A

WYNAJMY okolicznościowe
kraj i zagranicę. PKS Koszalin,
094/34-78-781.
00537/A

00139/A

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

00236/A

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

05068/A

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

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

10632/A

MEBLE KUCHENNE, SZAFY NA WYMIAR;
RABAT 10% + PROJEKT,
MONTAŻ GRATIS; 059/841-48-69,
SŁUPSK, WWW. KOSTOL. COM. PL
-----—--------------------------------------------------------

nauka

00416/A

ODKURZACZE CENTRALNE (VACUMAID,
DISAN). MONTAŻ, SERWIS, PROFESJONAL
NE WYKONANIE, NIEDROGO; FIRMA
HANDLOWA „EKO” SŁUPSK, POZNAŃSKA
37/1, WWW. EKOSC. PL, 0-59/8400-415,
USŁUGI MINIKOPARKĄ

00085/A

00670/A

LABRADORY rodowodowe.
0-602-307-892

BLONDYNECZKI prywatnie.
Kołobrzeg, 0698054054.
10024/A

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

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

UŻYWANE

i
1
I
!

i
I

i
i

KUCHARZOWI-AMBITNEMU,
SUMIENNEMU, ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE, CV-OSOBIŚCIE
CITY BAR W PODKOWIE- SŁUPSK.

..

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

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

ÜÜ§ I UlÜÜ1 üi m Ul

00570/A

smmmmmm^®.
00356/A

GINEKOLOG, 0-604-257-285

URODA

Wysokie zarobki. 0502-640-374.
00376/A

PRACA- obsługa klienta, Słupsk,
0-59/84-68-619

„SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ ’’

KOD RUBRYKI SMS: 08. CENA: 18 ZL + 22% VAT

w24godz.
» 15.000

/

%——~

Msza żałobna dnia 25.01.2006 r. o godz.12.00
w Kościele Parafialnym we Wrześnicy.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu w Postominie

Pogrążona w smutku Rodzina

y

59706KOAG A

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

SPRZEDAŻ

790805SLBH A

w

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

00249/A

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

»423/4

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

.

07271/A

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

PRIMUS Francuski, hiszpański,
włoski, niemiecki- Kursy.
059/847-38-14,

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

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

»153/A

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

»175/8

MAGNES supermocny
0889929509
00644/8

SIATKI leśne, ogrodzeniowe, słupki.
0-59/846-11-10
08519/8

08317/A

DOMINET Bank, gotówka- wystarczy
dowód, decyzja-15 minut;
Słupsk: Filmowa 2,
C. H. Wokulski, 0-59/848-12-91,
Ustka, C. H. Feniks, 0-59/814-34-33

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

00413/A

KOREPETYCJE

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

00538/8

ZGUBY

07096/A

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

TURYSTYKA

LEGITYMACJĘ studencką
Dariusz Ziółkowski
»543/8

NAUKA
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.
------------------------------- ;-------002«
POLICEALNA Szkoła Informatyczna:
technik informatyk, nauczanie na
odległość. Koszalin, 094/342-29-93.

OJCA
Dyrekcja
oraz Koleżanki i Koledzy
z Zespołu Szkół
w Redzikowie
55506SLSB/A

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

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

00058/A

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

ROLNICTWO

DETEKTYWI (rozwody, biznes).
0-602-601-166, 094/343-28-72.
EGZEKUTOR długów. 059/845-30-69.

00225/A

10933/A

00022/A

KUPUJEMY wierzytelnościgotówka. Świadczymy usługi
windykacyjne. „MZ”. Koszalin,
(094) 347-32-86.

10702/A

LICENCJONOWANE usługi
detektywistyczne. Poszukiwania osób,
mienia. Profesjonalizm, dyskrecja.
(094) 345-50-62, 0508-185415.
00513/A

MATRYMONIALNE

SPRZEDAŻ

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

POZNAJMY SIĘ

SIANO. 0-889-23-23-62.

POSZKODOWANYM W WYPADKACH
KOMUNIKACYJNYCH POMAGAM
0601-76-06-55.

Panu

IRENEUSZOWI PYRZEWICZ
POZNAM panie 0-887-910-953.

Prezesowi Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Sławnie

wyrazy głębokiego współczucia

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

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

składają

00154/A

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

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

INNE

SPŁATA innych - 0-510-08-70-22
-----------------------------------------------------------------

BIURA/KWATERY

NAUKA

08.

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

KREDYT gotówkowy, hipoteczny
dla każdego! Słupsk, Sienkiewicza 20,
pok. 6, 0-59/842-2143
---------------------------------------------------------------- -.

09921/A

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

»154/6 .

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

-------- ------------------- t—------ —--------------------- -

00409/A

DREWNO opałowe. 0-889-232-362.

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

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

00477/A

--------------- śfcr-----------------------

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

41 miastach

BLASZAKI, garaże konkurencyjne ceny.
059/833-45-36, 0605-286-058.
DREWNO kominkowe, opałowe.
0-501-293-072.

KREDYTY

-----------

BLACHY czarne 1600 zł/t
887-079-249

------------------------------------------------------------------------------------- 07886/A

z powodu śmierci

RENARD GAJDA

00007/Ef

00593/A

JfCHROBUY

Ozi

ODNOWA BIOLOGICZNA

Panu
ZBIGNIEWOWI
KICZEK

śp.

TANIA ODZIEZ W KOBYLNICY GŁOWNA 22
(OBOK GMINY)

X-

■

ANGIELSKI. 0-605-346460

Głębokie wyrazy współczucia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 stycznia 2006 r.
odszedł od nas w wieku 61 lat kochany mąż, tatuś, brat i dziadek

»wnJ

%

Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne

00494/A

00426/A

00300/A

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

Dobry

0048678

00358/A

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

00652/A

PANIE 18-25 lat do klubu w Gdyni,
zakwaterowanie.

Zapewniamy autobus z kościoła na cmentarz i z powrotem

08831/A

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

00392/A

STARE meble sprzedam.
0-59/84-251-09 po 19.

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

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

08839/A

03783/8

00460/A

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

wpisowe
pi

bez opłat

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

INNE

OPIEKUNKĘ do dziecka - Niemcy.
0049/1604873879.

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

---------------------------- :--------‘---------------------------

1094105KOBH_A

00548/A

' 00467/A

PUSZYSTA. 0-506-672-054.

telegazeta TVP str.555

NIEZALEŻNYCH Doradców
kredytów hipotecznych,
samochodowych, gotówkowych,
funduszy inwestycyjnych zatrudnimy
w Słupsku, Bytowie, Lęborku, Miastku,
Białogardzie, Kołobrzegu, Szczecinku,
Drawsku Pomorskim, Darłowie, Świdwinie.
CV + list motywacyjny przesyłać:
PDK 76-200 Słupsk, Sienkiewicza 3.

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

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

infolinia O 801 100 777

00668/A

00484/A

PAN wyłącznie dla pań. 0-880-881-605.

Szkoła Detektywów i Ochrony „Rutkowski & Czerwiński”

------------------------------------------------------------------------------------- 08421/A

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

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

l-$itybkat ISO 9001;

55 kierunków

KIEROWCÓW na własnej działalności
i gospodarczej -kat. C +E, doświadczenie
2 lata. Transport międzynarodowy.
; 0-59/842-00-31
-----------------------------------------------------------------

00417/A

NATALKA. 0-665-499-156.

że Jesteśmy najlepsi.

ŁUSZCZYCA, bielactwo. 0-601-214-388.

i
:
i
:

00490/A

łADNA brunetka. 0-607-53-53-24.

i

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.

■ ' la;/:/:

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

i

KWADRANSIK. 0-506-384-242.

—-

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

KIEROWCĘ kat. B+E,
Słupsk 0-501-892-627

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

00554/A

•

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

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

KASANDRA Biuro Matrymonialne
0-59/84-33-967, 0-510-10-9147.

Qj

BIZNES

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

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

00287/A

Dwuletnie:

00493/A

SPRZEDAŻ

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

agent celny, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, biznes elektroniczny,
dziennikarstwo, grafika komputerowa, kreowanie wizerunku, logistyka, marketing
i reklama, masaż leczniczy, menadżer, psychologia z socjologią, fizjoterapia,
rachunkowość i finanse, referent administracyjny UE, sekretarsko - asystencka,
stylizacja i wizaż , zarządzanie małą firmą, zarządzanie personelem.

00559/8

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

08464/A

DOMOWE

0-661-177-611
------------------------------------------------------------------

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

HURTOWNIA spożywcza zatrudni
przedstawiciela handlowego.
0-59/840-02-03, Słupsk, Westreplatte 64

LAKIERNIKA (drewno) z doświadczeniem.
0-601-965-791.

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

ZWIERZĘTA
00599/A

ATRAKCYJNA, seksowna czterdziestolatka

Mówię o nas,

^1

00405/A

JEŻELI chcesz zostać profesjonalnym
konsultantem d. s. obsługi klienta
w branży telekomunikacyjnej zgłoś się
do nas: Słupsk, 0501-578-157,
CV:akoniewska@pulsar.gda.pl
Człuchów, 0510-179-766,
CV:rkatafiasz@pulsar.gda.pl
z dopiskiem 1014/AK/06
Mile widziani pracownicy Tele2.

00082/A

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

06668/G

ZBOŻE 698-910439.

00459/A

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

AFTERNOON Słupsk, ul. Jedności
Narodowej 2. Nowość.
Intensywne kursy językowe
dla wyjeżdżających do pracy.
0-59/840-31-95, 0-507-520400
www.afternoon.pl
----------------------------------- -----ot
AS - NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO,
WŁOSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO,
ROSYJSKIEGO. PRZYGOTOWANIE
DO EGZAMINU: MATURY!
FCE, CAE, CPE, ZD, ZMP;
SŁUPSK, ŁUKASIEWICZA 1/2
0-502-526-003, 0-604-600-443,
PO 16-STB 0-59/840-26-45

04985/A

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

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

00268/A

CENTRUM NAUKI I BIZNESU

CIEŚLĘ Słupsk. 0-606-309-506

TRANSPORT

00692/A

Jednoroczne:

----------------------------------------------------------------00489/A

08158/8

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

AVON Cosmetics poszukuje
koordynatorów sprzedaży.
0-505-173-688.

PRZYJMĘ prowadzenie ksiąg,
VAT, ZUS, PIT-y. Słupsk,
0-604-623-482.

\

10919/A

GABINET „OLMED”- likwidacja nałogu
nikotynowego, nerwice, depresje, alergie,
odchudzanie. Lębork, Słupsk, Koszalin.
094-347-04-96, 0-880-380-772.

00478/A

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

i

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

ANGLIA- legalna bez kwalifikacji.
0-24-254-3041

08361/A

i
I
I
I
I

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

00634/A

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

00007/EU

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

ABSOLWENTKI turystyki, hotelarstwa.
Osobiście: „Herkules Express’’
Słupsk, Solskiego 14.

FINANSOWO - DORADCZE

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

ATRAKCYJNA blondynka
z temperamentem (prywatnie),
Kołobrzeg 697-469-135.

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

0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.

00473/6

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

SCHODY drewniane- producent,
059/84286-71, 841-28-47

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

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

KUPNO- ciągniki, kombajny,
maszyny rolnicze, gotówka.
(0-59) 822-52-13.
00651/A

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

! UWAGA konwersacje z Brytyjczykiem
dla maturzystów i nie tylko.
www.attemoon.pi

GABINETY

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

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

00323/A

ANIA. 0-603-705-198.

00323/B

ZDROWIE

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

00335/B

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

DRZWI/PODŁOGA/ŚCIANA

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

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

00345/A

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

NAUKA JĘZYKÓW

AVON! CHCESZ ZARABIAĆ?
ZOSTAŃ KONSULTANTKA! PREZENTY
I WPISOWE GRATIS!!! 601440053

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

SZKLARSKIE.

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

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

00221/C

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

SZKOLENIE kierowców kategorii B.
Ceny promocyjne. Agopol
ul. Westerplatte 64.
Telefon całodobowy
0-59/842-50-27, 0-606437-201

APTEKI

!!! 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.

ROLETKI MATERIAŁOWE, NAJTANIEJ
Z MONTAŻEM, UL. WOLNOŚCI 3
0-59/840-31-96, MANHATAN
BOX 62 (GÓRA), 0-59/841-34-34

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

00497/A

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

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

DAM PRACĘ

„KADA” SYSTEM. 0-59/84-00-310

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

00454/A

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

ZATRUDNIMY w Czechach cieśli, murarzy,
tynkarzy, zbrojarzy. 012/412-98-03;
012/411-00-98.

KUPNO

00657/A

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

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

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

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

00459/A

00495/A

00436/A

0-698-747-089 Miła.

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

00227/A

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

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

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

00164/A

ZATRUDNIMY do księgarni młodego,
energicznego pracownika z samochodem
osobowym, praca stacjonarna,
obsługa komputera i język angielski
mile widziane. CV prosimy
składać osobiście: Omnibus,
ul. Wojska Polskiego 51/2, Słupsk.

PRACA

00376/A

MEGA

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

00163/A

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

0-698-249-682 Ola. Słupsk.

----------------- -----------------------------------------------00485/A

SIEWNIK i pługi. 0-604-236-391.
00221/8

------------------------------------------------------ ■--------------*—

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

ZATRUDNIĘ asystenta. 0600-492-806.

-----------------------------------------------------------------------------------0039:

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

NAUKA JAZDY
00561/A

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

Wtorek, 31 stycznia 2006 r.

!!! Havana. Ustka 0-601-64-43-94.
------------------------- :------------------------------! ROMANTIKA-CLUB p/Ustką.
0-504-172480.

z powodu śmierci
o

9

OJCA
składają

00262/A

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

Koledzy i Współpracownicy WiK Sławno
70306KOAG.A

OGŁOSZENIA/PRACA

Wtorek, 31 stycznia 2006 r.

redakcja@gios-pomorza.pl

www.gios-pomorza .pi

Agencja Pośrednictwa Pracy POLISH STAFF
poszukuje osoby na stanowisko:

Mackenzie Consulting (certyfikat MGiP nr 1287/lb)
jest firmą zajmującą się, między innymi, wyszukiwaniem
I ) JN
odpowiednich miejsc pracy dla osób z Polski zaintereinterrwtowy^WPrKy sowanych zatrudnieniem ha terenie Wielkiej Brytanii.

toterrtctowy Serves. Prac/

Od naszych kandydatów nie'pobieramy żadnych opłat

Oferty pracy:

(pod żadną postacią)..

Praca w szkołach z internatem (dzieci i młodzież), lub ośrodkach stałego
pobytu (osoby dorosłe).

Wymagania:
dobra znajomość języka angielskiego,
wyrozumiałość, cierpliwość, odporność na stres,
dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą
gotowość do podpisania kontraktu na okres 24 miesięcy
doświadczenie i/lub wykształcenie kierunkowe

Oferujemy:
- wynagrodzenie 5,05 - 5,50 GBP/godz w zależności od znajomości języka angielskiego
- zapewnione bezpłatne zakwaterowanie
- transport z lotniska w Wielkiej Brytanii na koszt pracodawcy
- lokalizacja: Anglia środkowa
- początek pracy - połowa lutego 2006
- zatrudnienie na min. 6 miesięcy

Pracodawca oferuje:
•
•
•
•

OPERATOR MASZYN DO PIELĘGNACJI
TRAWNIKÓW

Zadania:
- operowanie maszyn do pielęgnacji i strzyżenia trawników
- dbanie o trawniki i parki
- dbanie o maszyny, bieżąca konserwacja i drobne naprawy
Wymagania:
- doświadczenie w podobnej pracy w terenie oraz w pracy z maszynami, pojazdami
- znajomość języka angielskiego będzie atutem
- ważne prawo jazdy
- chęć pracy za granicą przez min 6 miesięcy
- zainteresowania i zdolności mechaniczne
- sprawność fizyczna

Miejsce pracy: Wielka Brytania

stawkę za godzinę od 6.20 do 7.40 GBP
szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia pracy
zorganizowanie zakwaterowania i opłacenie przelotu do Wielkiej Brytanii
pomoc przy rejestracji w Home Office i założeniu konta bankowego

Prosimy przesłać CV w jęz. polskim i angielskim na adres
asystentQpracawanglii.com lub dzwonić po numer tel (58) 307 43 32

|@BS
I x feceaanwy

Pncf

30106KOKB_F

Agencja Pośrednictwa Pracy POLISH STAFF
pilnie poszukuje do pracy w Wielkiej Brytanii:

MECHANIK MASZYN
DO PIELĘGNACJI TRAWNIKÓW

'Obrąpncf: fecp^^»sw«3e^obvi>!

Nr Ref. Mechanik maszyn/JOBS.PL

Zadania:
- praca przy taśmie montażowej
- wykonywanie różnych czynności stolarsko-monterskich
Wymagania:
- doświadczenie w pracach fizycznych wymagających zdolności manualnych np. przy stolarce
- preferowana znajomość języka angielskiego
- kilka lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego
Oferujemy;
- wynagrodzenie od 5,05 GBP/godz - w zależności od doświadczenia
- praca w dużej firmie produkcyjnej
- zakwaterowanie
Forma kontaktu:
POLISH STAFF ul. Szkolna 10,81-363 Gdynia, tel. 058 667 23 59 rekrutacja@pollshstaff.pl

• naprawa i konserwacja maszyn do pielęgnacji i strzyżenia trawników
głównie o napędzie hydraulicznym i spalinowym
• naprawa sprzętu ogrodniczego i rolniczego
• dbanie o maszyny, bieżąca konserwacja
• umiejętność spawania • znajomość działania systemów elektrycznych

Wymagania
•
•
•
•

doświadczenie w podobnej pracy
komunikatywna znajomość języka angielskiego
ważne prawo jazdy • chęć podjęcia stałej pracy za granicą
zainteresowania i zdolności mechaniczne • sprawność fizyczna

Oferujemy

Oferty pracy: tetp//pomorsk-*c..jo!bLp3

Mackenzie Consulting (certyfikat MGiP nr
i »-< %
1287/lb) jest firmą zajmującą się, między injj/flnymi, wyszukiwaniem odpowiednich miejsc
internetowy Serwis Pracy pracy dla osób z Polski zainteresowanych zaofiS /trudnieniem na terenie Wielkiej Brytanii.
Od naszych kandydatów nie pobieramy żad
nych opłat (pod żadną postacią).

ASYSTENT / OPIEKUN OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
CHARAKTERYSTYKA:
Praca w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w których
sprawuje się 24-godzinną opiekę nad rezydentami (praca na zmiany).
Do obowiązków wykonywanych na tym stanowisku należy spędzanie cza
su z podopiecznymi i troska o ich dobre samopoczucie. Zalicza się
do nich także towarzyszenie im przy codziennych czynnościach oraz zaję
ciach rekreacyjnych takich jak: jazda konna, garncarstwo, żeglarstwo czy
muzyka, jak też pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej.

• Pracę dającą satysfakcję

j

położę wykładzinę dywanową,
szukam małych robót,
Słupsk, 0-880-740-338

00460/4

KIEROWCA kat. B wieloletnie

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

doświadczenie, posiadam świadectwo
kwalifikacyjne, uprawnienie na broń,
0-502446-006

ZAOPIEKUJĘ się dzieckim

03669/GF

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację na www.pracawanglii.com
oraz przesłanie CV w wersji polskiej i angielskiej na adres aplikacja@pracawanglii.com; informacje pod numerem (058) 733 10 92

-jemämttAtt

- kurs na przewóz rzeczy,

List motywacyjny i CV prosimy przestać na adres:
TOi TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 46
lub email: sferenc@toitoi.pl

w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
140205KOKB_A

Stanfex
point 5 Opony, Akumulatory, Serwis

03669/GN

10937/AJ

lub dzieckiem, pomoc domową
- posprzątam, upiorę, zrobię zakupy.
Słupsk, 0-696-157-351.

s&JfifcliUttl
DYSPOZYCYJNĄ pomoc domową
do lat 35 (sprzątanie, gotowanie),
możliwość zakwaterowania,
wyżywienia. 0-59/846-22-80,
0-502-063-821.
KURS agenta ubezpieczeniowego.
Najlepszym absolwentom
zapewniamy pracę,
Słupsk 0-604-611-381,
Lębork 0-609-561-802
kelnerki, tancerki, hostessy.
Zakwaterowanie. 0-504-172480.

NAUCZYCIEL informatyki 27-lat,
wykształcenie wyższe, znajomość
angielskiego i komputera,
prawojazdy BCD, praktyka
w kredytach i ubezpieczeniach,
Słupsk 0-665-235-904

—7------- - ---------------- ——7—:------------

o

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

Firma Rolnicza
ZATRUDNI

Kierownika
gospodarstwa rolnego
Wymagania:

10937/A0

w nauce w zakresie szkoły podstawowej,
gimnazjum i średniej (przedmioty ścisłe,
J. polski), Słupsk, 0-59/842-73-03

- doświadczenie! \w pracy na podobnym
stanowisku;
- umiejętność kierowania ludźmi;
- wiek do 40 lat;
- wykształcenie minimum średnie;
- prawo jazdy BT;
- znajomość j. niemieckiego będzie
dodatkowym atutem.
Oferty proszę kierować na adres: Rolmax
Sp. z o.o. Strzepowo 15, 76- 038 Dobrzyca

z dopiskiem "praca"

70806KOKB A

69906KOAG_A

SZUKASZ PRACY?
MIĘDZYNARODOWY
KONCERN OCHRONY
„SECURITAS”
poszukuje
PRACOWNIKÓW
OCHRONY
BEZ LICENCJI *
z Koszalina i okolic
OFERTY PROSIMY
PRZESYŁAĆ NA ADRES:

PRACOWNIKÓW SERWISU OPON

„Securitas”,
80-771 Gdańsk
ul. Sadowa 8

Wymagane wykształcenie średnie samochodowe lub doświadczenie w branży

004,

NIGHT Club zatrudni barmanki,

POMOC w usuwaniu zaległości

Dokumenty prosimy składać do oddziału w Koszalinie,
ul. Lniana 18, tel. 094 3435298.

ZATRUDNI
w Koszalinie i Słupsku

om

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą

10937/AM

obsługa komputera, prawo jazdy kat. B,
0-605-748-136, 0-59/845-32-54
------------------------------------------------------------------

-------:---------—-------c-------------------------------------

- niekaralność.

Oczekujemy:

zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych,
dyspozycyjności,
wykształcenia minimum średniego,
własnego samochodu.

0366

ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą,
—-------------------------------------------------------

00480/H

młody energiczny, wykształcenie
wyższe, samochód, komputer,
dostęp do internetu i urządzeń
biurowych. Kontakt: 888-243-161 Słupsk.

Do powstającego Oddziału w Koszalinie
zatrudnimy 2 osoby:
KIEROWNIKA ODDZIAŁU
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

0041

niepełnosprawną lub dzieckiem.
Słupsk, 0-698-394-188.

PODEJMĘ dodatkową pracę,

-ADR,

30106KOKB_C

lub starszą osobą. Posiadam
doświadczenie. Posprzątam
mieszkanie. Jestem uczciwa,
dyspozycyjna. 0-500-52-51-71.

------------—------------ :------;-------------03669/GM

NAUCZYCIEL informatyki 27-lat,
wykształcenie wyższe, znajomość
angielskiego i komputera, prawojazdy
BCD, praktyka w kredytach
i ubezpieczeniach, Słupsk
0-665-235-904

- badania psychologiczne,
KONTAKT:

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

dyspozycyjny szuka pracy.
0-59/843-88-04, 0-697-946-730.

absolwent Politechniki Gdańskiej,
5 lat praktyki, dobra znajomość
komputera, prawo jazdy kat. ABC,
angielski, niemiecki, rosyjski,
0-887-072-821

- prawo jazdy kat. B, C, CE,

• Możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych opłacanych przez pra
codawcę

0366«

obiektów, kierowca (własny samochód).
Poważne oferty - tel. 0-508-930-205.
Białogard, Koszalin.
------ ——------- -------—----------1093;
WYKONAM stany surowe.
Pokrycia, wykończenia, solidnie,
tanio. Słupsk, 0-60545-90-99.
----------------------------------------1093;

WYKOŃCZĘ łazienkę,

Wymagania:

• Zapewnione miejsce zakwaterowania
• Rozwój zawodowy- możliwość awansu

«iSlSj^os-pomorza-pf

03669/0/

MŁODY mgr inż. elektronik,

30106KOKB_H

aia

klatek schodowych, biur,
magazynów, gabinetów,
opieka nad starszymi osobami,
sprzątanie, zakupy,
Słupsk, 0-889-155-318

KIEROWCA BCE z praktyką,

MŁODY dyspozycyjny VW T4/ gaz,
angielski, niemiecki -oczekuje
propozycji (pomorskie)
Tel. +48 500440-848.

Posiadamy Licencję Ministra Pracy nr 706/1B

mMMm - &m

00460/8

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

zafrudnE Kierowcę do prüwozu gazu płynnegb
w transporcie krajowym

03669

SPZRĄTANIE mieszkań,

MŁODA wykształcenie średnie,

TAPICER

OFERUJEMY:
• Legalną pracę i zatrudnienie na okres 12 miesięcy
• Wynagrodzenie za godzinę od Ł6.15 do Ł7.17 brutto

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

balustrady, bramy przesuwne
i skrzydłowe, kraty, itd.,
schody kręte i zabiegowe
w połączeniu z drewnem.
0-608-626-016.

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

w Wielkiej Brytanii na stanowisko:

Firma Progas Eurogaz - Baza w Koszalinie

klatek schodowych, biur, magazynów,
gabinetów, opieka nad starszymi
osobami, sprzątanie, zakupy,
Słupsk, 0-889-155-318

WYKONUJĘ stylizowane ogrodzenia,

MŁODA ambitna, dyspozycyjna,
wykształcenie średnie -informatyczne,
znajomość obsługi komputera,
urządzeń biurowych, prawo jazdy kat. B,
podejmę pracę!. Tel. 0-504-806-905.

Agencja Pośrednictwa Pracy poszukuje osób do pracy

• Empatia oraz wysoka kultura osobista
• Umiejętność pracy w zespole

03669,

SPZRĄTANIE mieszkań,

instalacji, remonty, tanio, solidnie
- Słupsk, okolice. 0-606-21-54-02.

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

Nie BSpiejüM Żadnych opłat

• Podróż opłaconą przez pracodawcę

00480/C

KSIĘGOWA szuka pracy
w administracji lub księgowości
na umowę o dzieło. 0-608-454-233.

CV w j. angielskim prosimy przysyłać na adres e-mail:rekrutacja@polishstaff.pl

• Mile widziane wykształcenie na kierunkach takich jak: Pedagogika, Psy
chologia oraz na kierunkach medycznych

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

ELEKTRYK, montaż, naprawa

do dyspozycyji. 0-696-596-512

Forma kontaktu:

• Dobra znajomość języka angielskiego
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

poszukuje pracy, posiadam
staż pracy 0-502446-006, Słupsk

STRÓŻ szuka pracy, dozór i pilnowanie

DOŚWIADCZONY tłumacz j. angielskiego

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

Nr Ref. Tapicer/JOBS. PL
Zadania:
- wykonywanie obić siedzeń z materiałów i skóry.
Wymagania:
- doświadczenie na w/w stanowisku min. 3 lata
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- zakwaterowanie zapewnione

WYMAGANIA:

PRACOWNIK ochrony osób i mienia,

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

KIEROWCA z dostawczym

OBORY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ta«™««-»* Ssrwfa p,*?

03669/

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

opiekun/opiekunka

Oferty pracy . hRpl?p«nordatyÄ»ip

24-LETNIA, dyspozycyjna,
wykształcenie średnie ekonomiczne,
kursy: komputerowy i kasy fiskalnej,
staż w KMP Słupsk, 0-510-378-746

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

POLISH STAFF

Miejsce pracy: Wielka Brytania

10937/

w Słupsku 0-606-11-35-66

30106KOKBJ

S/J. J i. *

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

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

Nr Ref. Opiekun Osoby Niepełnosprawnej/JOBS. PL
Zadania:
- opieka nad osobami starszymi i upośledzonymi umysłowo w domach opieki w Wielkiej Brytanii
- pomoc przy codziennych obowiązkach
Wymagania:
- dobra znajomość języka angielskiego
- chęć niesienia pomocy innym
- doświadczenie w podobnej pracy
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie od 6,00 GBP/godz
- zapewnione zakwaterowanie
- umowa o pracę na minimum 40 godzin w tygodniu
możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
Forma kontaktu:
POLISH STAFF ul. Szkolna 10,81-363 Gdynia, tel. 058 667 23 59 rekrutacja@polishstaff.pl
Kolejne spotkanie rekrutacyjne z Pracodawcą - Kraków
NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT ZA REKRUTACJĘ

NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT

0048C

24 latek energiczny i pracowity
podejmie pracę jako pracownik
fizyczny lub magazynier. 0500-040-726;
059/8401-726 Słupsk.

KIEROWCA ABCDE podejmę pracę

Agencja Pośrednictwa Pracy POLISH STAFF
pilnie poszukuje do pracy w Wielkiej Brytanii:
loterz’fetovyy Serwa Pracy

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

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

30106KOKB_E

• wynagrodzenie 7,25 GBP/godz przez pierwsze 6 miesięcy, potem 8 GBP/godz
• zapewnione zakwaterowanie • transport z lotniska w Wielkiej Brytanii
na koszt pracodawcy • lokalizacja: Anglia środkowa • początek pracy Połowa lutego 2006 • stałe zatrudnienie
Forma kontaktu:
POLISH STAFF ul. Szkolna 10, 81-363 Gdynia,
tel. 058 667 23 59 rekrutacja@polishstaff.pl

10937//

23-LETNIA, ambitna, udzieli korepetycji
z j. rosyjskiego (tanio, solidnie!),
pisanie wypracować, tłumaczenia.
Chętnie podejmę też pracę w szkole
lub biurze (praktyka!). 0-605-825-751.

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

Nr Ref. praca w fabryce/JOBS. PL

Zadania

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

i rosyjskiego: tłumaczenia oraz indywidu
alna nauka języków, solidnie.
Intensywne kursy w ferie.
0-661-948417 (Słupsk).

PRACOWNIK FIZYCZNY
/PRACA W FABRYCE

internets**}: Serwis Pracy
Oferty pracy: http/Jpomorsioe.joł»-p3

pomaluję, pogipsuję, potapetuję.
Po prostu -Tanio „Pani Perfekt"
Słupsk 0-693-872-403

pracę (23 lata) Słupsk i okolice.
0-502-515-629

NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT

poszukuje osoby na stanowisko:

POSPRZĄTAM, popiorę, pomogę,

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

BEZ zawodu, podejmę każdą

30106KOKB.D

Agencja Pośrednictwa Pracy POLISH STAFF

20 lat (mężczyzna) wykształcenie

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

Forma kontaktu:
POLISH STAFF ul. Szkolna 10, 81-363 Gdynia,
tel. 058 667 23 59 rekrutacja@polishstaff.pl

Kontakt:

SZUKAM PRACY

SZUKAM PRACY

Nr Ref. Operator maszyn/JOBS. PL

ASYSTENCI OSÓB AUTYSTYCZNYCH

•
•
•
•
•

głos Pomorza

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

dodatku „Praca”

(dotyczy tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

Kupon na jednorazowe bezpłatne ogłoszenie drobne.

Ogłoszenie należy dostarczyć do najbliższego oddziału Biura Ogłoszeń „Głosu Pomorza” lub wysłać pod adresem:
Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”, 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 (z dopiskiem „Szukam pracy”).
Ogłoszenie na najbliższy
wtorek należy dostarczać
do czwartku.

Dane zlecającego

(do wiadomości redakcji)

imię i nazwisko

podpis

lub w formie elektronicznej
Podania prosimy składać: Koszalin, ul. Słowiańska 11 c, Słupsk, ul. Przemysłowa 33
60806KOAG_A

gdansk@securitas.pl
57606KOBH.A

dokładny adres
407904KOKB..P

24

#os Pomorza

WE WTOREK W TELEWIZJI
www.gios-pomorza.pl

i * -U .

magazyn poranny
08.00 Wiadomości, Prognoza
pogody
08.15 Uroczy zakątek (3): To nie
jest twoja gra - serial
animowany, Francja
08.35 Andy Pandy (36): Flet serial animowany, Wielka
Brytania
08.50 Zygzaki: Świat - program dla
dzieci
09.15 Mały rycerz El Cid (18):
Duch Doni Berengueli serial animowany, Hiszpania ;
09.45 Ferie z Jedynką - program
dla dzieci
10.05 Szkoła złamanych serc (8) serial obyczajowy,
10.40 Tętno pierwotnej puszczy
11.10 Szansa na życie
11.30 Tak ja w Unii - magazyn
ekonomiczny
12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1043)-serial
obyczajowy
12.35 Plebania (647) - serial
obyczajowy
12.55 Tu Es Petrus - ode. 1
koncert
13.30 Tak miało być (13) - serial
13.55 Przyjaciele - talk show
14.20 Rewizja nadzwyczajna:
Marcysia - program
publicystyczny
15.00 Wiadomości
15.10 Krzyż południa - dramat
16.45 Był taki dzień: 31 stycznia felieton
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku - magazyn
17.35 Klan (1048) - serial
17.55 Program publicystyczno dokumentalny
18.30 Plebania (652) - serial
obyczajowy
19.00 Wieczorynka: Smerfy - serial
animowany, Belgia
19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.15 W krainie dreszczowców:
Przysięga śmierci - thriller

07.45 Dwójka dzieciom:
Teletubisie (134/156) Brytania
08.10 Egzamin z życia (27) - serial
obyczajowy
09.00 Najmniejszy anioł - film
fabularny
10.30 Zatoka rekina - film
dokumentalny
11.00 Panorama
11.05 Prognoza pogody
11.10 M jak miłość (267) - serial
obyczajowy
11.50 Romeo i Julia - film
fabularny
14.10 Film dokumentalny
14.40 Znaki czasu - program
religijny
14.55 Wydarzenia, wydarzenia...
- magazyn kulturalny
15.10 Ferie z Dwójką: Nowe
przygody Flippera (7/22) serial przygodowy
16.00 Panorama
16.15 M jak miłość (382) - serial
obyczajowy
17.05 Kulisy serialu M jak miłość
17.10 Odyseja kosmiczna - film
dokumentalny
17.45 Book-macher - magazyn
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 Sobie program dla dzieci
19.35 Telewizyjne Wiadomości
Literackie - magazyn
kulturalny
20.10 M jak miłość (383) - serial
obyczajowy
21.00 Kulisy serialu M jak miłość
21.05 Magazyn Eksjiresu
Reporterów
22.00 Panorama
22.20 Biznes - magazyn
22.25 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.40 Wieczór filmowy - Kocham
kino: Wystarczy być - film
obyczajowy, USA 1979, reż.
Hal Ashby, wyk. Peter
Sellers, Shirley MacLaine,
Jack Warden, Melvyn
Douglas
00.40 Wieczór filmowy - Kocham
kino: Dyrygent-film
fabularny
03.00 Zakończenie programu

::

Gilyard, Sheree J. Wilson,
Judson Mills
00.20 Prognoza pogody
00.25 Kuba Wojewódzki:
Katarzyna Bujakiewicz,
Anna Przybylska - talk show
(powt.)
01.25 Dziewczyny w bikini program rozrywkowy
02.25 Magazyn sportowy
05.30 Zakończenie programu

06.10 Uwaga! - magazyn (powt.)
06.30 Telesklep
07.10 Nash Bridges (58/122) serial kryminalny
08.05 Zawód glina (14/15) - serial f
sensacyjny
09.00 Wykręć numer - teleturniej
10.10 Salon gier - teleturniej
11.05 Usterka - serial fabularnodokumentalny
11.35 Na Wspólnej (588) - serial
obyczajowy
12.05 Rozmowy w toku - talk show <
(powt.)

13.10 W-11 - wydział śledczy serial fabularnodokumentalny (powt.)
13.45 Zawód glina (15-ost.) serial sensacyjny
14.45 Nash Bridges (59/122) serial kryminalny, USA, wyk.
Don Johnson, Cheech Marin, i
Jeff Perry, Jodi Lyn O’Keefe I
15.45 Barwy grzechu (17/160)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 fabuiarnodokumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.10 Najsłabsze ogniwo teleturniej
21.00 Na Wspólnej (589) - serial
obyczajowy, Polska, wyk.

06.00 Piosenka na życzenie -

program muzyczny
06.50 TV Market - magazyn

reklamowy
07.10 Interwencja - magazyn

reporterów (powt.)
psychologiczny, USA 1999,
reż. Paul Schneider, wyk.
John Ritter, Marc
Helgenberger, Megan
Gallagher, Lawrence Dane
21.55 Sprawa dla reportera magazyn reporterów
22.25 Był taki dzień: 31 stycznia felieton
22.30 Prosto w oczy - program
publicystyczny Moniki
Olejnik
22.45 Wiadomości
22.55 Widzieć i wiedzieć: Oszustki
z antypodów - film
dokumentalny, Wielka
Brytania 2003, reż. Gabi Kent
23.50 Puls miasta (17/18) - serial
kryminalny, USA, reż. Jon
Avnet, wyk. Donnie
Wahlberg, Neal McDonough,
Mykelti Williamson, Gary
Basaraba
00.35 Puls miasta (18-ost.) serial kryminalny, USA, reż.
Jon Avnet, wyk. Donnie
Wahlberg, Neal McDonough,
Mykelti Williamson, Gary
Basaraba
01.15 Wokół wielkiej sceny magazyn operowy
01.55 Historia naturalna Polski
(5/12): Nowy świat - serial
dokumentalny, Polska, reż.
Sławomir Swerpel
02.25 Był taki dzień: 31 stycznia felieton
02.30 Zakończenie programu

05.45 Złotopolscy (337): Będzie
miał na imię Jurek - serial
06.10 10 minut tylko dla siebie magazyn
06.20 Dwójka dzieciom: Pan
Samochodzik i templariusze
(5-ost.): Skarb templariuszy

- serial przygodowy
07.00 Telezakupy
07.15 Od przedszkola do Opola:
Piosenki Katarzyny Gaertner
- program rozrywkowy

07.30 Przygody Jackie Chana (9) -

serial animowany
08.00 Adam i Ewa (8) - serial

obyczajowy
09.00 Tango z aniołem (21):
W pajęczynie hipotez -

serial obyczajowy
09.45 Daję słowo - teleturniej
10.30 Graczykowie (21): Wielka
pula - serial komediowy
11.00 TV Market - magazyn

reklamowy
11.15 Dziupla Cezara (4/13):
Mamusia - serial komediowy
12.00 Adam i Ewa (9) - serial

obyczajowy
13.00 Jak pan może, panie
doktorze? (69) - serial

Tomasz Schimscheiner,
Grażyna Wolszczak,
Wojciech Majchrzak, Renata
Dancewicz
21.30 Tajemnice Smaliville (5/22)
- serial SF, Kanada/USA, wyk.
Tom Welling, Kristin Kreuk,
Michael Rosenbaum, Eric
Johnson
22.30 Teraz my! - talk show
23.15 Szymon Majewski Show:
Patrycja Markowska, Jerzy
Kryszak - program
rozrywkowy
00.15 Co za tydzień - magazyn
00.45 Nocne igraszki - program
rozrywkowy
01.45 Uwaga! - magazyn (powt.)
02.05 Telesklep
02.25 Nic straconego - programy
powtórkowe

komediowy
13.30 Graczykowie (22):
Szczęśliwe numerki - serial

komediowy
14.00 Pierwsza miłość (217) serial obyczajowy
14.45 Pensjonat Pod Różą (50):
Dar (1) - serial obyczajowy
15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja - magazyn

reporterów
16.35 Tango z aniołem (22):
Uśmiech proszę - serial

obyczajowy
17.20 Daję słowo - teleturniej
18.05 Pierwsza miłość (218) -

serial obyczajowy
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Samo życie (644) - serial
obyczajowy
20.15 Raport specjalny
20.50 FILM TYGODNIA: Miejsce
na ziemi - komediodramat,
USA 2000, reż. Mark
Piznarski, wyk. Chris Klein,
Josh Hartnett,
Leelee Sobieski,
Michael Rooker
21.30 Studio LOTTO
23.05 Strażnik Teksasu (190) serial sensacyjny, USA, wyk.

Chuck Norris, Clarence

i
05.55 Mania grania - teleturniej
06.45 Telesklep
07.45 Witchblade - Piętno mocy
(7/13) - serial przygodowy,
USA, wyk. Yancy Butler,
Anthony Cistaro, David
Chokachi, Will Yun Lee
08.40 Mała księżniczka (170/175)
- telenowela, Meksyk, reż.
Marta Luna, Juan Carlos
Munoz, wyk. Daniela Aedo,
Lisette Morelos, Ana Patricia
Rojo, Nora Salina (powt.)
09.35 Nie ma sprawy (21/44) serial komediowy, USA, wyk.
Thomas Cavanagh, Julie
Bowen, Josh Randall, Jana
Marie Hupp (powt.)
10.30 Policjanci z Miami (37/114)
- 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 (22/44) serial komediowy,
14.55 Mała księżniczka (171/175)
- telenowela
15.50 Hydepark - program
rozrywkowy

Wtorek, 31 stycznia 2006 r.

reda kcja@glos-porriorza.pl

16.20 Dzień dobry, Miami (17/18)
- serial komediowy, USA,
Williams, Matt Letscher, Jere
Burns (powt.)
16.50 Nie ma jak u teściów (6/15)
- serial komediowy, USA,
wyk. Dennis Farina, Jean
Smart, Elon Gold, Bonnie
Somerville (powt.)
17.20 Seans filmowy - magazyn
18.15 Policjanci z Miami (37/114)
- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago (powt.)
19.10 Dzień dobry, Miami (18ost.) - serial komediowy,
USA, wyk. Mark Feuerstein,
Ashley Williams, Matt
Letscher, Jere Burns
19.40 Nie ma jak u teściów (7/15)
- serial komediowy, USA,
wyk. Dennis Farina, Jean
Smart, Elon Gold, Bonnie
Somerville
20.10 Bez litości - western, USA
1999, reż. John Badham,
wyk. John Cusack, John
Goodman, L.Q. Jones,
Miranda Otto
22.30 Najemnicy (11/20) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Brad
Johnson, Tim Andrews, Real
Andrews, Melinda Clarke
23.25 Wojna - film obyczajowy,
USA 1994, reż. Jon Avnet,
wyk. Elijah Wood, Kevin
Costner, Mare Winningham,
Lexi Randall
01.50 Hydepark - program
rozrywkowy
02.20 Zakończenie programu

O NICH SIĘ w
j

05.25 Sztukateria - magazyn
kulturalny
05.50 Kinomaniak - magazyn
filmowy
06.15 VIP - wydarzenia i plotki
06.40 Informator prawny magazyn „Gazety Prawnej"
06.55 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
07.55 TV Market - magazyn
reklamowy
08.10 Pokemon (142) - serial
animowany, Japonia/USA
08.40 Benny Hill - program
rozrywkowy
09.15 Kachorra to ja (36) telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
(powt.)
10.15 MacGyver (94) - serial
sensacyjny, USA, wyk.
Richard Dean Anderson,
Dana Elear, Bruce McGill,
Elyssa Davalos (powt.)
11.15 Kasa na bank - teleturniej
12.15 TV Market - magazyn
reklamowy
12.30 Szpital Księcia Alfreda (10)
- serial dokumentalny,
Australia (powt.)
13.00 VIP - wydarzenia i plotki
13.30 Awantura o kasę - teleturniej
14.30 Muzyczne listy - program
muzyczny
15.25 Pokemon (143) - serial
animowany, Japonia/USA
15.55 Kachorra to ja (37) telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
16.55 Szpital Księcia Alfreda (11)
- serial dokumentalny,
Australia
17.25 Benny Hill - program
rozrywkowy
18.00 Awantura o kasę - teleturniej
19.00 MacGyver (95) - serial
sensacyjny, USA, wyk.
Richard Dean Anderson,
Dana Elear, Bruce McGill,
Elyssa Davalos
20.00 Koszykówka: Puchar ULEB mecz: Era Śląsk Wrocław KK Zadar
22.00 Wydarzenia
22.10 Drogówka - magazyn
policyjny
22.40 Protektor - film sensacyjny,
USA 1998, reż. Boon Collins,
Jeff Frey, wyk. Frank
Zagarino, Matthias Hues,
Steven Nijjar, Gerry Fiorini
00.30 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
01.20 Strefa P - program
muzyczny
01.45 Joker - talk show
02.35 Zakończenie programu

Ze względu na żałobę
narodową program może
ulec zmianie.

i

Sharon zagra
złodziejkę
Sharon Stone zagra w dra
macie Ryana Eslingera „When
a Man Falls in a Forrest”. W no
wej produkcji Eslingera skrzy
żują się losy trzech osób, zma
gających się z poczuciem nara
stającej izolacji i rozpaczliwie
\\ if» poszukujących kontaktu z inny
mi. Stone wcieli się w postać Karen, nieszczęśliwie zamężnej kobie
ty, która szukając ucieczki od problemów, kradnie w sklepach. Zdję
cia rozpoczną się 20 lutego w Vancouver.

Komik nie lubi
pracoholików
Jim Carrey zachęca Amery
kanów, aby przestali ciężko pra
cować i cieszyli się życiem, po
nieważ w przeciwnym razie gro
zi im wieczna samotność.
Popularny komik jest przerażo
ny pracoholizmem młodych
Amerykanów i obawia się, że
wygórowane oczekiwania niszczą ludzkiego ducha i zabijają „amery
kańskie marzenia”. Zdaniem aktora, ludzie powinni skoncentrować
się na swoich rodzinach i zapomnieć o zarabianiu pieniędzy.
- Kiedyś amerykańskim marzeniem był dom, samochód, pienią
dze na studia dla dzieci i trochę oszczędności na stare lata. Dziś lu
dzie wierzą, że jeżeli nie odniosą sukcesu na miarę Billa Gatesa, to
zmarnowali życie. Taka presja niszczy związki i wywiera fatalny
wpływ na życie rodzinne. To nie jest wyłącznie problem Amerykanów,
ale w tym kraju widać go wyjątkowo wyraźnie - wyjaśnia Carrey.

Nowy chłopak
Scarlett
Johansson
Scarlett Johansson ma no
wego chłopaka. Jest nim brytyj
ski muzyk, członek formacji
Hard-Fi, Richard Archer. Aktor
ka poznała rockmana w czasie
zdjęć do dwóch kolejnych fil
mów Woody'ego Allena - „Wszystko gra” i „Scoop”. Para spotkała
się w grudniu ubiegłego roku. Archer, wiedząc, że Johansson pracu
je w Londynie, wysłał amerykańskiej gwieździe zaproszenie na jego
koncert. Znajomość nadal trwa. Po powrocie do ojczyzny aktorka
przeprowadza z muzykiem długie rozmowy telefoniczne. Para planu
je się również spotkać, kiedy zespół Hard-Fi przyjdzie zagrać w Los
Angeles. Informacje o zażyłości Johansson i Archera potwierdził
rzecznik prasowy grupy. - Są sobie bardzo bliscy. Od dawna był nią
zafascynowany, dlatego poprosił jednego ze swoich menedżerów
o zaproszenie jej na koncert - wyjaśnia rzecznik formacji Hard-Fi.

Lepszy
od Springsteena
Billy Joel dokonał nie lada
sztuki - artysta wyprzedał 11
koncertów pod rząd w nowojor
skiej hali „Madison Square Gar
den”. Billy pobił tym samym re
kord, który do niedawna należał
do Bruce'a Springsteena, który
w 2000 roku w słynnej hali dał
10 wyprzedanych koncertów pod rząd. Joel pierwszy tegoroczny
koncert w „Madison Square Garden” zagrał 23 stycznia. Później uda
ło mu się sprzedać jeszcze 10 koncertów.

(tenbit.pl)
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Wystarczy być
TVP 2 22:40
Oscara za drugoplanową rolę
w tym filmie zdobył Melvyn Do
uglas. Aktora uhonorowano po
nadto Złotym Globem, którego
otrzymał także odtwórca głównej
roli, Peter Sellers. W willi
na przedmieściu Waszyngtonu
mieszka ogrodnik Chance (Peter
Sellers). Jest analfabetą, nie ma
pojęcia o otaczającym go świę
cie, ż którym łączy go jedynie te
lewizor. Kiedy właściciel owej
willi umiera, Chance zostaje wy
rzucony na bruk. Włócząc się
bez celu po ulicach miasta, wpa
da pod samochód. Poturbowa
nego
mężczyznę
zabiera
do swej rezydencji atrakcyjna
Eve Rand (Shirley MacLaine),
żona starego, schorowanego mi
liardera. Benjamin Rand (Melvyn
Douglas) jest nie tylko bardzo
bogaty, ale również ma ogromne
wpływy w świecie biznesu i poli
tyki. Chance szybko zdobywa
zaufanie i sympatię gospodarzy,

niebawem staje się również
obiektem zainteresowań środo
wisk opiniotwórczych. Niezwykłe
koleje losu doprowadzają nie
dawnego ogrodnika do najwyż
szych zaszczytów. Rand stawia
go na czele organizacji, mającej
wspierać gospodarkę kraju. Gru
pa przemysłowców bierze go
pod uwagę jako kandydata
na prezydenta w nadchodzą
cych wyborach.
Film obyczajowy, 135 min.,
USA 1979

