CZWARTEK
1 lipca 2004
Cena: 1,20 zł (w tym 7% VAT)
Nakład 21 916. Ukazuje się od 1952 roku
Indeks 350249. ISSN 0137-9526
Nr 152 (16 021). Wydanie ABC

rj^n najtańsze
U BJ
drzwi
POLrSKONE

w okleinach

DRZWI l OKNA

naturalnych

pol-skone.com.pl

www.glos-pomorza.pl

Dziennik Pomorza Środkowego

wydanie

SŁUPSKIE

739604KOGP. A

DODATEK

| ^od/C^dachem
► Tanio już było.
Czy będzie drożej?

Ceny polskich mieszkań
będą rosły,
prawdopodobnie szybciej
niż dochody Polaków. Za
kilkanaście lat dopędzą
ceny zachodnie

Wywiało turystów
ü Popłoch nad Bałtykiem. Gastronomicy i gestorzy bazy
noclegowej boją się, że czeka ich najgorszy sezon od lat.
Wieszają psy na telewizyjnych pogodynkach, które ich
zdaniem płoszą turystów.
ratunkowy

RATUNKOWY

0

601 100
100
wodą

nad

0
601
100 300
w
górach

*tr. 18
767904KOAG_A

► Na jakiej działce
budować dom?

STRZEŻ SIĘ WIELKICH DZIOBÓW

Ptaki atakują!
Mewy srebrzyste opanowały Ustkę. Ogromne ptaki z twardymi
i ostrymi dziobami, w obronie swojego potomstwa atakują ludzi.
Mieszkańcy i turyści są przerażeni.
Ptaki, które jeszcze do niedawna gniazdowały na plaży i na wy
dmach, teraz przeniosły się do miasta. Hałaśliwe i wzbudzające
popłoch wśród turystów mewy pilnują swoich piskląt. O tym, że
potrafią być groźne, na własnej skórze przekonał się 31-letni Ad
rian Kunikowski z Ustki. To, co przeżył, przypomina scenariusz
znanego filmu Alfreda Hitchcocka - Wychodziłem ze sklepu, gdy

nagle zobaczyłem pikujące nad moją głową olbrzymie, białe pta
szysko - relacjonuje ustczanin. - Próbowałem uciekać, ale
niewiele to dało. Dobrze, że się w porę schyliłem, bo oberwałbym
dziobem w giowę.

W centrum czy na
obrzeżach miasta? Duża
czy mala? Z jakim

Podobnych sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców dotarło
do naszej redakcji więcej. Tymczasem przypadki agresywnego
zachowania mew wcale nie dziwią ornitologów. - Ptaki atakują,
gdy zagrożone jest ich potomstwo - wyjaśnia Marek Ziółkowski,
słupski ornitolog. - Każdy człowiek, który zbliży się do gniazda

uzbrojeniem? Porady
naszego eksperta
str. 19
► Notowania
i fotooferty
nieruchomości
str. 19
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Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI
Ma usteckie] promenadzie trudno spotkać osoby w strojach kąpielowych. Większość wczasowiczów preferuje
cieple ubrania.

Wakacyjne prognozy nie napa
wają optymizmem - lipiec ma być
chłodny i deszczowy, a kilku dni
słonecznego lata możemy się
spodziewać dopiero w sierpniu. —

O byczeniu się na plaży możemy
w lipcu zapomnieć - twierdzą

977013795244227

JŁ4LŁOI

Dzwoń

“96-29
Bezpłatnie

zgodnie synoptycy, którzy tury
stom wybierającym się w tym ter
minie nad morze radzą zabranie
ciepłych ubrań.
Tomasz Zubilewicz, prezenter
prognozy pogody w telewizji TVN
potwierdza, że w sierpniu pogoda
będzie najładniejsza, ale na zbyt
wiele słonecznych dni nie mamy
co liczyć. - Temperatura w lipcu

wyniesie około 22 stopnie Celsju
sza, a w sierpniu będzie nieco cie
plej i zdecydowanie mniej dni
deszczowych - mówi Zubilewicz.

MLMJ

Na kiepskie prognozy najbar
dziej psioczą właściciele nadmor
skich hoteli i pensjonatów, gastro
nomicy, ba, nawet sprzedawcy pa
miątek. I trudno im się dziwić - to
od pogody zależy, ile zarobią tego

ffAD/O

lata. -
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Połączeni* bezpłatne

0-800-100-919
Dzwoń lub wyślij SMS:
ulica nr domu

303-332-332

z czego się cieszyć, skoro
od kilku dni słyszymy, że czekają
nas najzimniejsze wakacje od kil
kunastu lat - martwi się 23-letnia
Aneta, sprzedawca okularów
przeciwsłonecznych w Rowach. -

Pracuję na umowę zlecenie, mam
płacone od utargu, a tu ciągle za
stój. Szef już mi zakomunikował,

Realizację zamówienia potwierdza SMS:
marka samochodu i numer boczny taksówki

Telęfon dodatkowy

60T-050-9J9
KIERMASZ
KWIATÓW

WYPRZEDAŻ
KARNIESZEWICE
kpgo

2-4 lipca

* * *
W dniach 2-4 lipca
br. w godz. 10.00-18.00
Koszalin przy Galerii Emka
(od strony kręgielni)
oraz przy siedzibie firmy.
776604KOBH_A

że jeśli w najbliższych dniach po
goda się nie poprawi, będzie zmu
szony zwinąć interes.

mówi. - Już teraz mam obroty

Pani Halina z Ustki, właściciel
ka dużego, zadbanego domu wy
najmuje pokoje od 15 lat. Każdego
ranka z nadzieją wygląda promie
ni słońca. - W tamtym roku o tej
porze miałam już komplet - zała
muje ręce. - A teraz goszczę rap

Niezadowoleni gestorzy bazy
noclegowej przekonują, że w tele
wizyjnych prognozach pojawiają
się informacje płoszące turystów. -

tem jedną rodzinę. Jak tak dalej
pójdzie, to nie będę miata pienię
dzy na remonty. A inwestować
trzeba, bo turyści z roku na rok ro
bią się coraz bardziej wymagają
cy.
Henryk Jarocki, właściciel ta
werny Wiking w Łebie, nie ukrywa,
że szykuje się słaby sezon. - Ludzi

jest znacznie mniej niż w roku ubie
głym - mówi. - Nie ma się co oszu
kiwać, wszystko zależy od pogody.
Na kapryśną pogodę narzekają
też właściciele sklepów. - Mam

pełny magazyn t-shirtów i krótkich
spodenek. Za to jak cieple bułeczki
sprzedają się grube swetry i bluzy
- mówi sprzedawca usteckiego
sklepu z markową odzieżą.
Jacek Traczyk, gastronomik ze
spółki Promenada, wścieka się,
gdy włącza telewizor i słyszy, że
nad morzem wciąż pada, wieje
i jest zimno. - Niestety, prognozy te

przekładają się na zainteresowanie
wypoczynkiem nad Bałtykiem -

postrzegany jest przez niejako drapieżnik. Atak to nic więcej jak
naturalny instynkt obronny.
,
Jak skutecznie bronić się przed agresywnymi ptakami? - Najlepiej
gwałtownie podnieść rękę nad giowę. To powinno je przestraszyć
- radzi Ziółkowski. - Można też odwrócić się do nich twarzą, ptaki
wtedy poczują się zagrożone i na pewno odlecą.
JACEK CEGŁA

o trzydzieści procent niższe niż
w roku ubiegłym.

Kto przyjedzie do nad morze sły
sząc, że to najzimniejszy region
w Polsce - irytuje się Zbigniew
Bąk, właściciel ośrodka Słowiniec
w podusteckim Orzechowie. -

Po wysłuchaniu takiej prognozy
wielu turystów odwołuje wcześniej
sze rezenvaeje. Dla nas to ogrom
na strata.
Pojawiają się nawet głosy, że to
celowe działanie. - To zmowa biur

podróży, którym zależy na tym, by
ludzie jeździli na wczasy nie
nad polskie morze, ale do krajów
południowych - uważa właściciel
usteckiego pensjonatu.
Są i tacy, którzy wierzą, że kiep
skie prognozy się nie sprawdzą. -

Pamięta pan, jak w tamtym roku
też straszono deszczowym latem?
- pyta Romuald Pisko, właściciel
smażalni Natalia w Łebie. - A mi
mo to kurort pękał w szwach. Je
stem optymistą, dlatego wierzę, że
już niebawem plaża zaroi się od tu
rystów. W końcu prawdziwy sezon
tak naprawdę rozpoczyna się
po 15 lipca.

Fol.
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Stupskiego ornitologa Marka Ziółkowskiego mewy skaleczyły dzio
bem, gdy obrączkował je na dachu jednego z budynków w Ustce.
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Władze Słupska skarżą posłów

Doniesienie za doniesienie
Celowe wprowadzanie opinii publicznej
w błąd zarzucają władze Słupska miej
scowym posłom prawicy. Prezydent Ma
ciej Kobyliński i przewodnicząca Rady
Miasta Anna Bogucka-Skowrońska zło
żyli do prokuratury doniesienie o popeł
nieniu przestępstwa przez dwoje parla
mentarzystów.
Chodzi o przyznanie dodatku
do pensji dla prezydenta Kobyliń
skiego. Zdaniem polityków prawicy
zrobiono to niezgodnie z prawem.
Według mecenas Skowrońskiej po

słowie Jolanta
Szczypińska
z Prawa i Sprawiedliwości i Robert
Strąk z LPR na zwołanych w ubie
głym roku konferencjach podali
nieprawdziwe informacje. - Pu

blicznie oskarżono mnie o popeł
nienie przestępstwa i doniesiono
na mnie do prokuratury - mówi
Skowrońska. - Nie usłyszałam sło
wa przepraszam, kiedy prokuratu
ra nie znalazła podstaw do wszczęcia postępowania. Uważam, że
parlamentarzyści działali w ziej
wierze, a ich jedynym celem było

poniżenie mnie w oczach opinii pu
blicznej.
Posłanka Szczypińska uważa,
że doniesienie do prokuratury to od
wet za jej dociekliwość. - Jestem

niewygodna, bo rozbiłam układ rzą
dzący tym miastem - zapewnia.
- To brutalny atak polityczny. Pa
ni Skowrońska zazdrości mi, że
w wyborach do europarlamentu uzy
skałem znakomity wynik, a na nią
głosowały niecałe trzy tysiące osób
- uważa z kolei Strąk.

Dziś zakreślamy liczby^^^^S
| w diagramie Tydzień V i Nagroda Główiur
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Dodatkowa szansa na wygranie samochodu lub innej nagrody rzeczowej:
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Już we wtorek: Praca w Londynie

Najświeższe oferty z Anglii. Poradnik - jak wyjechać i nie dać się oszustom.

PROSTO Z MOSTU

NASZ GŁOS

PULS DMA

Czy podczas piłkarskich Mistrzostw Europy opłaca się robić zakłady u bukmacherów? - zapytaliśmy koszalinlan.

Zawodowcy w armii
uż Napoleon Bonaparte mawia!, że jeden żołnierz
zawodowy wart dziesięciu poborowych. Dlatego
zwiększenie liczby polskich żołnierzy - którzy bycie
w wojsku będę traktować jak swój zawód, a nie rocz
ny przymusowy pobyt bez większego celu I sensu to bardzo dobra wiadomość. Realizacja przez armię
takiego projektu to także pewność, że do koszar tra
fią tylko cl, którzy chcą tu być I dla których nie będzie to żaden dramat:
ani fizyczny, ani psychiczny.
Dlatego Jestem pewien, że oprócz szybkiego podniesienia bojowej warto
ści naszego wojska, drastycznie zmaleją przypadki (tak liczne obecnie)
samobójstw wśród żołnierzy. Wojsko zawodowe to także koniec - a przynaj
mniej mocne ograniczenie - „fali", czyli znęcania tlę „starych" żołnierzy
nad „młodymi".
Nikt rozsądny nie ma wątpliwości, że wojsko poborowe to przeżytek.
Zdecydowana większość krajów już dawno postawiła - lub właśnie stawia
- na świetnie wyszkolone (niekoniecznie duże) armie zawodowców. Do
brze, że w Polsce ktoś to w końcu dostrzegł I zdecydował się
na naśladownictwo.

■ Czytelnik z Koszalina: - Nie
należy podważać decyzji sądów,
ale to co one w ostatnim czasie
wyczyniają, rodzi wiele wątpliwo
ści. Choćby przykład bandyty, któ
ry postrzelił dwie osoby pod Koło
brzegiem. Nie mogę pojąć, jak
mogło dojść do tego, że człowiek
mający na swoim koncie kilka roz
bojów i ponad cztery lata do od
siadki, zostaje przedwcześnie wy
puszczony na wolność. Skąd miał
pieniądze na rozkręcenie bizne
su? Czy to nikogo nie interesowa
ło? W naszym kraju tak już jest, że
pieniądze żądzą życiem i one czę
sto decydują o tym, iż przestępca
poszukiwany przez policję, gdzieś
w ukryciu czuje się bezpieczny.

J

Andrzej 1 .is

Zdzisław łagowski

Roman Gorczyński

- Jestem zapalonym fanem piłki
i zakładów. Kluczem do sukcesu jest
w miarę dobra znajomość tego sportu,
mimo wszystko nie można stawiać
w ciemno. Ostatnio obstawiałem więk
szość rozgrywek Mistrzostw Europy
i to z powodzeniem. Udało mi się na
wet wygrać 200 zł. Nie mogę się jed
nak cieszyć wygranymi, bo wszystko
zabiera moja żona.

- Obstawiam wszystkie mecze.
Mam wypróbowany sposób na dobre
wyniki - zawsze gram za duże sumy
i dzięki temu jeżeli już wygrywam to
po 70 - 100 zł. Poza tym z reguły
przewiduję wynik, jaki padnie do koń
ca pierwszej połowy. Wiem, co mówię,
bo jako gracz mam duże doświadcze
nie. W najbliższym meczu Holandia Portugalia stawiam na remis albo 1:0.

- Raczej nie będę robił zakła
dów, bo nie jestem zwolennikiem
hazardu. Owszem, mam swoich fa
worytów w najbliższych meczach,
a jeżeli mam się już o coś zakładać,
to w domu lub z kolegami.

PIOTR POLECHONSKI

PRZECZYTANE

Pedofilia na śmietniku:
Andrzej S. doradzał

(94) 347-35-35

■ Elżbieta z Koszalina: - Bez
robocie nie byłoby tak duże, a bie
da mniejsza, gdyby ludziom chcia
ło się pracować. Znajomy prowa
dzi hurtownię i ilekroć potrzebuje
pracownika, zawsze ma problemy.
Osoby, które się zgłaszają, szybko
się wycofują, bo praca ciężka,
a płaca mala. Dla wielu praca
za 800 zl jest nieopłacalna. Po
dobnie jest ze zbiorem owoców.
Plantatorzy z konieczności muszą
zatrudniać obcokrajowców. My na
tomiast chętnie wyjeżdżamy
za granicę. Zostawiamy rodzinę,
inwestujemy w wyjazd, a w efek
cie okazuje się, że praca na ob
cych plantacjach nie przyniosła
kokosów. Dziwna jest nasza men
talność, zamiast zakasać rękawy
i wziąć się do roboty, wolimy na
rzekać i biadolić. Zupełnie nie zra
ża nas ciężka i nie najlepiej płatna
praca za granicą i tam uchodzimy
za pracowitych.

Notował:
TOMASZ SZEWCZYK
Fot. PK/.FMYSł.AW CRYŃ

17 tysięcy zawodowców z niezłą pensją
.Życie Warszawy” napisało, że
na twardym dysku zabezpieczonym
w domu podejrzewanego o pedofi
lię Andrzeja S. była kartoteka setek
pacjentów psychologa. Teraz boją
się oni ujawnienia tajemnicy lekar
skiej.
W ciągu ponad 20 lat praktyki
Andrzej S. miał setki pacjentów.
Swoich podsyłali mu również uznani
specjaliści z innych dziedzin psy
chologii. Dane pacjentów Andrzej S.

regularnie wprowadzał do kompute
ra trzymanego w prywatnym gabine
cie na Mokotowie.
W niedzielę policjanci znaleźli
tam pedofilskie zdjęcia, zabrali też
twardy dysk z bazą pacjentów. Po
dejrzewają, że wśród dzieci mogą
być potencjalne ofiary.
Zastępca mokotowskiego proku
ratora rejonowego Anna Marcin
kowska zapewniła, że żadna tajem
nica nie zostanie ujawniona.
(PAP)

Afera w Belgii

Leśnik mordował dzieci
Tydzień po zakończeniu procesu pedofila-mordercy Marca Dutroux Bel
gii grozi nowa afera pedofilska.
Jej centralną postacią jest fran
cuski leśnik zamieszkały w Belgii
Michel Fourniret, który przyznał się
do zamordowania sześciu dziew
czynek - donoszą belgijskie media.
62-letni Fourniret, aresztowany
w Belgii w czerwcu 2003 r., oskarżo
ny o uprowadzenie nieletnich i czy
ny nieobyczajne, przyznał się
do sześciu zabójstw dzieci w Belgii
i Francji - podała belgijska telewizja
publiczna RTBF.
Mężczyzna,'
przesłuchiwany
od rana w Dinat (południowa Bel
gia), miał ujawnić swe zbrodnie
po tym, jak jego żona oskarżyła go
o zamordowanie dziewięciu dziew
czynek. Żona Foumireta - Monique
Olivier - została zatrzymana w śro

dę za nieudzielenie pomocy oso
bom
w
niebezpieczeństwie
i umieszczona w więzieniu w Namur
(południe Belgii) - podała prokuratu
ra w Dinant.
Według telewizji prywatnej RTL-TVI, do ujawnienia zbrodni męża
skłoniło żonę Fournireta skazanie
na 30 lat więzienia byłej żony Dutro
ux - Michelle Martin.
Michel Fourniret był już skazany
przez sąd w Essonne (region pary
ski) na siedem lat więzienia za gwał
ty i czyny nieobyczajne wobec nie
letnich.
Został zatrzymany 26 czerwca
2003 w Belgii, po uprowadzeniu 13letniej dziewczynki w Ciney (połu
dnie). Dziewczynka, pochodząca
z Konga, zdołała uciec. Został rów
nież oskarżony o próbę uprowadze
nia 14-latki w lutym 2000 r.
(PAP)

Wysokie odprawy dla nauczycieli

Robią miejsce dla młodych
Szczecińscy radni zaakceptowali pro
gram, mający zachęcić nauczycieli, któ
rzy osiągnęli wiek przedemerytalny,
do wcześniejszej emerytury. Miasto wy
płaci jednorazową odprawę - 10 tys.
złotych brutto - tym pedagogom, którzy
zdecydują się na to jeszcze w tym roku.
Przygotowany przez miasto pro
gram ma ułatwić zatrudnianie absol
wentów szkół wyższych - poinfor
mowało wczoraj biuro prasowe
Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
Przyjęto już uchwałę w tej sprawie.
Każdy nauczyciel, który spełnia
określone w uchwale wymogi (czyli
ma odpowiedni wiek i staż pracy)

i chciałby z tego programu skorzy
stać, musi wystąpić do dyrekcji swo
jej placówki z wnioskiem o rozwią
zanie umowy z powodu przejścia
na emeryturę. Ma na to czas do po
łowy lipca.
Wiadomo już, że odejście
na wcześniejszą emeryturę wstęp
nie zadeklarowało około 230 szcze
cińskich pedagogów. Program ten
będzie kosztował władze Szczecina
ponad 2 min złotych. Niewykluczone
że miasto zdecyduje się na jego
kontynuację także w przyszłym ro
ku. Zależeć to jednak będzie
od możliwości finansowych szcze
cińskiego samorządu.
<papi

Szansa na dobrą pracę
Dziś wchodzi w życie nowa ustawa
o służbie wojskowej żołnierzy zawodo
wych. Wprowadza przełom w polskiej ar
mii: zawodowych szeregowych.
Uchwalona w ub. r. ustawa za
stąpi wielokrotnie nowelizowaną
ustawę z 1970 roku. Przewiduje
kontrakty bez możliwości przeno
szenia ze stanowiska na stanowi
sko, jasną drogę rozwoju służbowe
go, równorzędność stopnia i stano
wiska, jasne zasady opiniowania.
Stanowiska mają być zajmowane
w odpowiedniej kolejności - oficer nie
będzie mógł np. dowodzić brygadą,
jeżeli wcześniej nie służył na określo
nym stanowisku w Sztabie General
nym. Niemożliwe też będzie zajęcie
np. stanowiska przypisanego stopnio
wi majora, jeżeli nie ma się doświad
czenia na stanowisku odpowiednim
do stopnia kapitana.
Żołnierze zawodowi będą służyć
do 60. roku życia. Co roku do rezer-
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VIOLETTA POŁUDNI AK

psycholog z Miejskiej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koszalinie

Terapeutę
wybieraj
ostrożnie
- Trzy dni temu znany psycholog
Andrzej S. został zatrzymany.
Prokuratura postawiła mu zarzut
pedofilii I pornografii dziecięcej
I aresztowała na trzy miesiące. To
wstrząs dla środowiska terapeu
tów, ale jeszcze bardziej przera
żone muszą czuć się osoby, które
korzystają lub chcą skorzystać
z Ich pomocy.
- Niezwykle trudno mi o tym mó
wić. Ale jeśli rzeczywiście to praw
da, musiał zadziałać splot wielu
czynników, zapewne niezwykle dra
matycznych. Inna rzecz, że Andrzej
S. pracował w pojedynkę. A tego
w przypadku terapii rodzinnych się
nie robi - w spotkaniach powinny
uczestniczyć całe rodziny. Poza tym
terapeutów powinno być dwóch.
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może zostać posiadacz obywatel
stwa wyłącznie polskiego, który
ukończył gimnazjum, ma dobre
zdrowie fizyczne i psychiczne, jest
niekarany i ma nieposzlakowaną
opinię. Kontrakty będą zawierane
na okres od roku do 6 lat z możli
wością odnawiania aż do emerytu-

■ M. Kozłowski ze Słupska:
- Nie powinno dziwić, że choroba
może kogoś rozłożyć z dnia
na dzień. Pomimo to wielu podda
je w wątpliwość konieczność po
bytu Leppera w szpitalu akurat
w dniu, kiedy miał się stawić
przed sądem za pomówienie poli
tyków. Jakby nie mówić o Leppe
rze, to przecież nie on pierwszy
skorzystał z ucieczki w chorobę.
Znamy przecież wiele osób, które
całymi miesiącami chorują, gdy
grozi im utrata wysokiego stanowi
ska. Tak to w naszej Polsce lest,
że wątpliwe dla wielu diagnozy le
karskie, czy decyzje sądu, podwa
żyć raczej trudno.
(tg)

7* .
Żołnierze będą rekrutowani spo
śród tych, którzy obecnie odbywają
służbę zasadniczą lub nadtermino
wą. O przyjęcie będą się mogli ubie
gać także żołnierze rezerwy.
Zawodowy szeregowy otrzyma
1400 zł pensji brutto, będzie musiał
- jak inni żołnierze zawodowi - sam
opłacać wyżywienie, z wyjątkiem
służby na misjach zagranicznych.
Będą mu przysługiwały dodatki
za wysługę lat, a po 15 latach służby
- 40 proc. emerytury. Za każdy ko
lejny rok wymiar ich emerytury bę
dzie wzrastał o 2,6 proc. podstawy
uposażenia.
<papi

ROZMOWA DNIA

ODDZIAŁ W SŁUPSKU:

Redaktorzy prowadzący

wy powinno odchodzić 750 oficerów
i tylu samo byłoby promowanych.
Oficerowie mają zajmować stanowi
ska na określoną kadencję (od roku
do 3 lat). W liczącej ponad 150 tys.
ludzi armii jest ok. 70 tys. kadry za
wodowej.
Kadra WP nie będzie mogła peł
nić funkcji we władzach spółek i fun
dacji. Zawodowi żołnierze będą od
chodzić do rezerwy, jeżeli zostaną
wybrani do Sejmu, Senatu lub sa
morządu.
Od lipca będą zatrudniani
w wojsku pierwsi zawodowi szere
gowi. Docelowo ten nowy w pol
skim wojsku korpus ma liczyć 17
tys.
żołnierzy
zatrudnianych
na kontraktach w jednostkach których będzie można użyć w mi
sjach za granicą bez pytania żoł
nierzy o zgodę. Zatrudnianie zawo
dowych szeregowych będzie ozna
czało stopniowe zmniejszanie
poboru. Zawodowym szeregowym
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I wreszcie - prowadzący terapię
sam powinien poddawać się superwizji, czyli terapiom własnym. Cho
dzi o omawianie swoich kłopotów,
odczuć i emocji wynikających z pra
cy z klientem. A Andrzej już od daw
na tego nie robił.
- Czy ktoś kontroluje psychotera
peutów?
- Ważna jest przede wszystkim
ich własna etyka. Ci ludzie chcą
przecież pomagać innym i są świa
domi, do czego dążą. Sami chcą
być w porządku. A jeśli chodzi o for
malności, to każdy musi mieć certy
fikat Polskiego Towarzystwa Psy
chologicznego lub Polskiego Towa
rzystwa Psychiatrycznego. Nim go
uzyska, przechodzi ostrą weryfika
cję. Jeden z jej elementów to tera
pia własna. Terapeuta, zanim podej
mie pracę, musi pozbyć się swoich
własnych problemów, lęków czy za
hamowań. Robimy to po, by tera
peuta swojego problemu z ojcem
nie przeniósł na ojców spotykanych
podczas terapii. Potem powinna być
prowadzona - ale niestety nie musi
- właśnie wspomniana już superwizja.
- Czy ktoś kiedyś po terapii wła
snej dostał zakaz prowadzenia
zajęć?

- Zdarza się, że niektórzy kan
dydaci na terapeutów słyszą, iż
podjęcie pracy muszą odłożyć przynajmniej na jakiś czas. Najczę
ściej powodem jest brak doświad
czeń życiowych. Niestety, raz wyda
nych certyfikatów już się w zasadzie
nie weryfikuje; robi to tylko krakow
ski Instytut Gestalt. A przecież nikt
nie wykluczy, że potem w życiu
i w pracy terapeuty coś się nie
zmieni.
- Jak więc wybrać terapeutę, któ
ry nas lub naszych dzieci nie
skrzywdzi?
- Najpierw trzeba sprawdzić,
czy dana osoba rzeczywiście ma
uprawnienia do wykonywania tera
pii - czyli czy posiada certyfikat.
Wystarczy poprosić o jego pokaza
nie. Poza tym terapie rodzinne są
prowadzone z całą rodziną, na to
też trzeba zwrócić uwagę. I wresz
cie, choć wiem, że nie wszędzie tak
jest, ważne są warunki, w jakich od
bywa się sesja. W moim gabinecie
w jednej ścianie jest szyba, cały
czas można obserwować, co się
dzieje w środku. A poza tym - ]
z dziećmi trzeba rozmawiać
o wszystkim, co się dzieje. I słuchać
tego, co mówią.
Rozmawiała:
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Dział Bfomocii:

Nie wszystkie prezentowane w te]
rubryce poglądy są zgodne ze
stanowiskiem redakcji.

Za treść ogłoszeń odpowiada
zleceniodawca, za termin ich
zamieszczania Biuro Ogłoszeń.
Prenumeratę przyjmują oddziały
Ruchu SA, urzędy pocztowe
i listonosze. Prenumeratę Express
przyjmuje redakcja w Słupsku
i Koszalinie
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Jeśli chcesz dostać pieniądze na czas.

PRAWO

Nie widać końca
afery wiatrakowej
Śledztwo w sprawie tzw. afery
wiatrakowej zostało przedłużone
do września. Prokurator z Byd
goszczy, który prowadzi sprawę
zapoznał się już z 23 tomami akt.
Chodzi o rzekomą próbę
wymuszenia przez Ireneusza
Bijatę, wiceprzewodniczące
go stupskiej Rady Miejskiej
trzech
milionów
złotych
na rzecz słupskiego Aeroklu
bu za pomoc inwestorowi
w
uzyskaniu
pozwolenia
na budowę farmy wiatrowej
w gminie Dębnica Kaszub
ska.
Na razie prokuratura nie
informuje, w jakim kierunku
zmierza śledztwo. Nieoficjal
nie jednak dowiedzieliśmy
się, że na pewno będzie
sprawdzać wiarygodność su
gestii niektórych świadków,
według których Bijata działał
w porozumieniu z prezyden
tem Słupska Maciejem Ko
bylińskim. Kobyliński twier
dzi, że to sugestie bez żad
nego uzasadnienia.
(muz)

ZDARZENIA I WYPADKI

Świętokradztwo
SŁUPSK. Sprzęt nagłaśnia
jący oraz artykuły gospodar
stwa domowego ukradli zło
dzieje z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Do budynku
weszli przez wybity witraż.
Świadkowie i osoby, które wie
dzą gdzie znajdują się skra
dzione przedmioty są proszone
o kontakt z policją pod nume
rem telefonu 997.

Zażywali narkotyki
ROWY. Policjanci zatrzymali
dwóch mężczyzn, którzy zaży
wali narkotyki - amfetaminę,
ekstazy i marihuanę. Badania
potwierdziły zawartość narkoty
ku w organizmie. 21 i 24-letniemu mieszkańcowi Rowów grozi
do dwóch lat pozbawienia wol
ności.
(krub)
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Zespół Szkół
informatycznych
Prywatne Liceum
Ogólnokształcące

Prokurator wyjaśnia wypadek

Sprawdź swój numer!
Dzisiaj zmieniają się numery wszystkich kont bankowych. Dla klientów
oznacza to - przynajmniej na początku - sporo niedogodności.
NOWE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

33 11111111 2222222222222222
dwucyfrowy numer kontrolny, wyliczany za pomocą matematycznego
1 algorytmu z numeru banku (1) i rachunku (2). Na tej podstawie

numer

numer

rozliczeniowy

naszego

komputer w banku od razu sprawdza, czy wpisując wszystkie 26 cyfr

naszego

konta

nie popełniliśmy pomyłki

banku - 8 cyfr

-16 cyfr

Zmiana jest istotna dla
wszystkich Polaków, niezależnie
od tego w jakim banku mają
swój rachunek. Stare numery
kont zastąpiono nowymi - 26-cyfrowymi. Tylko tymi numerami
można się teraz posługiwać.

zjawić się u nas osobiście - in
formują bankowcy. To szczegól
nie ważne, bo aż 80 procent
płatności w bankach realizowa
nych jest za pomocą zlecenia
stałego. O nowym numerze kon
ta trzeba powiadomić też praco
dawcę - inaczej nie otrzymamy
wypłaty na czas.
Uważnie powinniśmy czytać
informacje zawarte w rachun
kach za gaz, prąd, telefon. Poja
wiły się tam nowe numery kont,
na które będziemy musieli teraz
przelewać pieniądze.
Spokojni powinni być nato
miast emeryci i renciści, którzy
pieniądze z Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych otrzymują
przelewem. - Ci, którzy mają

- Oznacza to, że jeśli klient bę
dzie chciał przeprowadzić trans
akcję z użyciem starego nume
ru, to bank odmówi dokonania
takiej operacji, albo pobierze
za nią dodatkową prowizję - tłu
maczy Paweł Przygórski, dy
rektor I oddziału WBK Banku Za
chodniego w Koszalinie.
Jeśli zapłacimy komuś prze
lewając pieniądze na jego stare
konto, to pieniądze do nas wró
cą. Dlatego bardzo ważne jest,
żeby o swoim nowym numerze
poinformować wszystkich, któ
rym płacimy i tych, od których
otrzymujemy pieniądze. - Jeśli

konta w dużych bankach nie ma
ją powodów do obaw. Wymienili
śmy się z tymi bankami nowymi
numerami kont - usłyszeliśmy

ktoś jeszcze tego nie zrobił,
a ma w banku tak zwane zlece
nie stale, musi jak najszybciej

w ZUS. O kontakt proszeni są
jednak ci, którzy mają konta
w małych bankach - na przykład

w bankach spółdzielczych. Jed
nak również i oni nie powinni
długo czekać na pieniądze. Jeśli
pojawią się jakieś problemy
z przekazaniem gotówki drogą
elektroniczną, ZUS prześle ją
pocztą.
Przedsiębiorcy powinni też
zadbać o to, żeby nowe numery
kont umieszczać na drukach fir
mowych.
RAFAŁ NAGÓRSKI

Nowe numery kont to ciąg 26
cyfr, które nie są oddzielone
myślnikami, przecinkami czy
kropkami. Narodowy Bank Pol
ski zaleca, by na wszystkich
papierowych formularzach ra
chunków czy przelewów
grupować cyfry w następujący
sposób: dwie cyfry, odstęp,
a potem kolejno sześć grup
po cztery cyfry oddzielone
od siebie spacjami.

Wilk w owczej skórze
Fałszywi przedstawiciele Instytutu Pamięd Narodowej odwiedzają staiszych miesz
kańców naszego województwa. W zamian
za pieniądze oferują podpisanie umowy
.na odszkodowanie’.

ni. - W zamian za opłatę proponuje
podpisanie fałszywej umowy, która
ma gwarantować wypłatę odszkodo
wania wojennego.

niają, że szukają oszustów. - Liczymy
na pomoc mieszkańców - mówi Da
riusz Kaszubowski, rzecznik praso
wy policji w Gdyni. - Mam nadzieję,

że nagłośnienie sprawy przyczyni się
do złapania oszustów.

Oszuści zaczęli grasować w Gdy
ni, jednak niebawem mogą pojawić
się u nas. - Zazwyczaj jest to kobieta,

Tymczasem pracownicy IPN
w ogóle nie chodzą po mieszkaniach,
nie podpisują żadnych umów, ani nie
wypłacają pieniędzy. - Trzeba o tym
pamiętać - mówi Geniusz. - Jeśli

która przychodzi do domu i przedsta
wia się za naszego pracownika - in
formuje Alina Geniusz z IPNw Gdy-

oszuści zapukają do naszych drzwi
natychmiast należy się skontaktować
z nami lub policją. Policjanci zapew-

fi
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z poszkodowanym,, który ma obra
żenia twarzoczaszki i klatki piersio
wej. Mężczyzna nie pamięta jednak
wypadku.
Decyzję o ewentualnym oskarże
niu właściciela firmy prokurator po
dejmie po otrzymaniu opinii biegłego
lekarza. Za nieumyślne spowodowa
nie
niebezpieczeństwa
grozi
do trzech lat pozbawienia wolności.

firmy demontującej maszty zostanie

(law)

ŚLADEM PUBLIKACJI

Łzy zamiast zabawy
W nawiązaniu do artykułu
red. Małgorzaty Budnik-Żabickiej pt. „Łzy zamiast zabawy”
(„GP z 30 czerwca 2004 roku,
str. 3) wyjaśniam, iż obiekt
po byłej kotłowni przy ulicy Li
powej
był
zabezpieczony
przed wchodzeniem do niego
osób niepowołanych. Zabez
pieczenia te zostały ukradzio
ne. W rzeczony poniedziałek
kilkoro dzieci z tego osiedla
uczyniło sobie z kotłowni sta
dion piłkarski, chociaż niedale
ko położone jest boisko z praw
dziwego zdarzenia. Poinformo
wani
o
nieszczęśliwym
wypadku chłopca pracownicy
PGM natychmiast po raz kolej
ny zabezpieczyli obiekt i poje
chali do szpitala, żeby dowie-

dzieć się o stanie dziecka i za
oferować ewentualną pomoc.
Prezes Przedsiębiorstwa Go
spodarki
Mieszkaniowej
w Stupsku Lech Zacharzewski
poinformował mnie, że jego fir
ma, mimo częstych kontroli sta
nu zabezpieczenia obiektów
będących w administracji PGM
nie jest w stanie przewidzieć,
że założonego wczoraj zabez
pieczenia dzisiaj już nie będzie.
Zakładane zabezpieczenia albo
znikają za sprawą tzw. złomiarzy, albo są dewastowane. Są
one uzupełniane, niestety - ze
względów wymienionych wyżej
- tylko na jakiś czas,
Marek Sosnowski

rzecznik prasowy
prezydenta Słupska
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REDAKCJI

Rzecznik prasowy prezydenta zapewnia nas, że opuszczona ko
tłownia została zabezpieczona. Wczoraj jednak nie znaleźliśmy tam
żadnych śladów zabezpieczeń. Widać to na poniższym zdjęciu.

Podobne przypadki wyłudzeń
zdarzały się na Śląsku. Dwie kobiety
odwiedzały tam starszych mieszkań
ców, aby rzekomo wypłacić nagrodę
za wstąpienie Polski do Unii Europej
skiej.
(krab)
............. ........ -................................ —1

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE
75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 148
tel. 342-43-85, fax: 346-38-27

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

czesne

przvimuie zapisy na niźel wymienione kursy rozpoczynające sie w miesiącu wrześniu 2004 roku

od 40 zł/miesiąc!!!

1. KURS MODUŁOWEGO NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI
Na kursie nauczamy rachunkowości od podstaw. Uczestnicy zdobywają kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia
rachunkowości małych i średnich podmiotów gospodarczych. Program kursu poza rachunkowością obejmuje
zagadnienia podatków i opłat, roziczenia z budżetem, świadczenia ZUS oraz wybrane tematy z prawa gosp.
i prawa pracy. Kandydaci winni posiadać minimum wykształcenie średnie. Kurs trwa 6 m-cy (zajęcia w piątki i soboty).
2. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

REKLAMA
Ogłoszeni« o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów w Miastku i w Bobęcinie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo
darowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717) zawiadamiam o przystąpieniu

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie, znające rachunkowość na poziomie
samodzielnego księgowego i legitymujące się co najmniej trzyletnią praktyką w pionie finansowo-księgowym.
Kurs przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji głównego księgowego poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy
z rachunkowości, podatków i rozliczna z budżetem. Kurs trwa 4 m-ce (zajęcia w piątki i soboty).
3. KURS PRAWA PRACY
Kurs przeznaczony jest dla osób prowadzących sprawy pracownicze bez względu na wielkość zakładów pracy.
Program nauczania obejmuje tematy)? kodeksu pracy, wybrane zagadnienia z bhp i ZUS.
Kurs trwa 1,5 m-ca (zajęcia w piątki I soboty).

2) Bobęcino w gminie Miastko, z przeznaczeniem na funkcje mieszkalne i usługowe

Wszystkie z wymienionych kursów kofcz4 się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Miastku do dnia 22 lipca 2004 r.

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
1) „Zatorze" w Miastku, z przeznaczeniem na funkcje produkcyjne, usługowe
i komunikacyjne, zgodnie z uchwałą nr 83/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku.

ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji, z ustaleniem zakazu
zabudowy dla części terenów, zgodnie z uchwałą nr 82/IV/2003 Rady Miejskiej
w Miastku.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów. Wnioski należy

Zgłoszenia przyjmujemy i szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Oddziału bądź telefonicznie
pod nr. (094) 342-4385.
498104SLBH A

pociągnięty do odpowiedzialności,
to z zarzutu nieumyślnego spowo
dowania niebezpieczeństwa - mówi
prowadzący sprawę prokurator Mar
cin Natkaniec. - Inspekcja Pracy
stwierdziła już, że część pracowni
ków nie miała odpowiednich upraw
nień do wykonywania takich prac,
a teren nie byl odpowiednio zabez
pieczony. Prokurator już rozmawiał

O sprawie pisaliśmy już na ła
mach „Głosu". Przypomnijmy, że
do wypadku doszło 30 kwietnia
przy ulicy Tuwima w Słupsku. Prze
chodzący chodnikiem mężczyzna
został uderzony częścią żelaznego
masztu z demontowanego słupa
po trakcji trolejbusowej. Słupszczanin w ciężkim stanie trafił na oddział
intensywnej opieki medycznej miej
scowego szpitala. - Jeśli właściciel

OD

oraz

Słupek, ul. Grottgera 15
tel. 8456070
www.zsi.slupsk.pl

Winę za zrzucenie na przypadkowego
przechodnia metalowej belki ponoszą
pracownicy demontujący słup trolejbu
sowy - ustaliła wstępnie prokuratura.
Teren prac nie był dostatecznie zabez
pieczony, a niektórzy pracownicy nie
mieli uprawnień do wykonywania tego
typu robót.

Instytut Pamięci Narodowej ostrzega przed oszustami

Liceum Plastyczne

Policealne Studium Zawodowe
technik INFORMATYK: specjalności
- sieci komputerowe
- bazy danych
- grafika komputerowa
- serwis komputerowy
- aplikacje Internetowe

Bez uprawnień
i zabezpieczeń

——

'

Burmistrz Miastka
Roman Ramion

------------------------------------------------------------------------------------------——--------------- 780&>KÓ6h

Zostań prenumeratorem „Głosu Pomorza”
Wygraj samochód i mnóstwo iśgród w nowej loterii tylko dla prenumeratorów

SPOSOBNA FIATA - PRENUMERATA!
Do wygrania 577 nagród rzeczonych i pieniężnych.
Główna wygrana samochód osobowy FIAT Panda.
Zamów prenumeratę i włącz się do gry!
Kartę do gry otrzymasz wraz z zaprenumerowanym Głostm
co miesiąc każdego pierwszego dnia wydawniczego.

Sends

0800 20 35 35

głos Pomorza

766104KOKP_A

Szukaj na swojej karcie poniższych dat.
Jeśli znajdziesz wszystkie trzy elementy daty
na jednym kolorze wygrywasz nagrodę!

Kupon loteryjny nr 1
19 Lipca 1615
16 Września 1770
MH 8284
Jeśli na Twojej karcie jest ten numer
to wygrałeś upominek od „Głosu Pomorza"

r

str. 4

Świat

Czwartek, 1 lipca 2004 r.

www.glos-pomorza.pl

głos Pomorza

redakcja@gios-pomorza.pl

Irak.

Stanęło metro

Były dyktator w rękach władz irackich

Zbrodnie Saddama
Były dyktator Saddam Husajn i jego 11 współpracowników zostali
przekazani wczoraj rano pod jurysdykcję władz irackich - poinformo
wali rzecznik rządu irackiego i przedstawiciel wojsk USA.

FOTORZEPA

iliony londyńczyków musiało
radzić sobie wczoraj z cha
osem komunikacyjnym spowodo
wanym strajkiem maszynistów
metra na tle płacowym. 24-godzlnny strajk w stolicy W. Brytanii
został ogłoszony przez związek
zawodowy RMT, zrzeszający kole
jarzy, marynarzy I kierowców, po
załamaniu się w poniedziałek roz
mów z władzami. Maszyniści do
magają się podwyżki płac 135-godzlnnego tygodnia pracy.

M

KATAR - ROSJA

Przekazanie nastąpiło w obec
ności irackiego sędziego o godz.
10.15 czasu miejscowego (godz.
8.15 czasu polskiego).
Saddam i 11 dygnitarzy, „fila
rów” dawnego reżimu, pozostając
pod jurysdykcją iracką, będzie są
dzonych przez trybunał specjalny
złożony z sędziów irackich. Jednak
ochronę oskarżonych mają nadal
zapewniać siły wielonarodowe.
W czwartek Saddam zostanie
oficjalnie postawiony w stan
oskarżenia przez iracki trybunał

specjalny. Sędzia odczyta mu
wstępne zarzuty - podał wcześniej
rzecznik rządu Girgis Saada.
Jeszcze tego samego dnia przed
trybunałem stanie 11 prominentów
dawnego reżimu. Na razie jednak
postępowanie będzie skoncentro
wane na Saddamie. Jutrzejsza pro
cedura będzie oznaczać początek
procesu” - powiedział anonimowy
przedstawiciel rządu irackiego.
„Śledztwo będzie długie, po
trwa całe miesiące” - zaznaczył
rzecznik rządu, Saada.

Sąd Najwyższy w stolicy Kataru,
Dausze, skazał w środę na karę do
żywotniego więzienia dwóch rosyj
skich agentów, oskarżonych o zabi
cie przywódcy czeczeńskich separa
tystów Zellmchana Jandarbijewa.
Według prawa katarskiego dożywo
cie równoznaczne jest z karą 25 lat
więzienia. Prokuratorzy domagali się
kary śmierci.

(PAP)

GŁÓWNE ZARZUTY
Prokuratorzy iraccy chcą oskarżyć byłego prezydenta Ira
ku Saddama Husajna o zbrodnie wojenne i zbrodnie prze
ciwko ludzkości i postawić mu w związku z tym dwana
ście zarzutów - powiedział telewizji CNN Salem Szalabl,
prawnik kierujący przygotowaniami do procesu.
Siły koalicyjne przekazują w środę pod jurysdykcję
iracką Saddama i jego 11 współpracowników, w tym
Alego Hasana al-Madżida, zwanego „Chemicznym
Alim”, i osobistego sekretarza byłego dyktatora, Abida Hamida Mahmuda at-Tikriti. W czwartek Saddam

Dożywocie
dla agentów

Francuski adwokat Emmanuel
Ludot, należący do 20-osobowego
zespołu obrońców wynajętych
przez żonę Saddama, uważa, że
jego klient odmówi uznania zarów
no trybunału, jak i sędziów.
„To będzie trybunał odwetu,
wyrównywanie rachunków” - po
wiedział Ludot francuskiemu radiu
RFI. Podkreślił, że każdy sędzia
znajdzie się pod silną presją, by
skazać byłego prezydenta.

usłyszy w sądzie, o co jest oskarżony.
Choć Saddam znajdzie się pod nadzorem irackie
go wymiaru sprawiedliwości, to pozostanie w aresz
cie zarządzanym przez Amerykanów, bo Irakijczycy
nie mają jeszcze więzienia, gdzie mogliby bezpiecz
nie przetrzymywać byłego prezydenta.
Szalabi, dyrektor organizacyjny Irackiego Trybuna
łu Specjalnego, powiedział, że proces Saddama roz
pocznie się zapewne w przyszłym roku. Jego współ
pracownicy mogą stanąć przed sądem już jesionią.

Szalabi ujawnił też, że w zeszłym tygodniu władze
irackie uruchomiły program ochrony świadków, aby
ośmielić Irakijczyków do składania zeznań przeciwko
podejrzanym, w tym przeciwko Saddamowi.
Poniżej główne zarzuty, które, jak się oczekuje,
prokuratorzy przedstawią w czwartek Saddamowi:
■ Użycie broni chemicznej podczas ataku na kur
dyjskie miasto Halabdża w północnym Iraku.
■ Operacja zbrojna Anfal przeciwko Kurdom
w tym samym roku.
■ Zabicie w latach 60. około 5000 członków kur
dyjskiego klanu Barzanich.
■ Inwazja na Kuwejt w roku 1990.
■ Zbrodnie związane z wojną z Iranem w latach
1980-88.
li Zbrodnie popełnione w południowym Iraku w ro
ku 1991 podczas krwawej rozprawy z powstańcami
szyickimi, którzy wystąpili przeciwko rządom Sadda
ma, gdy wojska amerykańskie i koalicyjne wyparły ar
mię iracką z Kuwejtu.
(PAP)

Nie ma spokoju

FOTORZEPA

Jan Paweł II

podczas wczorajszej audiencji generalnej zwrócił się
z serdecznym pozdrowieniem do polskich rolników. „Na wzór ojców
szanujcie Boży dar, ziemię, która została wam powierzona. Niech
wydaje ona dobre plony, które staną się pożywieniem i źródłem
pomyślności wszystkich w ojczyźnie. Polskim rolnikom i wszystkim tu
obecnym z serca błogosławię" - powiedział papież. Jan Paweł II
podkreślił znaczenie pracy polskich rolników, „bez której nie można
żyć", chociaż - jak zauważył - „często jest ona niedoceniana”. Mimo
dokuczliwego upału audiencja generalna, z uwagi na znaczną liczbę
jej uczestników, odbyła się na placu przed bazyliką watykańską, a nie
w auli Pawła VI, która może pomieścić około 7 tys. osób.

Samochód-pułapka eksplodował wczoraj

rano przed
komendą policji w Samawie na południu Iraku, gdzie rozmieszczony
jest kontyngent japoński. Ranni zostali jeden cywil i jeden policjant powiedział AFP przedstawiciel lokalnych władz.

Belgijski wymiar sprawiedliwości umorzył wczoraj sprawę
byłej komisarz europejskiej i byłej premier Francji Edith Cresson, której
zarzucano złą gospodarkę finansową w jej resorcie w Komisji
Europejskiej - poinformowała prokuratura w Brukseli. W latach 19951999 Cresson była odpowiedzialna w Komisji za sprawy edukacji
i nauki. Pod koniec lat 90. znalazła się w centrum korupcyjnego
skandalu, który doprowadził ostatecznie do odwołania całej Komisji.

Co najmniej 27 osób, w tym dzieci,

zostało rannych wskutek
wybuchu dwóch bomb-pułapek wczoraj w Dżalalabadzie na
wschodzie Afganistanu - poinformowało źródło oficjalne.

Grupa talibów zaatakowała konwój przewożący żywność dla
sił amerykańskich stacjonujących w Afganistanie I porwała 12 osób poinformował wczoraj dowódca wojsk prowincji Kandahar generał
Khan Mohammad. Atak nastąpił we wtorek w południe, 80 km na
północ od miasta Kandahar. Partyzanci spajili cztery ciężarówki
przewożące żywność z Pakistanu i uprowadżili osoby uczestniczące
w konwoju. Wszyscy porwani to Afgańczycy.

Akt oskarżenia zarzucał dwóm Ro
sjanom podłożenie w Katarze w lutym
tego roku bomby w samochodzie Jan
darbijewa. W zamachu zginęły w su
mie trzy osoby, a 13-letni syn Jandar
bijewa został ciężko ranny.
Sędzia powiedział, że Anatolij Biełaszkow i Wasilij Bogaczów działali na
polecenie Moskwy. „Rosyjskie kierow
nictwo wydało rozkaz zabicia byłego
czeczeńskiego dowódcy” - dodał.
Moskwa twierdziła, że oskarżeni
nie mają nic wspólnego z zamachem
na Jandarbijewa. Strona rosyjska
przyznała jednak, że obaj Rosjanie
byli zaangażowani w działania anty
terrorystyczne w Katarze.
Jandarbijew miał 52 lata. Był pre
zydentem Czeczenii od kwietnia 1996
roku do stycznia 1997 roku. Od ponad
trzech lat przebywał na wygnaniu
w stolicy Kataru, Dausze. Był pierw
szym czeczeńskim separatystą, które
go Rosja umieściła na ONZ-owskiej li
ście ugrupowań i osób podejrzanych
o związki z terrorystyczną siatką Osamy bin Ladena, Al-Kaidą.
Moskwa wielokrotnie domagała
się jego ekstradycji z Kataru.
(PAP)

NIEMCY

Niedoszły
porywacz

Wysoki przedstawiciel wspólnoty międzynarodowej
w Bośni Paddy Ashdown zwolnił wczoraj przewodniczącego
parlamentu Republiki Serbskiej (RS) Dragana Kalinicia, szefa MSW
Zorana Djerlcia i 60 urzędników w RS za to, że nie zdołali dotąd
schwywć najbardziej poszukiwanego oskarżonego o zbrodnie
wojenne w dawnej Jugosławii, Radovana Karadżicia. Ashdown
oskarżył polityków i urzędników o wspieranie zbrodniarzy wojennych,
w tym byłego przywódcę Serbów bośniackich, Karadżicia.

Awaria trzech stacji transformatorowych pozbawiła
we wtorek dopływu prądu dziesiątki tysięcy mieszkańców Sewilli miasta położonego na południu Hiszpanii, w którym już od dłuższego
czasu utrzymują się temperatury sięgające plus 40 st. Celsjusza.
Zdaniem operatora linii przesyłowych, zostały one przeciążone
wyjątkowo dużym poborem energii przez klimatyzatory. Według
rzecznika koncernu energetycznego Endesa, awaria dotknęła ok. 89
tys osób. Do wieczora zdołano jednak opanować sytuację
i przywrócić dostawy energii dla większości odbiorców.

Władze Algierii postanowiły „tymczasowo zamrozić”

FUTORZEPA

Izraelski Sad Najwyższy nakazał wczoraj zmianę przebiegu bariery na Zachodnim Brzegu Jordanu, aby zminimalizoIwać utrudnienia dla Palestyńczyków spowodowane budową tego muru - podało izraelskie radio publiczne Zgodnie
z orzeczeniem sądu modyfikacja bariery ma nastąpić na prawie 30-kllometrowym odcinku na północny zachód od Je
rozolimy. W jego pobliżu mieszka około 45 tysięcy Palestyńczyków, którzy mają odcięty dostęp do swych pól, szkół
i pracy. Część bariery ma zostać zlikwidowana. Barierę, odgradzającą Izrael od Zachodniego Brzeguii anektującą miej
scami terytoria palestyńskie, Tel Awiw nazywa zaporą przed atakami palestyńskich terrorystów. Na zdjęciu: starcie
Palestyńczyków z izraelską armią w Strefie Gazy.

Grożąc wybuchem bomby, 28-letni
Turek zmusił we wtorek wieczorem
do awaryjnego lądowania na lotni
sku w Monachium samolot tureckich
linii lotniczych „Freebird Airlines”.
Zatrzymany sprawca wskazał pod
czas przesłuchania na małżeńskie
kłopoty jako powód swego czynu - po
informowała wczoraj policja. Władze
wykluczyły motyw terrorystyczny.
Lecący z Monachium do Stambułu
samolot zawrócił wkrótce po starcie
po przekazaniu przez Turka załodze
wiadomości, że na pokładzie znajduje
się bomba. „Sprawca wymachiwał te
lefonem komórkowym i mówił coś
w rodzaju „bum bum" - powiedział
rzecznik policji. Ładunku wybuchowe
go nie znaleziono.
Na pokładzie samolotu znajdowało
się 150 pasażerów i 7 członków zało
gi. Z wyjątkiem sprawcy nikt nie od
niósł obrażeń. Niedoszły porywacz
wyskoczył po wylądowaniu z samolotu
na płytę lotniska uszkadzając kręgo
słup i kostki u nóg.
(PAP)

Niezawodna jak...Toyota
Samochody produkowane przez kon
cern Toyota bezapelacyjnie zwycię
żyły w rankingu sporządzonym przez
amerykańską firmę J. D. Power and
Associates, którego głównymi kryte
riami były jakość i niezawodność.
Wśród poszczególnych marek sa
mochodów zwyciężył, już po raz drugi
z rzędu, Lexus, należący również do
Toyoty.
W ankiecie, która była podstawą
rankingu, wzięli udział właściciele po
jazdów 3-letnich. Każdy uczestnik an
kiety proszony był o podanie wszelkich
problemów ze swoim pojazdem, w tym
nawet takich jak poziom hałasu, czy wi
bracji.
Toyota uplasowała się na pierw
szym miejscu ze wskaźnikiem 207 za
strzeżeń na 100 pojazdów. Na dal
szych znalazła się Honda (210) i Po

rsche (240). Na samym dole rankingu
znaleźli się producenci południowokoreańscy - Kia (432) i Daewoo (411).
Również blisko końca listy znalazł się
tak, zdawałoby się, renomowany pro
ducent jak niemiecki Volkswagen
(366).
W klasyfikacji marek zwyciężył jak wspomniano - Lexus, „flagowy
okręt" Toyoty ze wskaźnikiem 162 za
strzeżeń na 100 aut. Kolejne miejsca
zajęli amerykański Buick (187) i Nis
san Infiniti (189).
Ostatnie miejsce zajął brytyjski
Land Rover, należący do amerykań
skiego Forda ze wskaźnikiem 472
problemów na 100 aut.
Za najbardziej niezawodny model
uznano Lexusa LS 430.
Średnia dla całego przemysłu sa
mochodowego wyniosła 269.
(PAP)

W USA pojawiło się drugie w ciągu tygodnia
podejrzenie choroby szalonych krów (gąbczastego zwyrodnienia
mózgu, BSE) - poinformowało we wtorek wieczorem amerykańskie
Ministerstwo Rolnictwa. Ostateczne wyniki testów będą znane
najpóźniej za siedem dni. Ministerstwo nie podało miejsca zabicia
chorej krowy, ale zapewniło, że zakażone mięso nie dostało się do
sprzedaży i przetwórstwa spożywczego.

Nowy atak ptasiej grypy na południu Wietnamu

NIEMCY

USA. Ranking samochodów

funkcjonowanie w tym kraju katarskiej telewizji satelitarnej Al-Dźazira
- podał wczoraj korespondent telewizji w Algierze. „Poinformowano
ifinie o zawieszeniu działalności biura do czasu wydania nowej
decyzji, bez podania przyczyny. Powiedziano mnie jedynie, że trwa
właśnie reorganizacja pracy zagranicznych korespondentów i że
będę mógł potem wznowić działalność” - wyjaśnił AFP korespondent
Al-Dżaziry, Mohamed Daho.

zabił

4,5 tys. kurcząt, wywołując obawy przed nawrotem po trzech

Pożegnanie Raua

miesiącach epidemii, która w zeszłym roku zdziesiątkowała drób
w fermach i spowodowała śmierć 16 osób w tym kraju.

Ustępujący prezydent RFN Johannes
Rau zaliczył wystąpienie przed
obiema izbami polskiego parlamen
tu do najważniejszych wydarzeń
w swojej pięcioletniej kadencji pre
zydenckiej.
„W polityce zagranicznej miał*
miejsce kilka ważnych wydarzeń
do których zaliczam przemówień^
w izraelskim Knesecie oraz prź*"
mówienie przed połączonymi izl£'
mi polskiego parlamentu” - poWe'
dział Rau w środę w wywiać/10
dla niemieckiej telewizji public/10!
ARD. Jako pierwszy prezyJ60*
RFN Rau wystąpił 30 kwi^nia
przed polskimi posłami i senaPra'
mi, w przeddzień wstąpienia Pol‘
ski do Unii Europejskiej.
Środa była ostatnim d'iem
urzędowania Raua.
(PAP)

FOTORZEPA

Policja rozprasza protestujących przeciwników
prezydent Glorii Arroyo w miejscowości Cebu na południu Filipin.
Arroyo została wczoraj zaprzysiężona jako 14 filipiński prezydent.

gfos Pomorza

Czwartek, 1 lipca 2004 r.

4

Nasze życie

www.fllos-pomorza.pl

str. 5

slupsk@glos-pomorza.pl

ROZMOWA „GŁOSU POMORZA”

Spektakl z wyrazistą gębą
JAN PESZEK

reżyser pierwszego spektaklu
Teatru Dramatycznego w Słupsku
- Zupełnie nowy teatr, zupełnie no
wi ludzie. Wielkie wyzwanie I wielka
niewiadoma. Dlaczego przyjął pan
propozycją dyrektora Bogusława Semotiuka I podjął slą reżyserii pierw
szego spektaklu w odradzającym slą
teatrze?
- Semotiuk jako dyrektor arty
styczny Bałtyckiego Teatru Drama
tycznego w Koszalinie, od dwóch
lat bombardował mnie propozycją
spotkania się z aktorami. Nama
wialiśmy się więc, mówiliśmy o wie
lu tytułach, w końcu wyznaczyliśmy
sobie termin. W międzyczasie
zmieniła się jego sytuacja zawodo
wa, został dyrektorem Teatru Dra
matycznego w Słupsku, a wyzna
czony wcześniej termin naszego
spektaklu zbiegł się z reaktywacją
teatru. Muszę przyznać, że ta
zbieżność bardzo mnie podekscy
towała. Znałem poprzedni teatr,
w pewnym czasie grał w nim nie
mal cały rocznik moich studentów
Szkoły Teatralnej w Lodzi. Wiele
razy ich odwiedzałem, kilkakrotnie
grałem gościnnie. Pamiętam za
wsze doskonałą publiczność.
- Pierwszym spektaklem nowego te
atru bądzle „Szalona lokomotywa''
Witkacego. Dlaczego właśnie ten au
tor I ten tytuł?
- Zastanawiając się nad wybo
rem odpowiedniej sztuki myśleli
śmy o autorze jakoś związanym ze
Słupskiem. Wybór padł na Witka
cego, bowiem w miejscowym mu
zeum znajduje największa kolekcja
dzieł tego autora, a ekspozycję roz
poczyna seria fotografii lokomotyw.
Oczywiście ważniejszym powodem
jest brzmienie tego dramatu, nie
zwykle dzisiaj aktualnego.
- Jaki« ponadczasowe wartości do
strzega pan w dramacie Witkacego?
- Ludzie zawsze pragną czegoś
nowego. Chcemy najlepszych roz
wiązań, uciekamy od codzienności,
szukamy ideału.

Pędzimy tak szybko, tak
szalenie,
że zapominany o absolutnie
elementarnych sprawach, które
stanowią sens naszego życia.
I właśnie o takim pędzie i wygóro
wanych ludzkich aspiracjach jest
między innymi ta sztuka.
- Teatr odradza slą w Słupsku
po wielu latach. Czy zatem „Szalo
na lokomotywa” to dobra pozycja
na początek? Może jednak lepsza
byłaby lżejsza sztuka?
- Ależ to nie jest trudna sztuka!
- Jednak nazwisko Witkacego może
niektórych odstraszyć.
- Myślę, że dobrze jest zaczy
nać od czegoś wartościowego,
choć może kontrowersyjnego i nie
najłatwiejszego, ale co by jedno
cześnie sugerowało same aspira
cje teatru. Teatr jest miejscem wy
jątkowym. Jest inny od telewizji,
która robi to co robi, nie zawsze
na dobrym poziomie. A teatr powi
nien być wyjątkowy i zdecydowanie
różnić się od innych propozycji.
- Podczas pierwszego spotkania
z dziennikarzami powiedział pan, że
teatr jest potrzebny człowiekowi jak
woda I powietrze. Ale może tylko
niektórym.
- Z całą pewnością można po
wiedzieć, że teatr jest w jakimś
sensie elitarną sztuką. O wiele bar
dziej popularny jest film i telewizja.
Jednak telewizja sama w sobie
sztuką nie jest, raczej komunikato
rem. Ale od elit się zaczyna. Jeśli
mamy nawet niewielkie grono, któ
re ma dobry gust, jakoś wyróżnia
się od przeciętności kształtowanej
przez mas media i cywilizację, któ
ra nas spłaszcza i spłyca sferę du
chową, to dobrze, że znajdzie pro
pozycje dla siebie właśnie w te
atrze. Teatr nie musi być masowy.
Te czasy już dawno minęły.
- Są jednak osoby, również wśród
radnych, które twierdzą, że nie czas
na powoływanie teatru, że pieniądze
na niego przeznaczone lepiej spożyt
kować na Inny cel. Czy potrafi pan
Ich przekonać, że nie mają racji?
- Moim zdaniem to myślenie
krótkowzroczne. Zawsze będę się

opowiadał za skutecznością
sztuki i teatru. Nie mnie jednak
mieszać się w lokalne sprawy,
bo ich po prostu nie znam. Nie
sądzę jednak, aby pieniądze zo
stały komuś zabrane. To zupeł
nie inna pula, dotacje na inicjaty
wy kulturalne funkcjonują ina
czej. Pqza tym trzeba myśleć
przyszłościowo. Teatr, który jest
nierozerwalną częścią kultury,
ma ważną rolę do spełnienia. Te
atr rodzi się długo, wychowuje lu
dzi o określonej wrażliwości,
a skutki tego wychowania będą
miały ogromne znaczenie. Ina
czej dalej

będziemy jedynie szarą
masą, która zjada coraz
lepiej przyrządzone
hamburgery.
Myślę, że należy szybko
przyjrzeć się sąsiadom, chociaż
by Niemcom, gdzie jest bardzo
dużo teatrów, choć oczywiście
działających na innych zasa
dach, których powinniśmy się
uczyć. Tam jednak nikomu nie
przyjdzie do głowy argument, że
pieniądze z teatru można by
przeznaczyć na przykład szpital.
To absolutne pomieszanie pojęć.
Szpitale leczą nasze ciała, teatry
nasze dusze i psychikę. Zawsze
będę stać po stronie teatru, który
rozumiem nie tylko jako formę
kształcenia i zabezpieczenia du
chowego społeczeństwa, ale
również jako formę terapii. Lu
dzie, którzy sprawują władzę,
powinni sobie uzmysłowić, że
zabiegi na psychice nie są tak
proste, jak zrobienie zastrzyku
czy połknięcie tabletki. Jednak
po dłuższym kontakcie z teatrem
człowiek zmienia duszę, poglą
dy, jest bardziej wrażliwy na dru
giego człowieka. To proces dłu
gotrwały dlatego potrzeba cierpli
wości
i
myślenia
perspektywicznego. A ono nie
jest najsilniejszą cechą Polaków.
My żyjemy dniem dzisiejszym.
- Jak pan ocenia zespół po pierw
szych próbach?
- Bardzo dobrze. Udało się
dobrać obsadę sztuki i dopaso
wać aktorów do ról pod wzglę
dem wiekowym i charakterolo
gicznym. A to bardzo ważne. Są
utalentowani i ciekawi pracy.
- Nie pracuje pan sam z aktorami.
- Towarzyszy mi pełnopraw
nie Michał Zadara, młody czło
wiek, który kończy reżyserię
w Szkole Teatralnej w Krakowie,
reprezentujący najmłodsze po
kolenie myślenia o teatrze. Do
skonale się porozumiewamy,
mamy kilka prac za sobą. Będzie
samodzielnie pracował z aktora
mi, co myślę bardzo dobrze im
zrobi. Pozwoli na zetknięcie się
z najnowszą opcją i rozumie
niem teatru.
- Jako aktor oczekują rzeczy bar
dzo zaskakujących, na przykład
wyrazistego pomysłu na spektakl,
mówił pan w jednym z wywiadów.
A czy pan ma taki pomysł na słup
ski spektakl?
- Oczywiście, że mam wizję,
bo inaczej bym się tutaj w ogóle
nie zgłaszał, nie ośmielił się
przyjechać.
Mam
pomysł
na spektakl wspólnie z Katarzy
ną Paciorek, autorką scenografii,
kostiumów, przestrzeni i świateł
oraz z Michałem Zadarą. Spo
tkanie z aktorami nie jest celem,
jest tylko bardzo ważnym środ
kiem, aby powiedzieć coś
o świecie, w którym żyję. Aby za
prezentować słupskiej publiczno
ści spektakl o wyrazistej gębie,
konstrukcji, rytmie, z konkretną
muzyką i o konkretnym świecie.
- Jest pan znakomitym aktorem
o wielkim nazwisku, ale bardzo
często występuje pan w niewiel
kich miejscowościach. Lubi pan
Polskę prowincjonalną?
- Bardzo lubię. To nawet nie
chodzi o Polskę prowincjonalną.
Ja lubię prowincję i to słowo
w żadnym stopniu nie zawiera
negatywnych skojarzeń. I to
wcale nie ma związku z tym, że
pierwszych 18 lat spędziłem
w niewielkim Andrychowie i że
rozumiem panujące w nim klima-

ty. Niekiedy ludzie z małych
miasteczek mają mniejsze pole
do popisu, ale wielkie aspiracje.
Często ludzie spełniają się
w swoich misjach na skalę śro
dowiska, a efekty ich działań są
istotniejsze aniżeli działania lu
dzi w wielkich miastach dodat
kowo rozdmuchane przez me
dia. W małych miastach z dala
od bębnienia więcej się robi,
a mniej mówi. Myślę, że

prowincja jest stanem
ducha, a nie miejscem
na mapie.
Niekiedy działania ludzi
w wielkich miastach są o wiele
bardziej prowincjonalne, aniżeli
u ludzi na prowincji żyjących.
Tak więc jeśli tylko czas mi
na to pozwala, staram się spro
stać zaproszeniom, bo najbar
dziej zależy ml na spotkaniu
z drugim człowiekiem. Gdybym
chciał co pół roku zmieniać sa
mochód
i wylegiwać się
pod palmami, to bym nie był te
raz w Słupsku. Przyjeżdżam tu
taj, bo chcę spotykać się z dru
gim człowiekiem. Jeśli chcę co
rok zmieniać kafelki w domu, to
pracuję gdzie indziej. To kwe
stia priorytetów życiowych.
- Obsadzany jest pan w bardzo róż
norodnych rolach, które zapewne
gwarantują aktorskie spełnienie się.
Jakich więc emocji szuka pan w reży
serii?
- Wielokrotnie dawano mi
do zrozumienia, że po 40 la
tach grania na scenie, po za
graniu kilkuset ról, mam coś
ciekawego do powiedzenia i ze
swym doświadczeniem mogę
się przydać kolegom. Aktor
również jest reżyserem swej
roli, mając silną osobowość
wpływa na kształt spektaklu.
Nie mam wykształcenia ani
aspiracji, by być reżyserem.
Nie zależy mi na zrobieniu ja
kiegoś nadzwyczajnego spek
taklu, który wszystkich zadziwi.
Zależy mi na spotkaniu z grupą
aktorów, poznawaniu nowych
aspektów aktorstwa, odkrywa
niu nowych możliwości poka
zania tekstu. Ja nie biorę się
za teksty byle jakie, bo na nie
szkoda czasu. Oczywiście mu
szę mieć swoją koncepcję i wi
zję. Spotykam się więc z akto
rami jako doświadczony aktor,
który to wszystko może zebrać
do kupy.
- Kiedyś powiedział pan, że nie ma
żadnej ceny, której nie można by za
płacić w Imię efektu artystycznego.
O jak wysokiej cenie możemy mó
wić?
- Aktor musi zrobić wszyst
ko, aby wyniki jego pracy były
przejmujące i skuteczne. Jeśli
jest mało czasu na przygoto
wanie spektaklu, poświęca no
ce, kontakty z rodziną. Aktorzy
często sobie nie uświadamiają,
ile trzeba czasu, aby dojść
do jakiegoś prostego rozwiąza
nia. Sama praca przynosi jed
nak wiele satysfakcji, nawet
szczęścia, choć sama w sobie
nie może być celem. Jeśli wy
konujemy pracę, której nie lubi
my i która nas męczy, to jeste
śmy sfrustrowani, tracimy na
dzieję i wszystko staje się bez
sensu. Trzeba więc zrobić
wszystko, aby nauczyć się do
brze pracować, pokochać pra
cę, a reszta przyjdzie sama.
- Potrafił pan wiele ze swych do
świadczeń przekazać dzieciom. Dzi
siaj na scenie występują z wielkim
powodzeniem córka Marla I syn Bła
żej. Jest pan dumnym ojcem?
- To się nie rodzi samo
z siebie, na to się pracuje lata
mi. Nasze życie nie jest usła
ne kwiatami, to nieustan
na walka. Chodzi jednak
o środki, jakich się używa. Nie
wychowałem dzieci, które bez
względnie walczą, by osią
gnąć sukces. W globalnym
rozrachunku to powód do ra
dości. Wykonujemy bowiem
zawód, który niekiedy tej walki
wymaga. Ludzie mieszają po
jęcia, używają chwytów, które
wyniszczają innych. Jeśli więc
udaje im się osiągnąć sukces

nie niszcząc po drodze innych, to
jest już wielki powód do radości.
Choó udaje się coraz rzadziej, bo

świat spospoliciał,
schamiał,
sprymitywniał i przestały obo
wiązywać reguły walki szlachetnej.
Mam również powody do radości
z tego, że mam w swych dzieciach
wielkich przyjaciół.
- Jan Peszek, aktor, w bazie ZASP fi
guruje bez etatu - czytamy na stro
nie Internetowej „Ruchu Teatralne
go”. Dlaczego zrezygnował pan
z etatu, o którym marzy dzisiaj tak
wielu?
- Oj, te dane nie są już praw
dziwe. Po wielu latach wolności
od października ubiegłego roku
jestem etatowym aktorem Teatru
Starego w Krakowie. Dałem się
namówić dyrektorowi Mikołajowi
Grabowskiemu na jeszcze jedną
próbę. Wcześniej zrezygnowa
łem, ponieważ instytucja teatru
była coraz bardziej męcząca, nie
pozwala się aktorowi rozwijać,
ogranicza go. Moim zdaniem in
stytucje teatru są źle zorganizo
wane. Drażni mnie praca w ze
spole, który stał się fikcją. Absen
cja na próbach sięga często 90
procent.

Wszyscy gonią
za pieniędzmi
i udają, że im na czymś zale
ży. Chrzanienie o rodzinie teatral
nej dawno minęło. Rodzinę to ja
mam w domu. Zespół w teatrze to
nie rodzina, ale grupa walczą
cych ze sobą kolegów, których
celem powinno być dobro sztuki
i trzeba zrobić wszystko aby tak
było. Nie można robić dobrej mi
ny do zlej gry, udawać, że się te
atrowi wszystko poświęca, a tak
naprawdę gonić na prawo i lewo
za pieniędzmi. Poza tym niektó
rzy są świętymi krowami, którym
wszystko wolno, a innym wolno
mniej. Było to dla mnie na tyle
męczące, że stało się jednym
z powodów odejścia z teatru.
Szybko się nudzę, oswajam,
szybko poznaję ludzi. Jeśli nie
otrzymuje nowych bodźców, szu
kam nowym emocji. Sam siebie
boksuję i nie sądzę, abym długo
zabawił w instytucji teatru.
- Dlaczego więc jeszcze raz zaufał
pan Grabowskiemu?
- Bo uwierzyłem raz jeszcze, że
uda się coś zmienić, pewien stan
stagnacji, który nastąpił w Teatrze
Starym.
-Na razie udaje się?
- Na razie jest bardzo trudno.
Musimy zdać sobie sprawę z tego,
że sama instytucja jest źle zorgani
zowana, a i sam Kraków jest bar
dzo trudnym środowiskiem.
- Twierdzi pan, że teatr nie skończy
się nigdy - to jest cud. Dlaczego te
atr jest dla pana cudem?
- Dopóki ludzie żyją, teatr bę
dzie im bardzo potrzebny, będzie
odwracał ich frustracje. Dobry te
atr znakomicie pokazuje stan w ja
kim jesteśmy, nasze błędy, uciecz
ki, nasze pragnienia. Teatr jest ab
solutnie nieodzowny, w ujęciu
szekspirowskim jest zwierciadłem,
w którym się odbijamy Jeśli zwier
ciadła nie ma, zapominamy kim
i gdzie jesteśmy. Teatr nas przy
wołuje do porządku, przypomina,
że mamy prawo mieć marzenia
i aspiracje. Jeśli teatru takiego nie
ma, powstaje czarna dziura. Ludz
kość w skomplikowany i zaciem
niony sposób pędzi. Jednak cza
sami zdradza zdrowe odruchy,
pragnienia miłości, czułości, ak
ceptacji. Znalezienia w życiu wyż
szego celu, nie tylko wojny i my
ślenia o tym, że życie nie ma sen
su i sprowadza się do marnej
egzystencji, w której lepiej się
ubieramy, otoczeni jesteśmy tysią
cem lepszych przedmiotów. Aby
więc nie było tej czarnej dziury, te
atr jest nieodzowny. I w takim sen
sie teatr jest wieczny. Może to mo
je przekonanie jest infantylne, ale
będę je głosił, póki będę żył. Wie
rzę w teatr, tak jak wierzę w czło
wieka.
Rozmawiała ROMA LINKE
Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI
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WOKOŁ PRAWA PRACY

Zasiłek chorobowy

Sto procent po wypadku
Jeżeli ktoś miał wypadek przy pracy,
po zwolnieniu zatrudnił się i jego do
legliwości powypadkowe powróciły,
to nowe zwolnienie powinno być
płatne w 100 procentach. Mimo że
pracuje w innym zawodzie.

■ „Pracowałem jako robotnik bu
dowlany w prywatnej firmie. 10
kwietnia 2001 r. uległem wypadkowi
na budowie, który został uznany
za wypadek przy pracy (podnosząc
50-kilogramowy worek cementu,
straciłem przytomność). Po 10-godzinnym pobycie w szpitalu wróci
łem do domu i leczenie kontynuowa
łem u lekarza rodzinnego i neurolo
ga. W sierpniu i we wrześniu
poddany zostałem leczeniu sanato
ryjnemu. Na L-4 byłem od 10 kwiet
nia 2001 r. do 4 stycznia 2002 r. Zo
stałem zwolniony z pracy na podsta
wie
orzeczenia
lekarskiego,
z którego wynikało, ze jestem nie
zdolny do wykonywania pracy
na dotychczasowym stanowisku.
W tej sytuacji złożyłem wniosek
o rentę, jednakże ZUS mi jej nie
przyznał. Od 5 stycznia 2002 r.
do 11 stycznia 2003 roku pobiera
łem więc zasiłek dla bezrobotnych.
Po zakończeniu zasiłku podjąłem
pracę jako kierowca w tej samej fir
mie, w której miałem wcześniej wy
padek. Ponieważ z każdym dniem
czułem się gorzej, w grudniu 2003 r.
poszedłem do lekarza i dostałem 19
dni zwolnienia. Po zwolnieniu po
wróciłem do pracy, ale od 26 marca
br. znów jestem na chorobowym.
Miesiąc temu przeszedłem operację
kręgosłupa. W związku z moją sytu
acją, mam następujące pytania: 1/
Czy obecne zwolnienie lekarskie
może być traktowane jako zwolnie
nie mające związek z wypadkiem
przy pracy (tzn. odpłatne w 100 pro
centach) procentach mogę się jesz
cze starać o odszkodowanie
za zwolnienie w 2002 r? 2J Jestem

zatrudniony na pełen etat z wyna
grodzeniem 900 zł brutto. Jak się
oblicza wysokość zasiłku chorobo
wego za czas niezdolności do pracy:
100 proc. od 900 zł czy 80 proc.
od 900 zł? 3/ Jakie przysługuje wy
nagrodzenie za pobyt w szpitalu (by
łem 9 dni)? 4/ Umowa o pracę koń
czy mi się 30 września br. Czy po
nownie muszę składać nowe
dokumenty o przyznanie renty
do ZUS-u, czy wystarczy dostarczyć
kartę informacyjną o przebytej ope
racji, wydanej przez szpital? 5/ Czy
powinienem jeszcze raz ubiegać się
o orzeczenie, jeżeli w roku 2002 zo
stałem uznany za niepełnosprawne
go w stopniu lekkim do końca listo
pada 2004 r.? 6/W 2002 r. decyzją
ZUS dostałem odszkodowanie
w wysokości 10 proc. za doznanie
uszczerbku na zdrowiu w wyniku
wypadku przy pracy. Czy będę mógł
złożyć ponownie dokumenty o od
szkodowanie?" - pisze Zdzisław
Sz.
Odpowiadamy po kolei.
Tak, naszym zdaniem, obecne
zwolnienie lekarskie powinno być
traktowane jako kolejne zwolnienie
powypadkowe, jeżeli zdaniem leka
rza jest to skutek przebytego dwa la
ta temu wypadku przy pracy. Powi
nien pan zatem od pierwszego dnia
choroby otrzymać 100 wynagrodze
nia za czas niezdolności do pracy,
a od 33 dnia - zasiłek chorobowy
wysokości 100 procent miesięcz
nych zarobków. I to mimo że pracuje
pan w innym zawodzie niż przed wy
padkiem. Wynagrodzenie i zasiłek
chorobowy w pana przypadku powi
nien być liczony jako 100 procent
od 900 zł.
Zgodnie z obecnymi przepisami,
pracownikowi
przebywającemu
w szpitalu należy się 70 procent wy
nagrodzenia.
Co do odszkodowania, to spra
wa jest trochę skomplikowana.

Urlop wypoczynkowy

Staż się liczy
■ Ile dni urlopu wypoczynkowe
go powinienem dostać w tym roku,
jeżeli ukończyłem liceum, potem
przez 5 lat studiowałem, a po stu
diach byłem na rocznym stażu w bu
dżetówce? Na staż skierował mnie
urząd pracy. Od 1 marca jestem za
trudniony na umowę o pracę - pyta
czytelnik.
Artykuł 79 nowej ustawy o pro
mocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy mówi: „okresy pobiera
nia zasiłku i stypendium przyzna
nych na podstawie artykułów 52
i 53 ustęp 6 wlicza się do nabycia
lub zachowania uprawnień pra
cowniczych.
Zacytowane przepisy mówią
między innymi o osobach skierowa
nych na staż pracowniczy do zakła
du.
Ponieważ jednym z uprawnień
pracowniczych jest urlop wypoczyn
kowy, więc do „stażu urlopowego"
wlicza się panu:
- 8 lat z racji ukończenia studiów
wyższych,
- rok stażu w budżetówce.

Zakładając, że obecna praca jest
pana pierwszą w życiu, ma pan pra
wo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze 1/12 z 20 dni za każdy
przepracowany miesiąc.
Jeżeli umowa potrwa do końca
grudnia, w tym roku powinien pan
dostać 17 dni roboczych urlopu
(10/12 z 20 dni, przy czym wynik za
wsze zaokrągla się w górę).
Z dniem 1 stycznia 2005 roku
nabędzie pan prawo do urlopu w ca
łości, czyli do 20 dni wolnego. Jeżeli
ma pan z pracodawcą umowę
na czas nieokreślony, to do marca
2005 roku przysługiwać panu bę
dzie urlop 26-dniowy (ponieważ
w marcu będzie miał pan już 20 lat
stażu urlopowego)
Gdyby wiązała pana z praco
dawcą umowa na czas określany
(np. do czerwca 2005 roku), to
do końca lutego miałaby pan pra
wo do 4 dni urlopu (2/12 z 20-dniowego wymiaru), a od marca
do czerwca włącznie - 9 dni wol
nego (4/12 z 26-dniowego wymia
ru urlopu).

KOMUNIKATY
■ Trwa okres wzmożonych prac
na budowach. W związku z tym
Okręgowy
Inspektorat
Pracy
w Szczecinie postanowił od lipca
do września uruchomić specjalny
punkt porad prawnych i technicz
nych z zakresu bhp w budownictwie.
W Koszalinie punkt ten czynny
będzie w każdy poniedziałek
w godz. 7.45-15.15 w siedzibie Od
działu OIP przy ul. Piłsudskiego 55.
Z porad dyżurujących inspektorów
pracy mogą korzystać i pracownicy,
i pracodawcy. Pytania można zgła
szać osobiście lub telefonicznie (094/ 348-80-70).
■ Zachodniopomorska Woje
wódzka Komenda OHP w Szczeci
nie przystępuje do realizacji progra
mu ph. „Twoja wiedza - twój suk-

ces”. W związku z tym zatrudni w:
Szczecinie, Barlinku, Stargardzie
Szczecińskim, Mielenku Draw
skim, Łobzie, Dębnie, Trzebiatowie,
Policach i Koszalinie:
- psychologów,
- informatyków,
- specjalistów w dziedzinie
przedsiębiorczości,
- doradców zawodowych.
WK OHP nawiąże też kontakt
z firmami szkolącymi w języku an
gielskim.
Oferty z cv należy w ciągu sied
miu najbliższych dni przesłać
pod adres: Centrum Edukacji i Pra
cy, 75-215 Koszalin, ul. Morska 43.
Szczegółowych
informacji
w sprawie pracy udziela Mirosław
Kukulski (0-94/ 343-10-36).

Stronę przygotowała red. Jolanta Stempowska; współpraca: Ewa Bie
lecka, specjalistka z zakresu prawa pracy w koszalińskiej Inspekcji Pracy

Po wypadku w 2002 roku otrzymał
pan odszkodowanie za 10-procentowy uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli le
karz prowadzący uzna, że obecna
choroba ma niewątpliwy związek
z wypadkiem, któremu pan uległ
wcześniej, to po zakończeniu zwol
nienia powinien pan ponownie wy
stąpić do ZUS-u o odszkodowanie
powypadkowe. Tylko lekarz orzecz
nik ZUS-u może stwierdzić, czy stan
pana zdrowia uległ pogorszeniu, czy
nie. Jeżeli orzecznik uzna, że stan
pana zdrowia pogorszył się o 10 lub
więcej procent, otrzyma pan wyrów
nanie do poprzedniego odszkodo
wania. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu
będzie mniejszy, wyrównania nie bę
dzie.
Jak się chce ubiegać się po
nownie o rentę, nie wystarczy do-

starczyć ZUS-owi kartę informacyj
ną ze szpitala. Musi pan złożyć no
wy wniosek o rentę, dołączyć
do niego pełną dokumentację cho
robową, świadectwa pracy i za
świadczenia o zarobkach. Jest
w pana interesie, ponieważ od po
przedniego wniosku wiele się u pa
na zmieniło. Przeszedł pan opera
cję kręgosłupa, no i ma pan więk
szy
staż
ogólny
(doliczony
do niego zostanie panu okres po
bierania zasiłku dla bezrobotnych
i całe obecne zatrudnienie.
Podobnie rzecz się ma z orze
czeniem o stopniu niepełnospraw
ności. Jeżeli chce pan mieć je nadal
od grudnia 2004 roku, będzie musiał
ponownie pan stanąć przed powia
towym zespołem ds. orzekania
o niepełnosprawności.

JAK SIĘ PŁACI CHOROBOWE

■ przez pierwsze 33 dni zwolnienia pracownik otrzymuje wynagrodzenie
za czas niezdolności do pracy w wysokości 80 procent poborów,
■ od 34. do 90 dnia choroby pracownikowi należy się zasiłek chorobowy
wypłacany przez ZUS. Zasiłek ten równy jest 80. procentom płacy
pracownika,
■ od 91. do 180 dnia absencji chorobowej pracownik pobiera zasiłek
chorobowy dalej płacony przez ZUS, tyle że jego kwota jest równa 100
procentom wynagrodzenia.
Wyjątek od podanej zasady stanowią kobiety w ciąży i pracownicy, którzy
ulegli wypadkowi przy pracy lub w drodze z (do) pracy. Im od pierwszego
dnia zwolnienia lekarskiego przysługuje wynagrodzenie 100-procentowe.

Ubezpieczenie społeczne

Jak uniknąć płacenia na KRUS
■ „Mam 62 lata, jestem chłopo
robotnikiem. Ostatnio pracowałem
w spółce rolnej w G. Zostałem z niej
zwolniony w 1999 r. z przyczyn eko
nomicznych.
Od razu zaniosłem papiery
do urzędu pracy i przeszedłem
na świadczenie przedemerytalne.
Okres między zwolnieniem a uzy
skaniem świadczenia (1 miesiąc i 4
dni) wykorzystałem na załatwianie
spraw notarialnych związanych
z przepisaniem ziemi na synów.
KRUS uważa, że powinienem za
płacić składkę za ten czas, a ja nie
mam pewności, czy jest to zgodne
z prawem. Moim zdaniem, podlega
łem wtedy jeszcze ubezpieczeniu
w ZUS-ie"- pisze Józef K. z Klęcz na.
Pana pytanie wykracza poza za
kres prawa pracy, ale mimo to odpo

wiemy. Zgodnie z ustawą z 20 grud
nia 1990 roku o ubezpieczeniu spo
łecznym rolników, KRUS może pana
zwolnić z obowiązku opłacania skła
dek w spornym okresie, o ile jest
pan w stanie wykazać, że w tym
czasie nie prowadził pan już działal
ności rolniczej, chociaż nadal był
pan właścicielem gruntów. Wykazać
to można:
- przedstawiając kopię pisma
o odłogowaniu gruntów,
- przedstawiając zeznania
dwóch świadków, którzy potwierdzą,
że przez miesiąc i 4 dni po rozwią
zaniu umowy nie uprawiał pan zie
mi.
Gdyby KRUS odrzucił pana do
wody, może pan odwołać się od je
go decyzji do Sądu Okręgowego
w Słupsku i tam dochodzić swoich
racji.

Na pytania czytelników
odpowiada specjalista z zakresu
prawa pracy
EWA BIELECKA

z koszalińskiego Oddziału
Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie
■ 31 lipca kończy mi się umowa
o pracę w związku z reorganizacją
szkoły (otrzymałam wypowiedzenie
na podstawie artykułu 20 karty na
uczyciela). Mam otrzymać półrocz
ną odprawę. 1 września chcę
przejść na emeryturę. Mam 55 lat,
36 lat stażu zawodowego, w tym 14
lat pracy pedagogicznej. Czy istnie
je jakieś zagrożenie, że ja tej emery
tury nie otrzymam? - pyta czytel
niczka.
Ewa Bielecka: - Nie podaje pa
ni zbyt wielu szczegółów, ale moim
zdaniem nie powinna mieć pani kło
potów z uzyskaniem wcześniejszej
emerytury.

Tak więc jest pan objęty ochroną
przed wypowiedzeniem umowy
o pracę dotąd, dopóki nie zdecyduje
się pan na przejście na emeryturę.

■ Mam 57 lat, jestem nauczy
cielką. Z karty nauczyciela wynika,
że nauczyciel może w ciągu pracy
zawodowej korzystać z urlopu dla
poratowania zdrowia w wymiarze
do trzech lat łącznie. Ja miałam trzy
urlopy po dziewięć miesięcy każdy.
Czy w związku z tym mam prawo
do jeszcze jednego, dziewięciomie
sięcznego urlopu zdrowotnego? pyta czytelniczka.
Ewa Bielecka: - Uważam, że

■ „Urodziłem się 28 lipca 1948
roku. W 2004 roku skończę 56 lat,
mam 41 lat stażu zawodowego,
w tym 17 lat zatrudnienia w warun
kach szczególnych. Do wcześniej
szej emerytury w 2008 roku pozo
staną mi 4 lata. Zgodnie z nowymi
przepisami, od lipca wchodzą
w wiek ochronny. Mój problem pole
ga jednak na tym, że nie jestem
w zakładzie zatrudniony na stale,
tylko na czas określony. IV tej chwili
jestem już na czwartej umowie ter
minowej. Dwie pierwsze byty na 3
miesiące, trzecia - na 5 miesięcy,
miesięcy obecna - od 1 maja br.
do 31 stycznia 2005 r. Moje pytanie
brzmi: czy mój pracodawca może
mnie zwolnić z końcem stycznia
przyszłego roku, czy nie? Czy jako
pracownik terminowy podlegam
ochronie przedemerytalnej, czy
nie?"-pisze czytelnik z Koszalina.
Ewa Bielecka: - Ochrona

nie. Sąd Najwyższy podjął bowiem
trzy lata temu uchwałę następującej
treści: „Termin końcowy urlopu dla
poratowania zdrowia wyznacza da
ta, w której nauczyciel nabywa
uprawnienia emerytalne bądź może
skorzystać z uprawnień wcześniej
stwierdzonych" (wyrok z 11 wrze
śnia 2001 roku, I PKN 633/00, opu
blikowany w OSNP nr 16 z 2003 ro
ku, pozycja 380).
Zatem: jeżeli już w tej chwili mo
głaby pani przejść bez przeszkód
na wcześniejszą emeryturę na pod
stawie karty nauczyciela, nie może
pani ubiegać się o urlop dla porato
wania zdrowia.

■ Za dwa miesiące będę miał 60
lat, 40 lat pracy, z tego 18- w wa
runkach szczególnych. Teoretycznie
będę miał prawo do wcześniejsze!
emerytury. Czy w związku z nowymi
przepisami dotyczącymi ochrony
pracownika, mój pracodawca będzie
mnie mógł zwolnić z pracy? - pyta
czytelnik ze Szczecinka.
Ewa Bielecka: - Nie, ponieważ
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z 1983 roku w sprawie
wieku emerytalnego pracowników
zatrudnionych w warunkach szcze
gólnych lub szczególnym charakte
rze - w pana przypadku ustawowym
wiekiem emerytalnym jest 60 lat.

przed rozwiązaniem umowy o pracę
nie obejmuje pracowników zatrud
nionych na czas określony. Jeżeli
więc pracodawca nie będzie chciał
pana dłużej zatrudniać, 31 stycznia
2005 roku nastąpi „normalne” roz
wiązanie umowy zawartej na dzie
więć miesięcy,
■ Pytania do rubryki przyjmuje
my telefonicznie i pisemnie. Prosimy
do nas dzwonić dzisiaj w godzinach
od 13 do 15 pod numer telefonu (0prefiks-94) 347-35-55. Listy należy
kierować pod adresem: „Głos Po
morza", 75-004 Koszalin, ul. Mickie
wicza 24 (na kopercie prosimy o do
pisek „PIP”). Internautów zachęca
my do wysyłania zapytań pocztą
elektroniczną (nasz adres: jola@glos-pomorza.pl). Na wszystkie
zgłoszone pytania odpowiadamy
wyłącznie na łamach gazety.
J. S.

Świadczenie przedemerytalne

Stare zasady jeszcze przez miesiąc
Świadczenia

przedemerytalne

na dotychczasowych zasadach przy
znawane będą do końca lipca.
Z państwa listów I telefonów wynika,
że temat ten jest wyjątkowo gorący,
dlatego wracamy do niego w każdy
wtorek i czwartek.
Oto następne odpowiedzi na listy
przesłane tym razem pod adresem
Inspekcji Pracy.

■ „Proszę o wyjaśnienie, czy
przysługuje mi zasiłek lub świadcze
nie przedemerytalne. Urodziłam się
24 grudnia 1953 r. Po ukończeniu
szkoły podstawowej w 1968 roku
pomagałam rodzicom w pracy w go
spodarstwie rolnym. W 1972 r. wy
szłam za mąż i urodziłam troje dzie
ci. \N tym czasie nadal pomagałam
rodzicom
w
gospodarstwie.
W 1978 r. przeprowadziliśmy się
z mężem do B. i tam zatrudniłam się
w mleczami (od 8 sierpnia 1979 r.
do 31 stycznia 1999 r.) jako pracow
nik fizyczny. Od lutego 1999 r. do 8
czerwca 1999 r. pobierałam zasiłek
dla bezrobotnych. W okresie od 9
czerwca 1999 r. do 9 maja 2002 r.
pracowałam powtórnie w tym sa
mym zakładzie, ale już na umowę
zlecenie. Zakład zbankrutował, więc
natychmiast przeszłam na zasiłek
dla bezrobotnych (11 miesięcy).
Od kwietnia do września 2003 r. za
trudniona byłam w gospodarstwie
szkółkarskim, po czym wróciłam
na 7-miesięczny zasiłek dla bezro
botnych. Od 11 maja 2004 r. pracuję
w tej samej szkółce na umowę zle
cenie"- wylicza Elżbieta S.

Obowiązujące jeszcze do końca
lipca przepisy pozwalają przyznać
świadczenie przedemerytalne ko
biecie, która ma
- skończone 50 lat,
- minimum 30 lat wysługi ogólnej
- ten wiek i staż miała w dniu
rozwiązania umowy,
- została zwolniona „z winy leżą
cej po stronie pracodawcy”,
- w firmie, która ja zwolniła,
przepracowała przynajmniej pół ro
ku,
- w dniu zgłoszenia się do urzę
du pracy może udowodnić, że w cią
gu ostatnich 18 miesięcy przepraco
wała nie mniej niż 365 dni i zarabia
ła w tym czasie nie mniej niż 824 zł
brutto.
W myśl przepisów, które zaczną
obowiązywać od 1 sierpnia, świad
czenie przedemerytalne będzie
przyznawane między innymi kobie
tom, które:
- mają 56 lat oraz 20-letni staż,
pracodawca rozwiązał z nimi umo
wę z powodu niewypłacalności lub
likwidacji zakładu, a one w tym za
kładzie przepracowały co najmniej
pół roku albo
- mają minimum 35-letni staż
pracy, staż ten miały w dniu rozwią
zania umowy o pracę, zostały zwol
nione „z przyczyn leżących po stro
nie pracodawcy", a przepracowały
u niego nie mniej niż z 6 miesięcy.
Nadal w dniu rejestracji w urzę
dzie pracy trzeba będzie mieć co
najmniej 365 dni pracy z zarobkami
nie mniejszymi niż płaca minimalna
(824 zł brutto).

Jak sama pani widzi, dziś nie
mieści się pani w żadnym z poda
nych przypadków. W myśl obecnych
przepisów, mimo wieku i prawdopo
dobnie stażu, nie otrzyma pani
świadczenia, ponieważ:
- nie ma pani wymaganych 365
dni pracy i
- nie jest pani zatrudniona
na umowę o pracę, tylko na zlecenie
(zleceniodawca nie może wypowia
dać umowy „z przyczyn leżących
po stronie zakładu").
Nie otrzyma pani także świad
czenia w przyszłości:
- albo ze względu na wiek (nowy
wymóg to ukończone 56 lat),
- albo ze względu na rodzaj
umowy (nie spełni pani wymogu
„rozwiązania umowy z przyczyn nieieżących po stronie pracownika",
gdyż jest pani zatrudniona na umo
wę zlecenie i jest pani zleceniobior
cą, a nie pracownikiem).

■ „Zatrudniony jestem na umo
wę na czas nieokreślony. Pracuję

w zakładzie ponad 10 lat. Z dniem
30 czerwca pracodawca rozwiązu
je ze mną umowę o pracę. Czy
mogę przejść na świadczenie
przedemerytalne, jeżeli mam po
nad 40 lat stażu pracy?” - pisze
M. B.
Zgodnie z obowiązującą w tym
zakresie ustawą o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu, pra
wo do świadczenie przedemerytal
nego przysługuje między innymi
mężczyznom, którzy:
- mają 40 lat stażu zawodowe
go.

- staż ten mieli w dniu rozwiąza
nia umowy o pracę,
- zostali zwolnieni „z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy”,
- w zwalniającym ich zakładzie
przepracowali nie mniej niż z 6 mie
sięcy,
- w ciągu ostatnich 18 miesięcy
przepracowali minimum rok,
- ich miesięczne zarobki w cza
sie zatrudnienia nie były niższe niż
aktualna płaca minimalna (w 2003
roku - 800 zł, w 2004 roku - 824 zł
brutto).
Jeżeli wszystkie podane warunki
pan spełnia, nie powinien mieć pan
kłopotu z uzyskaniem świadczenia
przedemerytalnego.
Dodajmy, że mimo zmiany zasad
przyznawania „przedemerytur" od 1
sierpnia br., akurat ten przepis pozo
stał w niezmienionej wersji. Inaczej
mówiąc, jeżeli by nawet nie zdążył
pan przejść na świadczenie do koń
ca lipca, to jako osoba z 40-letnim
stażem zawodowym będzie mógł
się pan o nie ubiegać po 1 sierpnia.
Oczywiście, spełniając również wa
runki niezwiązane z ogólną wysłu

gą.

Różnica polegałaby na tym, ze
nie od razu otrzymałby pan świad
czenie. Po zarejestrowaniu się
w urzędzie pracy przez pierwsze
pół roku pobierałby pan zwykły za
siłek dla bezrobotnych. Dopiero
gdyby przez 6 miesięcy pośredniak nie znalazłby dla pana pracy,
mógłby pan złożyć w ZUS-ie wnio
sek o świadczenie przedemerytal
ne.

CZWARTEK
1 lipca 2004 r.
Redaktor wydania:
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dąbki.

„Pływanie na bele czym”

Czołgi i wiklinowe kaczki
Szukuje się niezła zabawa. Po raz drugi w wakacyjnych Dąbkach Agencja Reklamy i Promocji z Wrocławia organizuje mistrzostwa Polski
w „Pływaniu na bele czym”.
»Pływanie na bele czym” to cykl
imprez, jakie ARiP organizuje latem

CO

w najbardziej znanych nadmorskich
miejscowościach Polski. W tym roku

odbędą się one między w Dąbkach
(2-3 lipca) i Mielnie (30-31 lipca).

Zachęcona sukcesem Agencja
rok temu zmieniła formułę mi
strzostw Polski w pływaniu na „bele
czym”. Przede wszystkim przeniosła
pomysł nad morze i zorganizowała
cztery imprezy pod tym samym szyl
dem. W każdą sobotę lipca na pla
żach wybranych miejscowości (mię
dzy innymi także w Dąbkach) moż
na było podziwiać najdziwniejsze
„pływała”. Rok temu były na przy
kład: 14-osobowa łódź wikingów,
wóz drabiniasty, czołgi oraz wiklino
we kaczki.

Najpierw był „ślizg’’

SIĘ KIEDY ZDARZY

2 lipca

■ 12-17: gry, zabawy I konkursy dla dzieci
■ 16-17: „Truskawa I przyjaciele” - program estradowy dla najmłodszych
■ 17-19: Jacek Ziobro Show - program kabaretowy
■ 19-21: Grzegorz Markocki - recital finalisty programu Bar I laureata
konkursu „szansa na sukces”
■ 21-23: występ Marlon Kozaky z drugiej edycji programu „Idol”
3 lipca

■ 14-16: gry I zabawy dla dzieci I dorosłych
■ 16-18: konkurs „pływania na bele czym”
■ 18-20: występ Macieja Totoszkl, kolejnego uczestnika programu „Idol"
■ 20-21.30: program kabaretowy Jacek Ziobro Show
■ 22-2: DJ” s Show z udziałem najlepszych didżejów z konkursu Big DJ Star

W 1993 roku Agencja Reklamy
i Promocji wymyśliła nie lada atrak
cję dla turystów przyjeżdżających
w góry w czasie ferii zimowych. Jest
nią „Ślizg na bele czym”, czyli ina
czej ślizg po stoku na wymyślonych
i skonstruowanych przez zawodni
ków pojazdach. Od lat impreza gro
madzi nie tylko ludzi z pomysłami,
ale przychodzą na nią tysiące wi
dzów. Jest na co popatrzeć, bo dla
oceniających liczy się zarówno ory
ginalność samego ślizgu, jak i to,
na ile interesująca jest konstrukcja
„ślizgacza".

Co nas czeka w Dąbkach
Fot. ARC HIWUM ARIP
Jeśli myślisz, że udział w zabawie wymaga wiele zachodu, to się mylisz.
Organizatorzy twierdzą, że „pozytywnie zakręconym” wystarczy sie

RELAKS

dem minutek: dwie na pomysł, pięć - na zbudowanie „pływadla”.
W końcu liczy się przecież fantazja...

PRAWOSKRĘTNIE:
1.
3.
S.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

damski strój plażowy;
rodzaj malej restauracji;
material na letnie sukienki;
najstarsza nazwa Wysp Brytyjskich;
element murów obronnych;
obraz o tematyce morskiej;
strażnik skarbów zamku łęczyckiego;
młodzieżowa gra z kijem I matę pitkę;
np. Łeba;

Po latach doświadczeń ARiP
zdecydowała się na przeprowadze
nie letniej edycji „ślizgu”. A że latem

19. podnieta;
21. człowiek prowadzący samolot.
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JOLANTA STEMPOWSKA
jolanta.stempowska@glos-pomorza.pl
teł. 347 35 55
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miasto w Niemczech nad Łabą;
rodzaj koniaku;
chętnie jeździmy na nich latem;
futerał skórzany na pistolet;
jar;
kolba kukurydzy;
imię dziewczyny ratownika z letniego przeboju;
mieszkamy w niej podczas rejsu statkiem;
kąpielisko morskie na Mierzei Helskiej;

%'
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20. molo;
22. dietetyczny napój otrzymywany z mleka.

R

ślizgać się nie ma na czym, organi
zuje pływanie na konstrukcjach wy
myślonych i stworzonych przez
uczestników imprezy. Pierwsze „pły
wanie" odbyto się na Opolszczyźnie
w 2000 roku.

Pływać też
każdy może

W tym roku cykl imprez rozpo
czyna się w najbliższy piątek,
w Dąbkach na plaży przy jeziorze
Bukowo (ul. Dąbkowicka). Finał mi
strzostw ARiP zaplanował w Mielnie
(30-31 lipca).
Poza szalonymi pływakami i ich
„pływadłami" widzów czeka moc
atrakcji muzycznych, w tym dyskote
ka do białego rana.

V? m
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REKLAM*

LETNI INFORMATOR
HOTELE I PENSJONATY
GOŚCINIEC Skotawsko, cisza,
las, dzikie jeziora, wędkowanie,
kajaki, rowery, kort tenisowy - cały rok.

SZKLARSKA Poręba

- Pensjonat
Pod Szczytami. Komfortowe warunki,

MIĘDZYZDROJE,

EXPRES

wyśmienita kuchnia, siłownia, sauna,

wynajem pokoi na lato, (091) 32-81-747,

Szczecińska 6. klucze, system
Master key, immobiliser, naprawa

plac zabaw, parking. 075/717-25-04

0606445-091
--------------------------------------------------- mumm/t

obuwia, ksero, pieczątki, wizytówki.

059/844-1863. Zapraszamy

------------------------------------------------------- OOSOCMSBtM

059/84-15-144.

USTKA

- Korsarz zaprasza do pokoi go
ścinnych oraz restauracji w stylu korsar

POKOJE

do wynajęcia nad morzem.
Międzywodzie, tel. 091/38-13-855,

----------------------------- ———- 005U604SUK«
GABINET fizjoterapii. Słupsk,

klientów indywidualnych, firmy.
--------------------------------------------------- oommtM/*

skim na specjały morza. 0^9/81447-57.

www.maxmedia.pl/monika

Wileńska 12,840-30-15.

---------------------------------------- 000299804S2H/A

Letnia promocja, zabiegi od 10 zł,

0602-52-10-87.

12 zł,
elektrolecznictwo 10 zł.

---------------------------------------------------------------- 0051i30UUH»l

059/82-12-662, 0696086-254

--------------—----------------------- owsosocuw
WILLA VITA, 075/76-18-549. Pokoje z ła

www.skotawsko.pl

zienką, tv, czajnik. Smaczna kuchnia, du

---------------------- ---- .
--- OOSMMSW*
HOTEL Apollo. Stylowy obiekt leżący
na plaży Darłówka Wschodniego.
Jedyne w Polsce ryby z pieca.
Lodziarnia super.

ży ogrodzony teren, parking. Zapraszamy.

------- ---- —-----------1------------- 000303604SZN/4

CAMPINGI

-----------------------------------------------mmmmi

IŃSKO,

OŚRODEK Słoneczny Stok

wczasy, weekendy, domki drewniane,

położony

nad jeziorem w parku krajobrazowym
zaprasza. Świeszyno k. Miastka,
tel./fax (059) 858-37-29,

O.W. „PROMYK”, wolne miejsca,

wc+ natrysk, TV, www.owpromyk.pl
091/56-23092, 0604-912006

-------------P0BIER0W0,

---- ----------- 00035004SWB1/4

-----------------------------------------------rnnxuom

Ośrodek „Wodnik” położony
w lesie, zaprasza - domki, pokoje,

PIWNICZNA Zdrój

- Beskid Sądecki.
Tanie pokoje gościnne. Bank Spółdziel

przyczepy campingowe, 091/38-64-192,
www.riviera.com.pl/wodnik

czy, tel. 018/ 44640-18, 44542-26

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

www.slonecznystok.pl

www.bs.piwniczna.com
------------------------------------------—---------- 00726804*040/4

PIWNICZNA Zdrój,

Beskid Sądecki.
Jazda konna, spływ Popradem, kort teni
sowy, blisko granicy. 018/44642-26,
44641-12, 44646-21

--------------------------------------- mrmsiiH/,
PORONIN Koło/Zakopanego
- tani pensjonat, wczasy, zielone szkoły,
zimowisko - stołówka, parking.
0-182074722,0603-976-168,
sylwia@noclegi.site.pl,
www.noclegi.site.pl

------------ —---------------------- - KKU60W«
RABKA Zdrój-OW „WIOSNA”.
Pokoje z łazienkami, pokój,
plac zabaw dla dzieci, 018/2677777
www.wiosna.region-rabka.pl
----------------------------------------------------- IM30WXS»«

SZCZECIN Hotel ORBIS Neptun***
w centrum miasta, nowoczesne pokoje,
sale konferencyjne, tel. 091/488-3883,
fax 091/4884117

----------------------------------------oraouwswi

Biuro Kwater Rogowski, ul. Zwycięstwa 23,

POLA NAMIOTOWE

laser, krioterapia

KWATERY
AGROWCZASY Beskidy -

doskonale wy
poczniesz. Cisza, spokój, plac zabaw,

grill, rowery, szlak architektury drewnia
nej, grzyby, jagody. 033/874-72-95

BANK Kwater -Pensjonaty -Twoje Biuro
Ogłoszeń. 094/347-71-77,
www.twojebo.pl

---------- ------ ---------------------- 00778704KWG/A
MIĘDZYZDROJE - Ala - pokoje
gościnne, kuchnia domowa.
Bar Arka - tanie i smaczne posiłki.
Ludowa 8. 091/328-18-68,
0-32806-32

---------------------------------------- 00510I04S18H/A
MIĘDZYZDROJE apartament, pokoje
2-, 3-, 4-osobowe, łazienka, TV,
lodówka, osobne wejścia,
parking strzeżony, grill, 091/3281-748,
0609-967-390.

—------------------------------------- 000302804SZH/A

PRALNIA

„Texi” - pranie wodne,
chemiczne, magiel. Słupsk,
Norwida 67 (os. Niepodległości),

PRODUCENT nagrobków

- Zakład
Bierkowo 104B. 059/811-92-66,

SITR Słupsk Garncarska 4

organizuje
szkolenia HACCP, BHP, energetyczne,

R
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HURTOWNIA

Mirek oferuje jaja duże,
małe, średnie. Ceny do uzgodnienia.

USTKA. Pole namiotowe „Borowinka”,
domki campingowe, pokoje gościnne

-------------- ------------------ —--- 0O5I63Ma»y<
GABINET masażu leczniczego

wyceny nieruchomości, maszyn,

Słupsk, Skłodowskiej 3.059/842-8242

z łazienkami, lokal gastronomiczny.

M. Bożek - schorzenia kręgosłupa,

operaty środowiskowe.

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

Roweckiego 9, tel. 059/8146985

zwyrodnienia. Migreny, nerwice,

059/842-5849
---------------------------------------------------

-------------- —:—------------------- 00766504KOBK/*

RELAKS I ROZRYWKA
USTKA. Havana Club zaprasza panów,
drink bar, apartamenty, sauna,
GoGO, miłe towarzystwo,
przyjemna atmosfera, striptiz.
0601-644-394.

00034404SMBJ/A

- Kobylnica (Real).

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

rnmrmmt

USŁUGI ROŻNE
ARKA

Klinika dla Zwierząt, Słupsk,
Norwida 71059/844-25-75,

bezsenność; Słupsk, Dmowskiego 2/12.

KWMWSWI

LPG

«mxusm/t

montaż instalacji gazowych
do wszystkich marek samochodów.
Raty, serwis, gwarancja, homologacja.

059/845-27-66,0603-129-916.
--------------------------------------------------- ooswoewi

STACH MET ogrodzenia,

LECZNICA dla zwierząt. Słupsk,
Armii Krajowej 29. Szczepienie,

Słupsk, Leszczyńskiego 10E

leczenie zwierząt, sterylizacja,

059/841-7849, 0604-511-550.

MEBLE do każdej łazienki,
w pełnej gamie kolorystycznej.

zabiegi chirurgiczne, wizyty domowe.

---------------------------------------- msKiMsun/»
STACJA auto-gazu. Montaż instalacji

Słupsk Szkolna 24. 059/842-2838.

059/842-26-31
----------------------------------------------------- mumm»
MONTAŻ instalacji gazowych samochodo

zbrojenia,
balustrady, usługi ślusarskie.

Słupsk, Kniaziewicza 9.84-17-046
------------------------------------------- -------------------- OOSOMMSUą»

- wjazd od Konarskiego.

Szafy z drzwiami suwanymi;
--------------------------------------------------------------- 005I«04SIBK'«

autogazu - raty. Sprzedaż,
„Moto- Mix”, Włynkówko,

MEBLE rattanowe, sztuka orientalna,
donice antyczne, wazony,

Konkurencyjne ceny. 059/814-7804

059/811-2749.

lampy orientalne; Słupsk,

---------------------------------------------------------------- 00509I04S1KVA

----------------------------------------oor»WKOM
SZYBY samochodowe. Auto - Glas.

Gdańska 4D, Galeria Sahara.

wych renomowanych firm włoskich.

NAGROBKI

24 h - 0602424-927.

- producent.
Promocja! przy zamówieniu lampion

wynajem, komis przyczep kempingowych.

Gotówka - raty. DNA, autozabezpiecze-

059/842-80-59

----------------------------------------msimemt
SEX-SHOP Figielek. Słupsk,

Wizyty domowe, strzyżenie psów, kotów.

gratis. Szybko - Tanio - Solidnie.

------ -——— --------------------- oo?»««a*v<
AUTO Karolina - kupno, sprzedaż,

Słupsk, Szczecińska 17,059/845-6644,

nie. Słupsk ul. Gdańska 8.
059/84-25-029,84-58745.

0696461-938

------- ------------------------------------------------- «S07BWSUWI

059/840-2822.

zamiana, raty. Zapraszamy
ul. Bałtycka 7a, 059/84-11-074.

— --------------------------------- OOtó89MSW*
OGRODZENIA, balustrady, schody,

WULKANIZACJA

Delon Serwis.
Słupsk, Tuwima 23, Piłsudskiego 42,

Lębork, Staromiejska 059/862-84-60.

Słupsk www.autokarolina.gratka.pl

bramy przesuwne z automatyką,

84851-30, 84-14457. Sprzedaż opon,

Jana z Kolna www.figielek.pl.

---------- ----------------------------- 00515104SLBH/A
AUTOHANDEL, pomoc drogowa.

stal zbrojeniowa, prefabrykacja.
Świat żeliwa. 059/845-61-120

serwis, doradztwo techniczne

Buniks Lębork - Mosty wykup
aut zadłużonych, skup, sprzedaż

— ---------------------------------- OOSOSOMW»
OGRODZENIA: bramy, furtki, przęsła,

zamiana. 0-502-059-018

słupki, balustrady. Bramy garażowe,

------------- --------------------------- KKOMMSIBH/«
BUDOWA studni - raty. Słupsk

garaże, napędy i szlabany. Nieboj -

059/84-21-012 - po 18, 0608418667.

---------------------------------------- OOSOIIWSW«
OPTYKA Słota - kupując okulary, kompu

--------------------- --------------------------------- 00512404SLBH/A

CHŁODNICE samochodowe, regeneracja,
sprzedaż. Atrakcyjne ceny! „Reja” Słupsk,
Reja 41. 059/843-24-71, 0608-058432

--------------------------------------- 00504KWS^H 7

Gdyńska 46. 059/84811-80

terowe badanie wzroku gratis. Okulary
na receptę. Słupsk Wojska Polskiego 17.
059/84-25-940
----------------------------------------------------mmmm

Mickiewicza, W. Polskiego

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

----------------------------------------------------- —----- 0O5HSMSW4I

SKLEP ogrodniczy Garden

M5HSMSW«

-

Słupsk, Piłsudskiego 66 automatyczne systemy nawodnień,

HANDEL RÓŻNE

środki chemiczne, nawozy, torf, kora.

APTEKA przy Gdańskiej. Słupsk,
Gdańsk 4c. 059/84-12-725 - leki,
zioła, tania insulina, rispolept

059/8482835
--------------------------------------------------------------- 005W904SIBWI

SKUTERY,

w cenie ryczałtu - 3,20

------------------------------------ — oosiaocmv!
CENTRUM Słupska Dom Handlowy
Alex wynajmie boksy i stoiska handlowe.
0-502-100-30-75.
------------------------------------------------- -

Koszalin Matejki 094/342-3853,

motocykle nowe, używane,
Quady, rowery elektryczne,
spalinowe, silniki rowerowe.
Sklep - komis, 059/842-91-61.
Kobylnica, Główna 28.

oomusimi

--------------------------------------------------------------- 0O733SO«O«/l
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■ Grający w lidze WNBA zespół Mał
gorzaty Dydek i Agnieszki Blbrzyckiej San Antonio Silver Stars doznał
dziesiątej porażki w sezonie, prze
grywając we własnej hali z Phoenix
Mercury 65:77. Bibrzycka przeby
wała 28 minut na parkiecie i zdoby
ła 10 pkt. Dydek grała dwie minuty
dłużej, ale zdobyła o trzy punkty
mniej.
■ Najlepszy strzelec zawodowej ligi
koszykówki NBA Tracy McGrady
z Orlando Magic przejdzie w ramach
wymiany do Houston Rockets.
W zamian w zespole z Orlando bę
dzie grał Steve Frands.
■ Mistrzyni olimpijska Kamila Skoli
mowska zajęła 3. miejsce w kon
kursie rzutu młotem podczas mi
tyngu Grand Prix IAAF w Zagrzebiu.
Zawodniczka Gwardii Warszawa
uzyskała swój najlepszy wynik
w tym roku 71,04. Wygrała Rosjan
ka Olga Kuzlenkowa z rezultatem
71,91 a druga była Chinka Wenxlu
Zhang-71,50.
■ Polscy brydżyści, z dorobkiem
425,5 pkt., zajmują trzede miejsce
po 24 rundach 47. drużynowych
mistrzostw Europy, które odbywają
się w Malmoe. Prowadzi broniąca
tytułu drużyna Włoch, która ma
498 pkt. Druga jest Szwecja 455,5.
■ Amerykański biegacz Jerome
Young powinien być wykluczony
z Igrzysk olimpijskich w Sydney
w 2000 roku i stracić złoty medal
wywalczony w sztafecie 4x400 m oświadczył Międzynarodowy Trybu
nał Arbitrażowy ds. Sportu.
■ Piłkarz Remigiusz Sobociński
przedłużył na trzy lata kontrakt
z Arniką Wronki. 30-letni napastnik
związany Jest z wronleckim klubem
od ponad sześciu lat.
■ Olimpijski ogień dotarł we wtorek
do Monachium, miasta igrzysk
1972 roku. W stolicy Bawarii niosło
go 125 biegaczy trasą liczącą
46 km, z metą na słynnym Marien
platz w centrum miasta.
■ Sąd w Essen wydał we wtorek
orzeczenie w sprawie oskarżonego
o paserstwo nieopodatkowanych
papierosów piłkarza Tomasza HaJto. Reprezentant Polski w piłce noż
nej musi zapłacić 43.500 euro
grzywny. Wyrok jest prawomocny.
■ Reprezentujący Polskę w studenc
kich mistrzostwach Europy koszykarek, rozrywanych we francuskiej
miejscowości Mulhouse, zespół
AZS PWSZ Gorzów Wlkp. awanso
wał do półfinałów.
(pap, mars)

SŁUPSKA KLASA A
JUNIORÓW A
Drużyny słupskiej klasy A junio
rów starszych zakończyły rywaliza
cję mistrzowską sezonu 2003/2004.
Wszystkie mecze zostały już zwery
fikowane przez Podokręg Słupski
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Grupa I
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

Szansa Siemlanlce
Barton Barcino
Sokół Kuleszewo
Echo Biesowice
Skotawla Dębnica Kasz.
Czarni 2001 Słupsk
Inter Śwlerzenko

8. Dąb Kusowo
9. Diament Trzebielino

16
16
16
16
16
16
16
16
16

34
33
28
26
24
24
17
8
7

56-37
73-31
39-16
39-39
61-32
40-44
29-33
20-68
23-80

Grupa II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

ZS Damnica
Błękitni Motarzyno
Rowokół Smołdzino
Chrobry Charbrowo
Skotawa Budowo
Polonez Bobrowniki
Leśnik Cewice
Pomorze Potęgowo
Iskra Gogolewo
Piast Wrzeście

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

Granit Koczała
Magie Nlezabyszewo
Orkan Gostkowo
Iskra Dretyń
Kurier/Grom Nakla
Juve Unlechów
Stegna Parchowo
GTS Czarna Dąbrówka
Drzewiarz Rzeczenica
Arkonia Pomysk Wielki

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

50
35
30
30
30
30
20
17
12
7

63-6
56-30
63-36
52-42
44-46
49-43
52-59
36-68
37-52
25-95

47
37
36
35
24
23
23
22
10
7

86-23
53-29
35-22
54-37
31-48
33-40
44-35
40-37
21-82
17-61

Grupa III
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Przy tej samej liczbie punktów
o wyższej pozycji zadecydowały
mecze między zainteresowanymi
zespołami.
(fen)

Wielkoszlemowy turniej w Wimbledonie

SZACHY. Drużynowe mistrzostwa Polski juniorów

Pierwszy półfinał
Maria Szarapowa po raz pierwszy w karierze wystąpi w półfinale im
prezy zaliczanej do Wielkiego Szlema. W ćwierćfinale 17-letnia rosyjska
tenisistka pokonała Japonkę Ai Sugiyamę.
Na trawiastych kortach Wimbledonu rozstawiona z numerem 13
Rosjanka zwyciężyła japońską za
wodniczkę (nr 11) 5:7, 7:5, 6:1. Sza
rapowa zakończyła spotkanie dzie
wiątym w meczu asem serwisowym,
po ponad dwóch godzinach gry.

Już tradycyjnie każdego roku na za
kończenie sezonu rozgrywkowego,
Zarząd Pomorskiej Ligi Oldbojów
w wspólnie z jednym z czołowych
klubów danych rozgrywek, organizu
je Jurniej Mistrzów”. Tym razem go
spodarzem i organizatorem będzie
Stowarzyszenie Piłki Nożnej Oldbo
jów Unia Białogard.
Impreza odbędzie się, więc
w najbliższą sobotę, 3 lipca w Biało
gardzie na stadionie BKS Iskra
przy ul. Moniuszki 49, a rywalizacja
toczyć się będzie o puchar burmi
strza Białogardu.
Tradycyjnie w turnieju występują
mistrzowie i wicemistrzowie danego
sezonu w I i w II lidze oraz drużyny
zaproszone przez organizatora im
prezy. Do rywalizacji w sobotę przy
stąpi pięć zespołów: Darel Piccolo
Stargard Szczeciński (mistrz I ligi),
COS OPO Wałcz (mistrz II ligi),
Strażak Świeszyno/Manowo (wice

W półfinale rywalką 17-letniej
Rosjanki będzie starsza od niej o 11
lat Lindsay Davenport. Amerykan
ka rozstawiona z numerem 5 ma
na koncie triumf w Wimbledonie
w 1999 roku.

- Jaki to będzie mecz? Trudno
powiedzieć. Na pewno ciężki i bar
dzo wynównany. Obydwie mocno
uderzamy piłki i mamy silne serwisy,
a to jest dużym atutem na trawie powiedziała Szarapowa. - Ona była
już mistrzynią, a ja bardzo chcę tu
wygrać. To może być interesująca
konfrontacja.

mistrz II ligi), Amator Kołobrzeg (ze

a

FOTORZFPA

lak cieszyła się Rosjanka Maria Szarapowa po ćwierćfinałowym zwy
cięstwie nad Japonką Ai Sugiyamę.

grać w tenisa, ale z dnJgiej strony
teraz trochę inaczej patrzę na życie,
także w wyniku małżeństwa.
Amerykanka trzykrotnie zwycię
żała w Wielkim Szlemie, w 1998 ro
ku w US Open, w 1999 roku
w Wimbledonie, a w kolejnym sezo
nie w Australian Open. - Jestem

ciężko pracowałam w ostatnich
miesiącach. Mam dużą szansę, by
wreszcie zwyciężyć w Wielkim
Szlemie - dodała Davenport. Od początku turnieju nie straciłam
seta. Nawet nie pamiętam kiedy
ostatnio tak dobrze grałam, chyba
z pięć łat temu.

dobrze przygotowana, bo bardzo

(pap, mars)

Marcin Czarnecki - 2,5, Czesław
Popiel - 1 i Grzegorz Czarnecki 1; w drugim spotkaniu punktowali C. Popiel - 3,5, W. Pawlicki - 2, G.
Czarnecki —1,5 i M. Czarnecki -1.
W innym meczu GOKSiR zwy
ciężył Unię 8:6.

- Walczyliśmy o drugą ligę i cel
został zrealizowany- stwierdził Sta
nisław Zieniewicz, członek zarzą
du biesowickiego klubu. - Jest to
spory sukces ambitnej drużyny i do
skonała promocja sportowa dla na
szej malej miejscowości, w której te
nis stołowy jest wiodącą dyscypliną.

Kapitalną pracę szkoleniową wyko
nał Wiesław Pawlicki, który jest gra
jącym trenerem. W klubie zdajemy
sobie sprawę, że występy w wyższej
klasie rozgrywkowej będą kosztow
niejsze. Potrzebujemy pomocy fi
nansowej. W związku z awansem
mam nadzieję, że nasze osiągnięcie
zauważą władze gminy Kępice
i uwzględnią wyższą dotację
na działalność w budżecie na 2005
rok. Niewykluczone, że do zespołu
powróci Andrzej Świerczek, który
na rok był wypożyczony do Politech
niki Koszalińskiej.
(fen)

Brązowy medal Polaka

Witkowski, zajmujący 47. pozycję
w rankingu światowym florecistów,

anem-Baptistem Vanelshanderem
15:10, następnie zwyciężył Duńczyka
Ramę Andersena 15:13, a w poje
dynku o awans do ćwierćfinału poko
nał wyżej notowanego Niemca Larsa
Schache 15:10. W ćwierćfinale rywa
lem Witkowskiego był jego klubowy
kolega - Tomasz Ciepły. Witkowski
wygrał 15:12.

został zgłoszony do UEFA. Hapoel
zapłaci także grzywnę w wysokości
1500 franków szwajcarskich oraz
nie otrzyma 55 tysięcy franków
szwajcarskich za awans do drugiej
rundy rozgrywek. Władze izraelskie
go klubu nie będą się odwoływać.
Agencje prasowe sprostowały
wynik rewanżowego meczu Dila
(Gruzja) - Marek (Bułgaria) w pierw
szej rundzie Pucharu Intertoto z 3:3,
na 0:2. W pierwszym meczu było
0:0. Do drugiej rundy awansował
Marek.
(mars)

W poprzednich latach mieliśmy
konkurs biegowy. Nie inaczej będzie
w tym roku. Z okazji XIV Międzyna
rodowego Biegu po Plaży „Jarosła
wiec 2004" ogłaszamy kolejną zaba
wę sportową. Zasady jej są bardzo
proste. Należy prawidłowo odpowie
dzieć na cztery pytania. Na kupony
czekamy do piątku (2 lipca). Nasz
adres: „Głos Pomorza”, 76-200
Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19.

Proszę pamiętać o dopisku „Kon
kurs biegowy”. Kupony będziemy
przyjmować podczas imprezy w nie
dzielę (4 lipca) do godz. 10.45
przy stanowisku spikera w Jaro
sławcu. Dla uczestników konkursu
mamy nagrody -niespodzianki, które
ufundowała Agencja Mienia Gmin
nego i Spraw Publicznych w Posto
minie.

(fen)

Jarosławiec, 4 lipca 2004
zuuh r.

Kupon
konkursowy

1. Podaj zwycięzców biegu w Jarosławcu z 2003 roku (dotyczy
kobiet i mężczyzn)?
Odpowiedź:....................................................................................

SZERMIERKA. Mistrzostwa Europy

w 1/32 finału wygrał z Belgiem Je-

Europejska
Unia
Piłkarska
(UEFA) wyrzuciła we wtorek Hapoel
Beer Sheva z Pucharu Intertoto, po
nieważ w rewanżowym meczu
pierwszej rundy z albańską Vllaznią
Szkodra w izraelskim zespole wy
stąpił niezarejestrowany zawodnik.
UEFA przyznała Vllazni walkower
3:0 i Albańczycy zagrają w drugiej
rundzie. W pierwszym meczu Vllaznia wygrała na wyjeździe 1:0,
a w rewanżu uległa na własnym sta
dionie 1:2. Hapoel awansowałby,
gdyby nie wystawił w tym drugim
spotkaniu Tomera Halivy, który nie

Konkurs biegowy

Echo awansowało

Andrzej Witkowski zdobył brązowy
medal w turnieju florecistów pod
czas szermierczych mistrzostw Euro
py, które we wtorek rozpoczęły się
w Kopenhadze. To największy sukces
w karierze 25-letniego zawodnika
poznańskiej Warty.

spół pierwszoligowy zaproszony
przez organizatora) i Unia Białogard
(organizator i wicemistrz I ligi).
Wszystkie drużyny, co warto pod
kreślić, w przyszłym sezonie
2004/2005 występować będą w roz
grywkach I ligi. Na razie jednak
zmierzą swoje siły w turnieju w Bia
łogardzie, w którym walka toczyć się
będzie na dwóch boiskach syste
mem „każdy z każdym” dwa razy
po 20 minut.
Uroczyste otwarcie zaplanowane
jest o godz. 9.30, a pół godziny póź
niej rozpoczną się pierwsze spotka
nia. Zmagania piłkarzy potrwają
do godz. 14, a dwadzieścia minut
później organizatorzy planują uro
czyste
zakończenie
imprezy.
W imieniu organizatorów zaprasza
my sympatyków piłki nożnej na sta
dion przy ul. Moniuszki. Emocji i do
brej piłkarskiej zabawy zapewne nie
zabraknie. Oby tylko dopisała pogo
da, która w tym roku jest nieco ka
pryśna.
(SUW)

PIŁKARSKI PUCHAR INTERTOTO

TENIS STOŁOWY. Baraże o II ligę

W gdańskiej rywalizacji uczestni
czyły trzy zespoły. Grano systemem
każdy z każdym. Biesowicka druży
na zaprezentowała dobrą formę
i odniosła dwa zwycięstwa. Echo
pokonało GOKSiR Subkowy 8:4
i Unię Janikowo 8:4. Dla biesowiczan punkty zdobyli: w pierwszym
meczu - Wiesław Pawlicki - 3,5

10.30 młodzi szachiści rozpoczną
zmagania o tytuł drużynowego mi
strza Polski. W ubiegłym roku złoty
medal zdobył KS Damis Polonia
Warszawa, a srebrny PTSz Płock.
Tuż za krajowymi szachowymi gi
gantami uplasował się koszaliński
Hetman.
(mars)

Turniej mistrzów

rzyłam o tym, by tu choć raz wystą
pić na korcie centralnym. Udało mi
się to już dwukrotnie. Teraz chcę
wygrać ten turniej. Wiem, że stać
mnie na to jeśli dam z siebie abso
lutnie wszystko. Kiedy bardzo się
czegoś pragnie to się spełnia. Wie
rzę, że i tym razem tak będzie - do
dała. - Nie jestem zaskoczona tym
wynikiem, bo zawsze dobrze gram
na trawie i czuję się na niej dosko
nale. To jedna z moich ulubionych
nawierzchni.

W Gdańsku rozgrywany był turniej
barażowy o awans do II ligi w tenisie
stołowym mężczyzn. Spory sukces
zanotowało Echo Biesowice, które
zdobyło drugoligową przepustkę.

Mistrzostwa będą rozgrywane
na obiektach Politechniki Koszaliń
skiej przy ul. Śniadeckich 2 i zakoń

by: KS Pocztowiec TP SA Poznań,
LKS Rolnik Róża, KS Polonia War
szawa, AKS Hetman-Politechnika
Koszalińska, MKSz Rybnik, KS Damis Polonia Warszawa, KS Fart
Kielce, KSz Stilon KSz Juvenia Hań
cza Suwałki, Gorzów Wielkopolski,
PTSz Płock, Start Katowice i ASSz
Miedź Legnica.
Uroczyste otwarcie mistrzostw
nastąpi w piątek (2 lipca) o godzinie
10 w auli Politechniki Koszalińskiej
przy ul. Śniadeckich, a o godzinie

PIŁKA NOŻNA. Pomorska Liga Oldbojów

działa po meczu Rosjanka. Po wy
granej Szarapowa nie potrafiła
ukryć radości i łez, a zanim zeszła
z kortu rozsyłała całusy w stronę try
bun kortu centralnego. - Kiedyś ma

- To nie jest jeszcze przesądzo
ne. Na razie staram się wszystko
ułożyć sobie w głowie, bo muszę
przemyśleć wiele rzeczy, zanim po
dejmę ostateczną decyzję - powie
działa Davenport. - Bardzo lubię

Jutro (2 lipca) rozpoczną się druży
nowe mistrzostwa Polski juniorów
w szachach. Przed rokiem zespół
Hetmana Koszalin zdobył brązowy
medal. Czy koszalińscy szachiści po
wtórzą sukces i ponownie wywalczą
miejsce na podium?

czą się 11 lipca. W czasie tegorocz
nej rywalizacji koszalińska drużyna
będzie występowała jako AKS Hetman-Politechnika Koszalińska, gdyż
taką obecnie nazwę ma klub z Ko
szalina. W zawodach weźmie udział
dwanaście sześcioosobowych dru
żyn I ligi juniorów, a zespoły zagrają
systemem „każdy z każdym". O me
dale MP juniorów walczyć będą klu

- Byłam zdenerwowana i dlatego
przegrałam pierwszego seta, ale
później powiedziałam sobie, że nie
mogę wypuścić z rąk tak wielkiej
szansy i dałam z siebie wszystko.
Byłam tak skoncentrowana na grze
i zdeterminowana, że nawet nie
wiem kiedy minął trzeci set - powie

Davenport awansowała do półfi
nału po zwycięstwie 6:2, 6:2 nad 19letnią Chorwatką Karoliną Sprem.
Na początku roku Amerykanka wró
ciła na korty po kolejnej kilkumie
sięcznej przerwie spowodowanej
problemami zdrowotnymi, które tra
pią ją od trzech lat. W tym czasie
poślubiła bankowca z południowej
Kalifornii. Teraz zastanawia się
nad tym, by po tym sezonie zakoń
czyć karierę.

Czy powtórzą sukces?

W półfinale czekał go pojedynek
z Richardem Breutnerem, który
w poprzedniej rundzie wyeliminował
Sławomira Mocka. I znowu górą
był Niemiec, który wygrał 15:8.
Breutner nie znalazł w Kopenhadze
pogromcy i został mistrzem Europy.
W finale pokonał młodego Rosjani
na Renala Ganiejewa 15:9.
(pap, mars)

2. Kto jest przewodniczącym komitetu honorowego tegorocznej
imprezy?
Odpowiedź:................................................................................. .
3. Na jakim dystansie odbywa się bieg w Jarosławcu?
Odpowiedź:................................................................................
4. Ilu Polaków figuruje na liście triumfatorów wszystkich edycji
Biegu po Plaży w Jarosławcu?
Odpowiedź:.............................................................................
Nadawca (imię i nazwisko):.................................................
Adres z kodem:......................................................................
Podpis:...................................................................................
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833).

Czwartek, 1 lipca 2004 r.
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2004. Przed meczem Grecja - Czechy

„Czarny koń” czy faworyt?

tm

Dzisiaj późnym wieczorem poznamy drugiego finalistę piłkarskich mistrzostw Europy 2004 roku. W drugim spotkaniu
półfinałowym zmierzą się reprezentacje Grecji i Czech. Faworytami są Czesi, ale „czarny koń” imprezy pokazał już, że nie
straszny mu żaden rywal.
Trąbiące klaksony samocho
dów, race wystrzeliwane w gra
natowe, rozgwieżdżone niebo,
strzelające korki od szampana
i lejące się strumieniami piwo tak w późny niedzielny wieczór
wyglądała Praga po meczu cze
skiej reprezentacji w Duńczyka
mi, wygranym 3:0. Podobnie by
ło w Atenach i innych miastach
greckich dwa dni wcześniej, kie
dy piłkarze tego kraju pokonali
w ćwierćfinale, obrońców mi
strzowskiego tytułu, Francuzów.
Ciekawe, gdzie będą się cieszyć
tym razem z awansu do finału.
Spotkanie półfinałowe mię
dzy Grecją i Czechami niektórzy
określają jako „taktyczną bitwę”
między szkoleniowcem Cze
chów Karelem Brucknerem
a trenerem Grecji, Otto Rehhagelem. Angielski „The Harald"
napisał nawet, że będzie to poje
dynek dwóch futbolowych ruty
niarzy, pod kierunkiem, których
odmłodniały ich drużyny.
Przed tym meczem w druży
nie Czech na kontuzje narzekali
Martin Jiranek i Rene Bolt. Ten
pierwszy prawdopodobnie nie
zagra już w mistrzostwach, nato
miast kontuzja tego drugiego
jest mniej groźna.
Czesi
liczą
oczywiście
na awans do finału, ale twierdzą,
że mecz z Grekami spacerkiem
nie będzie. Napastnik czeskiej re
prezentacji Jan Koller powiedział
miedzy innymi: - Mecz z Grecją

będzie bardzo trudny, także
pod względem psychologicznym.
To znakomicie zorganizowany ze
spól. Natomiast zdobywca pięciu
bramek dla czechów w czterech
dotychczasowych spotkaniach,
Milan Baros stwierdził: - Jeste
śmy w półfinale, co nas ogromnie

cieszy. Zagramy z Grekami, któ
rzy wyeliminowali Francję i po
dobnie jak Duńczycy grają bardzo
dobrze, zwłaszcza w obronie. To
na pewno będzie zupełnie inny
mecz i nie sądzę, abyśmy byli fa
worytami.

Piłkarze Greccy, po awansie
do półfinału podkreślają, że nie
zależnie od tego, co teraz się
stanie oni już i tak osiągnęli
więcej niż się ktokolwiek spo
dziewał. - Przede wszystkim ja

- Teraz naszym celem jest
oczywiście awans do finału.
Po zwycięstwie nad Francją chy
ba wszyscy mają świadomość,
że jest to możliwe” - powiedział
asystent trenera Rehhagela,

- To, co robią ci ludzie, przekro
czyło pewne granice i nie ma nic
wspólnego z dziennikarstwem - po

Yannis Topalidis.
Podobnie uważa napastnik
reprezentacji Grecji, Angelos
Charisteas, który zdobył zwy
cięską bramkę w spotkaniu
z Francją. - Czeka nas teraz ko

wiedział Meier w wywiadzie dla
szwajcarskiego dziennika „Le Ma
tin". Po konsultacji ze swoimi adwo
katami Meier zamierza wnieść po
zew przeciw mediom brytyjskim.

lejny trudny mecz i znowu fawo
rytem będą rywale. Ale to nie
znaczy, że nie stać nas na wy
graną. Myślę, że na tym etapie
rozgrywek wszystko może się
zdarzyć. Po raz kolejny musimy
tylko zagrać uważnie w obronie,
konsekwentnie, zespołowo i wie
rzyć w sukces. To podstawa.
Skoro taka postawa doprowadzi
ła nas już do półfinału, to, dla
czego nie mielibyśmy zagrać
w finale?!— podkreślił, Chariste

(pap, »uw)

Zostaje
w Manchesterze
Holenderski piłkarz Ruud van Nistelrooy pozostanie w Manchesterze
United, poinformował trener repre
zentacji Holandii Dick Advocaat.

as.

Holenderski szkoleniowiec tym
samym zaprzeczył Informacjom
dziennika The Sun, według którego
Nistelrooy ma przenieść się do Re
alu Madryt. Gazeta podała także, iż
w drużynie z Manchesteru w miej
sce Holendra ma zostać zakupione
objawienie angielskiego futbolu,

Natomiast obrońca, Takłs
Fyssas, oprócz tego, że jego re
prezentacja awansowała do pół
finału, cieszy się też z innego
powodu. - Dzięki Bogu, że za

planowałem ślub dopiero po fi
nale mistrzostw Europy. Czuję
ulgę, bo nie wiem, co bym zrobił

Wayne Rooney.

- powiedział dodał Fyssas.
Wypowiedzi piłkarzy obu ze
społów, które przystąpią dzisiaj
do walki o grę z finale, świadczą
o tym, że kibice mogą się spo
dziewać ładnego piłkarskiego
widowiska. Oby tak było.

Nistelrooy w styczniu przedłużył
kontrakt z MU do połowy 2006 roku.
„Jest tam szczęśliwy, trener jest
z niego zadowolony. Nie mają
do niego zastrzeżeń. Po co ma od
chodzić?" - oświadczył na interneto
wych stronach BBC trener Advoca
at.
Trener reprezentacji Holandii
uważa van Nistelrooya, za najlep
szego na świecie napastnika. - Gra

(suw)

Czwartek, 1 lipca
GRECJA - CZECHY

Szwajcarska policja objęła ochroną
piłkarskiego sędziego Ursa Meiera,
któremu w ciągu ostatnich dni gro
żono śmiercią. Jego rodzina przy
puszcza, że przyczyną pogróżek jest
anulowanie bramki strzelonej przez
Anglików Portugalii w dogrywce
ćwierćfinałowego meczu mistrzostw
Europy.
Policja kantonu Aargau, gdzie
mieszka Meier, będzie strzegła tak
że bliskich Meiera i osoby zatrudnio
ne w sklepie ze sprzętem gospodar
stwa domowego, którego jest wła
ścicielem. Meier, który we wtorek
wrócił do swojego kraju, stał się
obiektem nagonki ze strony prasy
brytyjskiej. W końcu ubiegłego tygo
dnia wysłannicy brytyjskiego dzien
nika „The Sun" wywiesili ogromną
angielską flagę przed domem sę
dziego w Szwajcarii. Dziennik brytyj
ski nawoływał także swoich czytelni
ków do bojkotu szwajcarskich pro
duktów.

ko
piłkarze
zasłużyliśmy
na szacunek. Myślę jednak, że
półfinał to nie wszystko, na co
nas stać i sprawimy naszym ki
bicom jeszcze trochę radości powiedział Stellos Giannakopoulos.

Porto - półfinał - godz. 20.45 - transmisja w TVP 2

Ochrona
dla arbitra

Greccy kibice po dobrych występach swojej narodowej drużyny w finałach mistrzostw Europy, uwierzyli, że
może ona pokusić się nawet o mistrzowski tytuł.

w sposób niewiarygodny. Ma dar
od Boga - w każdym momencie
wie, jak może zdobyć bramkę - do
dał Advocaat.

(suw)

Gwiazda reprezentacji Czech

Pavel Nedved - im starszy, tym lepszy
Pavel Nedved od niemal dziesięciu lat
jest pierwszoplanową postacią w pił
karskiej reprezentacji Czech. 0 tym
graczu można powiedzieć, że jest jak
wino - im starszy, tym lepszy.
Czeskiego pomocnika uważa się
nie tylko za jednego z najlepszych
piłkarzy w Czechach, ale także
w Europie i na całym świecie.
W 2003 roku Nedved otrzymał Złotą
Piłkę, przyznawaną w plebiscycie
na najlepszego gracza roku w Euro
pie. W pokonanym polu pozostawił
takie sławy jak Zindeine Zidane
i Thierry Henry.
Piłkarskiego łachu Nedved uczył
się najpierw w Dukli Praga. Urodzony
w 1972 roku zawodnik rozpoczął tre
ningi w tym zespole w drugiej połowie
lat 80. Jego kariera nabrała rumień
ców w następnym klubie ze stolicy
Czech - Spareie. Znakomite występy
pomogły mu wypromować się na kra
jowym rynku i zwrócić uwagę sztabu
szkoleniowego reprezentacji kraju.
Szybko też zaczął otrzymywać
powołania do kadry i razem z nią
pojechał w 1996 roku do Anglii
na turniej Euro-96. Czesi byli obja
wieniem tamtego turnieju. Niedoce
niani przez rywali, potrafili awanso
wać aż do finału tej imprezy, w której
zmierzyli się z Niemcami. Pavel Ne
dved i jego koledzy byli bliscy spra
wienia olbrzymiej sensacji, gdyż
przez długi czas prowadzili w tym
spotkaniu. Zakończyło się ostatecz
nie na wygranej ekipy niemieckiej 2:

1, ale decydujący gol padł dopiero
w dogrywce. Mimo porażki gracze
czescy zostali zauważeni na piłkar
skim rynku i wkrótce wielu z nich zo
stało kupionych przez znane druży
ny z Zachodu Europy.
Nedved trafił do Serie A, do La
zio Rzym. Czech przyszedł do tego

klubu z bardzo dobrym momencie.
Wówczas rzymski klub przeżywał
swój złoty okres. W ciągu pięciu lat
gry w Wiecznym Mieście zawodnik
ten zdobył mistrzostwo Włoch, dwa
razy Puchar Włoch, Puchar Zdo
bywców Pucharów i Superpuchar.
W 2001 roku Nedved zdecydował

się na przeprowadzkę do innego ze
społu z Półwyspu Apenińskiego, Juventusu Turyn. Niebagatelna kwota,
za jaką przeszedł (ponad 36 min do
larów) potwierdzała, że Czech jest
już bardzo cenionym piłkarzem
na rynku transferowym. W nowym
klubie, podobnie jak w Lazio, szybko

Fot. PAP
Kapitan reprezentacji Czech, Pavel Nedved, podczas treningu.

stal się kluczową postacią. Jego
umiejętności przydały się w druży
nie „Starej Damy" - tym bardziej, że
z klubu odszedł rozgrywający, Fran
cuz Zinedine Zidane. Nedved miał
zapełnić po nim lukę i okazało się,
że robi to naprawdę dobrze. Juven
tus z Czechem w składzie sięgał
po kolejne tytuły mistrza Włoch.
W 2003 roku „Juve” dotarło tak
że do finału rozgrywek Champions
League. W nim przegrało jednak
z AC Milan; według wielu obserwa
torów jedną z głównych przyczyn
porażki było to, że z powodu kartek
w tym meczu nie mógł zagrać Ne
dved.
Nedved jest także podporą obec
nej reprezentacji Czech. Prowadzą
cy kadrę tego kraju Karel Bruckner
dokonał kilku znaczących zmian,
jednakże gracze tacy jak pomocnik
Juventusu wciąż są kluczowymi za
wodnikami.
Piłkarze czescy w eliminacjach
Euro-2004 pewnie awansowali
z pierwszego miejsca w grupie.
Do wiosny tego roku nie przegrali
dwudziestu meczów z rzędu. Nic
więc dziwnego, że byli i obecnie są
wysoko notowani u bukmacherów,
typujących zwycięzcę turnieju w Por
tugalii. Czesi potwierdzili już podczas
tegorocznych finałów ME, że warto
na nich stawiać. Wygrali jako jedyna
drużyna z całej „szesnastki” wszyst
kie mecze (cztery) i dzisiaj czeka ich
kolejne spotkanie z Grecją, którego
też są faworytami.
(suw)

Zatrzymano
136 osób
Od 12 czerwca, gdy rozpoczęły się
piłkarskie mistrzostwa Europy, poli
cja portugalska zatrzymała 136
osób - poinformował we wtorek Ale
xandre Coimbra, rzecznik prasowy
policji.
Największa grupa zatrzyma
nych (66 osób, 49 procent) to
osoby handlujące fałszywymi bi
letami. Zarekwirowano 684 pod
robionych wejściówek i 22.400
euro pochodzących z ich sprze
daży.
Policjanci portugalscy zatrzy
mali ponadto osoby podejrzane
0 kradzieże (12 proc.), biorące
udział w bijatykach (10 proc.),
płacące fałszywymi pieniędzmi
1 zakłócające porządek publicz
ny (po 7 proc.).
Pod względem narodowo
ściowym wśród zatrzymanych
najwięcej było Niemców - 25,
Brytyjczyków - 24, Portugalczy
ków -19 i Rumunów -14.
W bilansie przedstawionym
przez Coimbrę nie uwzględniono
zatrzymań w miejscowości tury
stycznej Albufeira na południu
Portugalii, gdzie w zeszłym tygo
dniu doszło do starć policji z kibi
cami, przeważnie brytyjskimi.
Aresztowano wtedy 51 fanów
brytyjskich, którzy zostali depor
towani z Portugalii. Policja portu
galska reprezentuje stanowisko,
że ekscesy w Albufeira nie miały
związku z Euro-2004. (pap, suw)
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KOBYLNICA. W gminie zain
augurowane zostaną Dni Współ
pracy, w których udział wezmą
delegacje
zaprzyjaźnionych
z Kobylnicą gmin i miast z Pol
ski, Belgii, Estonii, Finlandii
i Szwecji. O godz. 11.30 delega
cje spotkają się przy ulicy Kole
jowej, po czym przemaszerują
do Zespołu Szkół Samorządo
wych. W południe rozpoczną się
wystąpienia przedstawicieli po
szczególnych gmin i miast. Oko
ło godz. 13 występy artystyczne
z udziałem m.in. zespołu góral
skiego z Kościeliska i dzieci
z gminy Kobylnica. W piątek
w Zamku Książąt Pomorskich
podpisanie
porozumienia
0 współpracy Gmin i Miast Bliź
niaczych.

słupsk.

Rozpoczęły się wyprzedaże
dzisiaj

Wielkie obniżki
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Sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie. Witryny informujące
o przecenach przyciągają setki klientów, a to dopiero początek.
Handlowcy zapowiadają kolejne obniżki.
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^ POGOTOWIEREPORTERSKIE
Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś
w godz. 10-14 Małgorzata Budnlk-Zablcka
mbzablcka@glos-pomorza.pl
tel. 840 25 74

Seminarium dla seniorów
SŁUPSK. Dzienny Dom Po
mocy Społecznej zaprasza se
niorów na seminarium pod ha
słem „My teżl Seniorzy w Unii
Europejskiej", które rozpocznie
się o godz. 11 w sali 211 Urzędu
Miejskiego. W programie m.in.
prezentacja praw, obowiązków
1 zmian dotyczących seniorów
po wejściu Polski do Unii Euro
pejskiej. Na pytanie seniorów
odpowiadać będzie Maciej Pa
ciorek, ekspert Polskiej Rady
Ruchu Europejskiego. O godz.
13 w ogrodzie Dziennego Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Ja
racza rozpocznie się festyn inte
gracyjny.
(lir)

SOBOTA

Zbadaj się bezpłatnie

ŚLADEM PUBLIKACJI

Poseł interweniuje
Po naszej publikacji „Wyrok na kobie
ty” o braku bezpłatnych badań mam
mograficznych poseł Jolanta Szczy
pińska wystąpiła do premiera z proś
bą o wyjaśnienie sytuacji.

Wyjątkowo szybko w tym roku
w słupskich sklepach rozpoczęły się
przeceny. Decyzję o wyprzedażach
letnich kolekcji wymusiła na handlow
cach pogoda. - Na dworze jest zimno

i deszczowo, a my obawiamy się, te
nasze kolekcje nie zejdą. Dlatego
zdecydowaliśmy się przecenić towar
już pod koniec czerwca - mówi Ma
rzena Kaczor, sprzedawca ze sklepu

SŁUPSK. 3 lipca w klinice
Salus przy ul. Zielonej odbędą | Solar. Obniżki cen są znaczące.
się badania dermatologiczne
Za letnie sukienki, które kosztowały
pod kątem grzybicy paznokci.
w Solarze 319 złotych» teraz zapłacić
W godz. 10-14 przeprowadzi je
trzeba 199 zł. Ceny spodni spadły
dermatolog Józef Jasonek.
z 229 do 139 zł.
, Obowiązuje wcześniejsza reje
Przecenione jest już także letnie
stracja telefoniczna pod nr. 840
obuwie. - Na razie ceny butów i tore
19 40. Nie potrzeba skierowań
bek spadły o 20 do 30 procent. W naj
ani książeczek RUM. Konsulta
bliższym czasie planujemy jeszcze
cje są całkowicie bezpłatne
większe obniżki- mówi Przemysław
i obejmują badanie mykologiczPokorny, kierownik sklepu Gino Ros
ne oraz poradę lekarza.
si. Buty z niektórych kolekcji kupić
można już za 99 zł.

Konferencja i badania
Czekają na wyprzedaże
SŁUPSK. 3 lipca o godz.
9.30 w sali konferencyjnej Urzę
du Miejskiego odbędzie się kon
ferencja naukowa dla lekarzy
i
środowiska
medycznego.
Główny temat to dieta w zapo
bieganiu różnym chorobom cy
wilizacyjnym. W programie sesja
otwarta dla mieszkańców miasta
i możliwość wykonania profilak
tycznych badań kontrolnych oznaczenie cholesterolu, cukru
we krwi, zawartości tkanki tłusz
czowej i badanie słuchu. Ce
na pakietu badań - 10 zł. Reje
stracja rozpocznie się o godz.
8.30.
(law)

rzyna ze Słupska.
W jednym ze sklepów na Manhatanie przeceniony towar rozszedl
się w ciągu kilku dni. - Zabrakło już

Na rockowo

strojów kąpielowych. Na wiesza
kach pozostały pojedyncze sztuki,

Zainteresowanie wyprzedażami
jest ogromne. Dla wielu osób to jedy
na szansa na kupienie dobrych, fir
mowych ubrań po przystępnej cenie.

- Klienci przychodzą i wprost wypytu
ją nas, kiedy będą obniżki - mówi
Marzena Kaczor.
Są osoby, które ubrania i buty ku
pują tylko podczas wyprzedaży.

- Czekam na przeceny ponieważ to
dla mnie niepowtarzalna okazja ku
pienia ekstra ciuchów - mówi Kata

Agnieszka Ur/ó/kn z Wrześnicy zawsze kupuje na wyprzedażach.

a towar przeceniliśmy już 24 czerw

ca. Kolejnej dostawy strojów kąpie
lowych już prawdopodobnie nie bę
dzie - mówi Iwona Witos, sprze

Pod koniec lipca przeceny roz
poczną się także w większości skle
pów na Manhatanie.

Jestem zaniepokojona docie
rającymi do mnie sygnałami
0 braku bezpłatnych badań profi
laktycznych. Problem dotyczy ko
biet w wieku 50-59 lat ze Słupska
1 okolic, objętych trzy lata temu
programem bezpłatnych profilak
tycznych badań mammograficz
nych. Od początku roku nie zosta
ło wykonane nawet jedno takie
badanie, ponieważ nie zostały
przekazane środki finansowe
na ten program. Przekazanie pie
niędzy uzależnione jest natomiast
od sporządzenia odpowiedniego
programu profilaktycznego, które
go w tym roku Ministerstwo Zdro
wia nie zrobiło w odpowiednim

Dla miłośników autoblisów
SŁUPSK. Ogólnopolski Zlot
Miłośników Komunikacji Miej
skiej to impreza,' na którą zapra
sza MZK Słupsk oraz Klub Miło
śników Komunikacji Miejskiej
Vetra z Gdyni.początek o godz.
10 'na- pętfr * autobusowej
przy ul. Kołłątaja. Organizatorzy
zaplanowali dzień pełen atrakcji.
Będzie można m.in. zobaczyć
jak wygląda praca w fabryce
Scani, siedzibie MZK Słupsk
oraz porozmawiać z przedstawi
cielami firmy. Poza tym wizyta
w PKS Słupsk połączona ze
zwiedzaniem autobusu - popu
larnego „Ogórka” oraz prze
jażdżka do Ustki.
(kub)

(oprać, law)

Nie dla średniaków

dawca.

Mają sposoby
Niektórzy mają już opracowane
metody, żeby wypatrzone przez
siebie stroje pozostały w sklepie
do wyprzedaży. Małgorzata ze Słup
ska zawsze wypytuje sprzedawców
o planowane przeceny. - Wybieram

sobie ubrania i staram się je w skle
pie ukryć. Najczęściej przesuwam
wieszak w sam kąt, w taki sposób,
żeby nie rzucał się w oczy. Czasami
układałam je na dolnych pólkach,
często pod ubraniami z innych kolek
cji - opowiada Małgorzata.

Będą kolejne obniżki
To dopiero pierwszy etap przecen.
W najbliższym czasie ceny spadną
nawet
do
70
procent.

- Pod koniec lipca przecenimy towar
nawet o połowę - dodaje szef sklepu
Gino Rossi.

Niestety, nie wszyscy mogą sko
rzystać z wyprzedaży. Pecha mają
ci, którzy noszą standardowe roz
miary ubrań i butów. - Na wyprzeda

ży najczęściej są tylko rozmiary
skrajne, największe albo najmniej
sze. Na dostawę nie ma co liczyć,
ponieważ nie uzupełniamy już kolek
cji- mówi Marzena Kaczor.
Mimo że z roku na rok w Słupsku
coraz
więcej
sklepów
robi
wyprzedaże,
do
standardów
zachodnich jeszcze nam daleko.

- W Słupsku przecen jest bardzo
mało. Kiedy planuję zakupy, jadę
do Berlina, ponieważ tam mogę ku
pić świetne ciuchy przecenione na
wet o 70 procent. A co najważniej
sze, mam pewność, że nie spotkam
innej dziewczyny w takich samych
łaszkach - mówi Ola, 26-letnia

SŁUPSK. Jarmark z „Głosem Pomorza”

Pomóżmy jej!
Kto przyjdzie na najbliższy Jarmark Gryfitów, będzie mógł pomóc chorej słupszczance.
Podczas niedzielnego jarmarku
pracownicy Miejskiego Ośrodka Po
mocy Rodzinie będą zbierać pienią
dze na rzecz Oli Kliszcz, 21-łatki ze
Słupska, która walczy z chorobą no
wotworową. Leczona jest teraz
w gdańskiej klinice. Jej rodzina jest
w trudnej sytuacji materialnej. Pienią
dze z MOPR nie wystarczają matce

na dojazdy do Trójmiasta i pielęgno
wanie córki. Brakuje też na leki i życie
trzyosobowej rodziny. - Prywatnie ro

bimy zbiórki pieniędzy i wspomagamy
rodzinę - mówią pracownice MOPR.
Dlatego na Jarmarku Gryfitów urzą
dzą aukcję przedmiotów i loterię. Dru
żyna Czarnych Słupsk przekaże
na aukcję pamiątkową piłkę NBA
z autografami koszykarzy i klubowe
gadżety. Całkowity dochód zostanie
przekazany matce dziewczyny.
(law)

słupszczanka.
ELŻBIETA LANGE (kub)
Fot.SŁAWOMI ŻABICKI

Bilet W ak acyjny

POTĘGOWO. Impreza Roc
kowe Kupały wystartuje 3 lipca
(w sobotę) o godzinie 17 na te
renie GOPS. W programie mię
dzy innymi dobra rockowa muzy
ka w wykonaniu lokalnych ze
społów i ognisko. Organizatorzy
zapewniają gościom „żarełko”,
napoje oraz bezpłatne pole na
miotowe.
.

czasie. Nadmieniam, że w latach
poprzednich badania były wyko
nywane już na przełomie marca
i kwietnia.
Proszę o odpowiedź na nastę
pujące pytania: Czy pan premier
wie, kto jest odpowiedzialny
za opóźnienia i jakie poniesie
w związku z tym konsekwencje?
Czy pan premier posiada informa
cje, jakie kroki zostały podjęte
przez kierownictwo Narodowego
Funduszu Zdrowia w celu napra
wy powstałej sytuacji? Czy pan
premier posiada informacje, w jaki
sposób dzielone są pieniądze
w Ministerstwie Zdrowia odnośnie
programów profilaktycznych? Czy
pan premier mógłby określić ter
min rozpoczęcia badań profilak
tycznych w ramach tego bezpłat
nego programu badań mammo
graficznych?

35% rabat

SŁUPSK. Trójporozumienie kanalizacyjne

Sieciowy bilet dwumiesięczny

Zapłacimy za czystość
Przez kilkanaście lat w Słupsku co rok bę
dą o 4-6 procent rosły opłaty za wodę
i ścieki - to skutek przegłosowanego
wczoraj przez radnych porozumienia
w sprawie budowy wspólnego systemu ka
nalizacji przez Słupsk oraz gminy Kobylni
cę i Słupsk.
Przedsięwzięcie ma mieć ogrom
ną skalę. Jego wartość oszacowano
na ponad 91 min zł. Za te pieniądze
zostanie dokończona kanalizacja obu
gmin. Ponadto porozumienie zakłada
rozdzielenie kanalizacji sanitarnej
i burzowej w mieście i budowę kilku
nowych urządzeń w oczyszczalni
ścieków.
Początkowo miejscy radni mocno
krytykowali projekt porozumienia mię
dzy gminami. Wczoraj jednak więk
szość z nich uznała, że można je już
zaakceptować, bo wprowadzono
do niego zapisy, które ograniczają ob

ciążenie spółki Wodociągi Słupsk,
głównego beneficjenta planowanej in
westycji. Przed skutkami porozumie
nia ostrzegał natomiast Ryszard
Gronowski, prezes Wodociągów
Słupsk. Mówił, że spowoduje wzrost
taryf i postawi spółkę w trudnym poło
żeniu, bo koszty funkcjonowania
oczyszczalni będą wyższe niż jej zy
ski. Przed porozumieniem ostrzegali
także radni LPR Mirosław Pająk
i Igor Strąk.

- Bezrobocie w mieście jest wy
sokie, rozwoju gospodarczego nie
widać, a wszelkie pomysły kończą
się na opowieściach. Po co więc
mamy myśleć o ościennych gmi
nach - mówił Pająk. Z kolei Strąk
podkreślał, że wszystkie działania
ratusza najbardziej obciążają naj
biedniejszych.

- Pan uprawia nepotyzm. Pa
na brat załatwił panu pracę w War

szawie. Zarabia pan więcej niż więk
szość osób na tej sali - nie wytrzy
mał krytyki prezydent Maciej Koby
liński.
- W ratuszu jest jeszcze więcej
nepotyzmu. Ja musiałem wyjechać
ze Słupska, bo byłem tu prześlado
wany -odciął się radny Strąk.
Inni radni wyciszali ten prywatny
spór, a radny Zbigniew Babiarz-Żych z SLD przekonywał, że tak
duże miasto jak Słupsk nie może
myśleć tylko o sobie. Wyjaśniał tak
że, że podwyżki taryf i tak są nie
uniknione, bo słupszczanie coraz
bardziej oszczędzają wodę. Osta
tecznie ten tok myślenia zwyciężył.
Porozumienie poparło 11 radnych,
w większości z SLD i grupy mece

nas Anny Boguckiej-Skowrońskiej oraz nawet Edward Jankow
ski, szef Klubu Radnych LPR.

dla uczniów i studentów

Za jedyne 40 zł strefa A
strefy AB 55zł i cała sieć MZK 7Ozł
Bilet wakacyjny ważny od 1 lipca do 31 sierpnia
Do oolbydia w kasach MZK odl mm.-WM
766204KOBHA
PROMOCJA

15 x Pizza
15 zaproszeń do słupskich pizzerii
Atrakcje dla Czytelników w prezencie

Wystarczy dziś zadzwonić do redakcji (tel. 840-25-73)
w godz. 9 - 9.30, liczy się kolejność zgłoszeń.
Po bony należy zgłaszać się (po telefonicznym uzgodnieniu)
z aktualnym wydaniem 'Głosu Pomorza* do Biura Ogłoszeń
przy ul. H. Pobożnego 19 w Słupsku.

ZBIGNIEW MARECKI
REKLAMA
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JEST KIM

ustka.

USTKA. Wspomnisz wakacyjną miłość

Burzliwa sesja Rady Miasta

Bite za pięć złotych

Idźcie nam stąd!

Uważaj, gdzie
pijesz

Narasta konflikt wokół utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w bursie przy usteckim gimnazjum. - Nauczyciele, którzy nie chcą tej
placówki, minęli się z powołaniem - uważa starosta słupski Zdzisław

PODINSP.
JACEK
PARTYKA,

komendant
Komisariatu Policji
w Ustce

Kołodziejski.

■ Wykształce
nie i praca: Wyższe. Skończyłem
Akademię Rolniczą w Szczecinie, po
dyplomowe studia oficerskie w Wyż
szej Szkole Policji w Szczytnie i pody
plomowe studia zarządzania admini
stracją na Uniwersytecie Gdańskim.
Pracę w policji rozpocząłem w 1990
roku w pionie kryminalnym ówczesnej
Komendy Rejonowej w Słupsku.
Przez wiele lat pracowałem w sekcji
ds. przestępczości gospodarczej.
W latach 2003-2004 bytem pierw
szym zastępcą komendanta powiato
wego w Słupsku. Komisariatem
w Ustce kieruję od czerwca.
■ Znak zodiaku: Koziorożec. Je
stem spokojny i opanowany, choć jak
każdy potrafię się zdenerwować. Sta

Sprawa utworzenia placówki
zdominowała obrady wczorajszej
sesji Rady Miasta. Jak już infor
mowaliśmy wcześniej, przeciwko
lokalizacji placówki jak jeden mąż
protestują rodzice gimnazjalistów,
dyrekcja szkoły, a także niektórzy
samorządowcy.
Przeciwnicy
utworzenia ośrodka w bursie oba
wiają się, że jego pensjonariusze
mogą demoralizować uczęszcza
jących do gimnazjum uczniów.
Zdaniem starosty Kołodziej
skiego obawy te są nieuzasadnio
ne. Samorządowiec tłumaczył
wczoraj, że ośrodek ma być pla
cówką wychowawczą, a nie po
prawczakiem. - Trafią do niego

ły w uczuciach, domator.
■ W Ustce lubię: Morze, plażę,
położenie geograficzne tego miasta.
Lubię też mieszkańców, którzy dali
się poznać jako spokojni i kulturalni
ludzie. Dobrze mi się współpracuje
z moimi podwładnymi, którzy są do
brymi policjantami.
■ Wkurza mnie: Nieuczciwość
i niesolidność. Źle rozumiana demo
kracja. Nie może być tak, że każdy
robi, co chce, pije, gdzie chce i pluje,
gdzie chce. Demokracja nie oznacza
wcale tego, że możemy robić wszyst
ko, na co mamy ochotę. Zawsze trze
ba się poruszać w granicach prawa.
■ Moja pierwsza miłość: Nie pa
miętam jej imienia, ale poznaliśmy się
na zimowiskach w Polanicy-Zdrój.
Była piękną szatynką. Zaimponowała
mi spokojem ducha.
■ Marzę o: Niewielkim domu
na wsi w spokojnej i malowniczej oko
licy. Chciałbym również zobaczyć
przypływy i odpływy Morza Północne

Kuratorium Oświaty. - W gimna

zjum też są uczniowie potrzebują
cy pomocy - tłumaczyła. - Do
świadczenia innych miast uczą,
że młodzież z podobnych ośrod
ków krzywdy nikomu nie zrobiła.
W Sopocie, gdzie mieszkam,
znajduje się placówka dla młodo
cianych narkomanów. A miasto
doskonale się rozwija i jest tłum
nie odwiedzane przez turystów.

młodzi ludzie niedostosowani
społecznie, ale nie mający kolizji
z prawem - przekonywał Koło
dziejski. - Dajmy im szansę, po
dajmy im rękę. Stwórzmy przyja
zny klimat wokół tego ośrodka,
żeby normalnie mógł funkcjono
wać.
Zarzuty rodziców i pedagogów
odpierała także Monika Gołubiew, psycholog z Pomorskiego

Z argumentacją tą nie zgodzi!
się burmistrz Ustki Jacek Gra

czyk. - Nie jestem przeciwnikiem
utworzenia ośrodka, ale dziwi
mnie, dlaczego władze powiatu
aż tak upierają się przy usteckiej
bursie - mówił Graczyk. - Prze
cież Ustka jest miejscem, gdzie
pokus czyhających na młodego
człowieka jest najwięcej. Nie za
pominajmy, że bursa sąsiaduje
z centrum handlowym i dyskote
ką. Gdzie ci młodzi ludzie się nie
obejrzą, tam pokusy... Po co więc
eksperymentować.
- Słucham tego wszystkiego
i z nemów nie mogę wysiedzieć
na krześle - wtórowała burmi-

strzowi Elżbieta Mey-Wysocka,
dyrektor usteckiego gimnazjum. -

Jeśli starostwo ma problemy fi
nansowe, to niech sprzeda bursę,
a ośrodek zlokalizuje w innym
miejscu.
Z kolei Krzysztof Dąbrowski,
przewodniczący Rady Rodziców
dopytywał się, dlaczego radni po
wiatu podjęli decyzję o utworzeniu
ośrodka bęz konsultacji z zaintere
sowanymi. - Nie chcemy ośrodka

w tym miejscu. Mamy już dość pro
blemów ze swoimi gimnazjalistami
- oznajmił stanowczo.

- Ci, którzy jeszcze niedawno
zgodzili się na sprzedaż piwa koło
szkoły podstawowej, teraz głośno
protestują przeciwko lokalizacji pla
cówki. Cóż za przewrotność uznała radna Barbara Kołakow
ska. - Przecież 30 wychowanków
ośrodka nie będzie zagrożeniem
dla tego miasta...

Fot. JACF.K CEGŁA
Pieniądze bite są przez odzianego w historyczny strój mincarza.

Pierwszą w regionie słupskim men
nicę otworzono na dolnej promena
dzie. W namiocie bite są usteckie
denary. Złote pamiątki znad morza
sprzedają się jak ciepłe bułeczki.

Sprawa stanie na sierpniowym
spotkaniu przedstawicieli starostwa
i psychologów z nauczycielami i ro
dzicami gimnazjalistów.
JACEK CEGŁA

Pomysłodawcą uruchomienia
mennicy byl Jerzy Jaskuła, pre
zes Towarzystwa Przyjaciół Ustki
i dyrektor Muzeum Ziemi Ustec
kiej. Podczas oficjalnego otwarcia
mennicy zwrócił się do licznie ze
branych turystów: - Kiedy w zi

mowe wieczory będziecie pań
stwo spoglądali na tę blaszkę, to

burmistrz Ustki
- Nie chciałbym być w pana skó
rze, gdyby spóźnił się pan po
nad pół godziny na zebranie z na
czelnikami wydziałów. Ma pan już
gotowy wzór wniosku o zwolnienie
z pracy?
- Ale ja się nie spóźniam. Z na
tury jestem punktualny.
- Miga się pan od odpowiedzi.
Przypomnę, że zgodnie z dżentel
meńską umową, którą zawarł pan
z pracownikami każ
dy naczelnik,
który spóźni
na zebranie
kierownic- ,
twa o po- m
nad 30 minut "

wej.
Fot SŁAWOMIR ŻABICKI

DZISIAJ

musi
przy
nieść dobro
wolny

Dyżur radnego
Fot SŁAWOMIR ŻABIC KI

rewniana syrenka z wielkimi piersiami - to tegoroczny wakacyjny hit mający promować Ustkę_ Jak widać
na zdjęciu nietypowa pamiątka prezentuje się okazale, zwłaszcza na szyi opalonych dziewcząt. J^ niebawem
syrenkę będzie można kupić w sklepach z pamiątkami i na promenadzie^Na razie nie wiadomo Je będz e koszto

D

wał suwenir. - Inspiracją była dla nas burza, która rozpętała się wokół
Hubert Bierndgarski, rzecznik prasowy usteckiego Urzędu Miasta.

ZAPROSZENIE
Festyn z żaglami w tle

biustu syrenki w usteckim herbie

mów
Uac>

USTKA. Wakacje z ogniami

USTKA. W sobotę na dolnej pro
menadzie odbędzie się festyn żeglar
ski „Cała naprzód” W programie kon
cert zespołów Szantowe Duo oraz
Handszpaki i wybory „Miss Piratki”.
Organizatorzy przygotowali również
wiele konkursów, m.in. lepienie usteckiej syrenki z masy solnej. Z kolei sty
liści i fryzjerzy zaprezentują najmod
niejsze w tym sezonie fryzury. Wie
czorem na scenie pojawi się zespół
„Hip Hop”. Początek o godz. 18.
(jac)

W SKRÓCIE
USTKA. Z połączenia dwóch klu
bów piłkarskich Żaki' 98 Ustka oraz
MUKS Ustka powstało nowe stowa
rzyszenie - Miejski Uczniowski Klub
Sportowy Żaki' 98 Ustka.
Klub będzie się zajmował treno
waniem dzieci i młodzieży w piłce
nożnej. Co ciekawe, należą do niego
nie tylko chłopcy - utworzono także
drużynę żeńską. Obecnie swoje
umiejętności ćwiczy 20 młodych piłkarek w wieku 12-15 lat. W skład ko
mitetu założycielskiego MUKS Żaki'
98 Ustka weszli: Mirosław Bujakow

ski, Zygmunt Grzybowski, Jacek
Maniszewski, Adam Lisowski, An
drzej Bury, Leszek Pągowski, An
drzej Łukasik oraz Andrzej Ku
czyński.
(kub)

denarami nie można płacić
na promenadzie - narzeka Mi
chał Stanisławski, turysta ze
Zgorzelca.

(jac)

ROZMOWA ZA JEDEN UŚMIECH

JACEK GRACZYK,

■ Po pracy najczęściej: Przeby
wam na wsi, gdzie zagospodarowuję
działkę, na której w przyszłości stanie
mój wymarzony dom. Moim hobby
jest również numizmatyka. Mam spo
rą kolekcję banknotów. Najcenniejszy
pochodzi z czasów II wojny świato

(teb)

Na jednej stronie monety
znajduje się herb
miasta,
a na drugiej napis „Ustecki de
nar”. Za jedną sztukę zapłacić
trzeba niemało, bo aż 5 zł. Mimo
to chętnych na pamiątkę z Ustki
nie brakuje. - Szkoda tylko, że

Jestem dżentelmenem

Pamiątka z Ustki

go.

USTKA. W godz. 16-17 w siedzi
bie Zarządu
Miejskiego SLD
przy ul. Piłsudskiego 1, dyżuruje rad
ny Rady Powiatu Zenon Rup.

przypomnicie sobie pierwsze mi
łości, pierwsze wschody i zacho
dy słońca, pierwsze zera na kon
cie...

Będzie wybuchowo

sek o zwolnienie z pracy. Czy te
same zasady dotyczą również pa
na?
•
- Jestem dżentelmenem.
- Czyli napisałby pan sam do sie
bie wniosek o rezygnację z piasto
wanego stanowiska?
•
- Powtarzam, jestem dżentel
menem i dotrzymuję dżentelmeń
skich umów.
- A nie sądzi pan, że pracownicy
przystali na tę umowę tylko dlate
go, że nie mieli wyjścia. Może .
po prostu bali się gniewu szefa.
- Ale z inicjatywą wyszli sami
pracownicy. To byl ich pomysł.
Przecież skarbonkę przyniosła pa
ni Małgosia Bugajewska, miejski
architekt.
- I jak, poskutkowało? Nie ma
pan teraz problemu ze spóźnial
skimi urzędnikami?
- Oczywiście, że poskutkowało.
Jeszcze do niedawna niektórzy na
czelnicy spóźniali się na okrągło,
przez co posiedzenia zarządu prze_ się w nieskończoność. Teraz
idzie nam szybko i gładko. Siędo własnej kieszeni to
żadna przyjemność.
- Pieniądze ze skarbonki
mają być przeznaczone
na organizację dnia sa
morządowca. Może
lepiej byłoby je
rzekazać
cele chary!?
- Sluszla sugestia,
lestem za.
JACEK
CEGŁA

Już za tydzień w porcie rozpocznie
się Festiwal Sztucznych Ogni.
Do niedzieli turyści oraz mieszkańcy
kurortu będą mogli podziwiać popi
sy najlepszych pirotechników.
W Ustce zaprezentuje się
osiem firm, m.in. z Częstochowy,
Stargardu
Szczecińskiego,
Gdańska oraz z Czech i Rosji.
Wszyscy uczestnicy festiwalu
uznawani są za ścisłą czołówkę.

- Głównym celem imprezy jest
propagowanie bezpiecznego od
palania fajerwerków. Zależy
nam, by turyści mogli przez czte
ry dni oglądać barwne widowi
ska na niebie. Takich wrażeń nie
zapomina się do końca życia mówi Sławomir Stochniałek,
organizator festiwalu
Przed pokazami sztucznych
ogni odbędą się koncerty mu
zyczne. Od czwartku do niedzieli
ognie będą odpalane o godz. 23.
Zdaniem burmistrza Ustki

Jacka Graczyka festiwal przy
ciągnie do kurortu tłumy tury
stów z całego kraju. - Zorgani

zowany rok temu festiwal okazał
się strzałem w dziesiątkę. Wspa

niałe, barwne widowi
sko obejrzało łącznie
100 tysięcy osób -

Fot.
Sł, A WO MIR
ŻABICKI

szacuje samorządowiec.
Zwycięzca otrzyma
w nagrodę 25 tys. zł.
Fundatorem jest Urząd
Miasta. W przeciwień
stwie do lat ubiegłych
wszystkie firmy biorą
ce udział w festiwalu
mogą liczyć na czę
ściowy zwrot poniesio
nych kosztów. - Dzięki
temu pokazy będą cie
kawsze i atrakcyjniej
sze - dodaje Stochnia
łek.
Na czas festiwalu
PKS i PKP uruchomią
dodatkowe połączenia
nocne na trasie Ustka-Słupsk.
Organizatorem im
prezy jest Związek Sto
warzyszeń Usteckich,
Urząd Miasta i han
dlowcy ze spółki Pro
menada.
JACEK CEGŁA

USTKA. Dobroczynny festyn dla mieszkańców

Pomóżmy starszym
Usteckie stowarzyszenie „Bene Vi
ta", działające przy Miejsko-Gmin
nym Ośrodku Pomocy Społecznej
poszukuje sponsorów, którzy czę
ściowo pokryliby koszty niekomer
cyjnej imprezy plenerowej.

Fot Sł.AWOMIR ŻABICKI
Takich wrażeń nie zapomina się do końca ży
cia — twierdzą organizatorzy festiwalu.

Dobroczynny piknik integra
cyjny dla osób starszych i sa
motnych .... w domu najlepiej”
odbędzie się w dniach 20-21
sierpnia na dolnej promenadzie.
Głównym celem imprezy jest in
tegracja pokoleń oraz pomoc
osobom starszym, samotnym
j bezdomnym. Dochód przezna
czony zostanie na organizację
karnawałowej imprezy dla lokal
nych seniorów. W programie fe

stynu: występy zespołów mu
zycznych, w tym koncert gwiaz
dy wieczoru - grupy Zayazd, lo
teria fantowa, sprzedaż ciast
własnego wypieku i jarmark sta
roci. - Powodzenie imprezy uza

leżnione jest od dobrej woli
sponsorów - mówi Alicja Roguszczak, kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stupsku - Ze swo-

jej strony zapewniamy nadanie
tytułu sponsora oraz reklamę fir
my przed i w czasie imprezy we
dług indywidualnych ustaleń.
Szczegółowe
informacje
pod numerem telefonu: 8144591.
(jac)
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stare miasto.

Kamera na starówce

SŁUPSK. 32. Dziecięce Wyścigi Kolarskie

osiedlowy
BIURO Ubezpieczeń - OC tanio!!, I inne,
Agencja SKOK - pożyczki - Punkt
Pprzyjmowania Ogłoszeń ul. Andersa
10, tel. 059/84541-62.

------------------------------- GABINET Logopedyczny

■

mwmm/i

Helena Stefańska. W. Polskiego 50.
Rejestracja telefoniczna. 842-10-29
po 20.00
------------------------------------------------

mnmsim

Popatrzą na tramwaj
Strażnicy miejscy i policjanci będą mieli baczenie na ulice Nowobramską i Filmową. Wczoraj zamontowano tam kolejną kamerę podłączoną
do miejskiej sieci monitoringu.

GABINET Stomatologiczny
Kamera stanęła tuż przy re
plice zabytkowego tramwaju. -

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

-—— -------- :------;--------------- mumiami
GABINET Stomatologiczny Beata
Suchorowska, Waryńskiego 4,
842-98-24. Protetyka,
leczenie - dzieci.

-------------------------;
,
LECZENIE chorób przyzębia

OMMMUtyt

Katarzyna
Roman Specjalista II stopnia
Parodontolog. Sienkiewicza 5a/2a.
059/842-51-00.

-—................... ...... .... MinMUW*
KLUB Zdrowia. Rehabilitacja. Fitness.
Sauna. Solarium. Słupsk, Hubalczyków
14.8404-147.

------ I—---------- i--------:---- miuMSisw
PERFECT-DENT, stomatologia
estetyczna, Implanty, narkoza.
Starzyńskiego 6-7 (Podkowa),
0-59/84-10-118.

. i.................................. MMMMI/*
SZKOLĄ pamięci szybkie czytanie kursy
dla każdego Słupsk Jastruna 2.
84-36-105
-------------------------------------------------

maitikm

AVGSM-SERVIS simlock,

naprawa,
aktualizacja oprogramowania itp.

Tuż po zakończeniu przebudo
wy
ulicy
Nowobramskiej,
a później Filmowej było bar
dzo dużo sygnałów o grasują
cych tam wandalach - mówi
Leszek Orkisz ze Stowarzy
szenia Bezpieczny Region,
które zajmuje się budową
i
promocją
monitoringu
w Słupsku. - Niszczono ławki,

kosze na śmieci oraz stylowe
lampy. Policja nie może być
w tym miejscu cały czas. Ale
dzięki kamerze w dzień straż
nicy, a w nocy policjanci będą
mogli obserwować ten teren.
Na pewno wandale pomyślą,
zanim cokolwiek zniszczą. Te
raz będzie łatwiej ich zatrzy
mać.
Zdaniem Orkisza kamery
powinny także odstraszyć kie
rowców, którzy notorycznie ła
mią zakaz wjazdu w Filmową

i Nowobramską. - Już teraz

strażnicy miejscy karzą kie
rowców, których uda się im
podpatrzeć dzięki kamerom dodaje prezes stowarzysze
nia. - W tym rejonie stale są

problemy z niesfornymi kie
rowcami. Teraz gdy złamią
przepisy, mogą spodziewać
się mandatu z dołączonym do
wodem, czyli wydrukiem obra
zu z kamery.
Kamera przy tramwaju jest
już ósmą w słupskim systemie
monitoringu. Za urządzenie,
które kosztowało 30 tys. zł, za
płaciło miasto. W najbliższej
przyszłości przy ulicy Bema
ma stanąć kolejna.
Od dłuższego czasu wśród
słupszczan i radnych miej
skich pojawiają się opinie, że
monitoring nie jest należycie
wykorzystywany. Policja jest
innego zdania. - Kamery są

Trójkami na podium
Prezentujemy kolejnych zwycięzców na
szych zawodów kolarskich zorganizowa
nych z okazji Dnia Dziecka.
Dzisiaj chłopcy i dziewczęta z rocz
nika 1993 i 1992. Przypominamy, że
przyjęliśmy zasadę podawania na

zwisk w kolejności pojawiania się dzie
ci w kadrze od lewej strony. Jutro za
kończymy prezentację laureatów na
szych wyścigów. Przedstawimy zwy
cięzców biegu asów i biegu
australijskiego.
(lir)

pracy - podkreśla Marek Fi
lipczak, komendant I Komisa
riatu Policji'w Słupsku, w któ
rym jest studio monitoringu. -

Kamery działają prewencyjnie,
odstraszają
przestępców.
Przykładem jest choćby sklep
nocny przy ul. Kołłątaja. Zanim
stanęła kamera, ludzie bali się
tam chodzić. Teraz jest tam
spokój.
Zdaniem Filipczaka kamery
pomagają także łapać prze
stępców. Wspomina jak dzięki
kamerze ustawionej przy al.
Wojska Polskiego funkcjona
riusze złapali na gorącym
uczynku włamywacza do kio
sku. - Takich przypadków jest
dużo więcej - dodaje komen
dant. - Dzięki kamerze stoją

Krzysztof Mielniczuk, Wojtek Wojciechowicz, Paweł Włodarczyk

cej przy ul. Tuwima i Mickiewi
cza zatrzymujemy co rusz
sprawców awantur przed po
bliską restauracją.
TOMASZ CZĘŚCIK

bardzo przydatne w naszej

Piłsudskiego 3/5.059/843-94-19
www.avgsm.prv.pl

OKNA DREWNIANE drzwi zewnętrzne i
wewnętrzne. Dziadek Kilińskiego 29
(059)845-39-74.

- .«■■■............ . -----—
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Ogłoszenia w łnformatorza ag
płatna. Zgłoszenia:
tel. 089/840-32-51, 841-17-43

, Wakacja w mieście

Oddajmy dzieciom podwórka!

Nic, tylko piasek

5 ßäxxxw
Zśwysk

Karolina Szymichowska, Asia Gorgon, Ola Drabarz

Resztki piaskownic - tyle pozostało
z dawnej świetności podwórka
przy ul. Górnej.

Dzisiaj
SŁUPSK. Szkoły podstawowe
nr 2,4,5,6,7,9,10 - w godz. 9-14
letnie półkolonie, w programie za
jęcia świetlicowe i sportowo-rekre
acyjne, wycieczki; IV LO oraz Ze
spół Szkół Ogólnokształcących
I Technicznych - godz. 9-14 zaję
cia sportowo-rekreacyjne, kawia
renka internetowa; Młodzieżowe
Centrum Kultury - godz. 10-12
warsztaty teatralps dla dzieci
i młodzieży, godz. 12-14 warsztaty
wokalne dla dzieci uzdolnionych
muzycznie, godz. 12-14 warsztaty
teatralne dla starszej młodzieży,
godz. 13-15 turniej tenisa stołowe
go, godz. 18 projekcja filmu w ki
nie Rejs „Lepiej późno niż później”
- bilety 6 zł dla dzieci, 8 zł dla do
rosłych; Filia nr 11 Miejskiej Biblio
teki Publicznej przy ul. Hubalczy
ków - godz. 11-14 zajęcia pod ha
słem „Wakacje w bibliotece”
- zajęcia plastyczne, konkursy,
spotkanie z baśniami.

Na podwórku przy ul. Górnej
nie ma niczego, co mogłoby słu
żyć dzieciom do zabawy. - Kiedyś

były tu piaskownice, ale wspólnota
mieszkaniowa je zlikwidowała mówi jedna z mieszkanek. - Na
sze dzieci są przeganiane, nie
mają się gdzie bawić. Nie rozu
miemy postępowania niektórych
mieszkańców, bo przecież w blo
kach mieszkają nie tylko członko
wie wspólnoty.
Lokatorzy ze wspólnoty miesz
kaniowej zapewniają, że nie prze
ganiają dzieci. Co więcej, nie wy
kluczają nawet, że w przyszłości
zrobią nowe piaskownice. - Chce

Kacper Harasimiuk, Anila lew ula

my jedynie, żeby byl tutaj porzą
dek i nikt nie niszczyI nam po
dwórka - twierdzi jeden z człon

Dzieci mogą się bawić jedynie w piachu rozsypanym na trawniku.

ków wspólnoty.
Przypominamy, że trwa na
sza akcja „Oddajmy dzieciom
podwórka”. Cały czas czekamy
na państwa sygnały dotyczące

zaniedbanych i zapomnianych
podwórek, które warto by odno
wić.
Opinie
przyjmujemy
pod numerem telefonu 842-51-

Fot SŁAWOMIR ŻAB1CKI

Jutro
SŁUPSK. Szkoły podstawowe
nr 2,4,5,6,7,9,10 - w godz. 9-14
letnie półkolonie, w programie za
jęcia świetlicowe i sportowo-rekre
acyjne, wycieczki; IV LO oraz Ze
spół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych - godz. 9-14 zaję
cia sportowo-rekreacyjne, kawia
renka internetowa; Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 - godz.
9-14 - kawiarenka internetowa;
Młodzieżowe Centrum Kultury godz. 10-12 warsztaty teatralne
dla dzieci i młodzieży, godz. 12-14
warsztaty wokalne dla dzieci
uzdolnionych muzycznie, godz. 11
zajęcia plastyczne dla dzieci,
godz. 12-14 warsztaty teatralne
dla starszej młodzieży, godz. 1315 turniej tenisa stołowego, godz.
18 projekcja filmu w kinie Rejs
„Lepiej późno niż później” - bilety
6 zł dla dzieci, 8 zł dla dorosłych;
Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej przy ul. Braci Gierymskich
- godz. 11-14 .WrritaGy|he=spotkania z książką” - głośne czytanie
książek, dyskusje i konkursy pla
styczne; Filia nr 11 Miejskiej Bi
blioteki Publicznej przy ul. Hubal
czyków - godz. 10-15 „Wakacje
w bibliotece” - quizy, zajęcia pla
styczne konkursy, spotkanie z ba
śniami.
(lir)

95 w 39 lub adresem interneto
wym
(toc)
tomasz.czescik@glos-pomorza.pl

NOWE MIEJSCA

Poczta dobrze radzi
W Słupsku ruszył pierwszy w kraju
punkt doradztwa bankowo-ubezpieczeniowego Poczty Polskiej.
Rafał Kowalski, Dawid Telesiewicz, Przemysław Piatczyc

Punkt działa w budynku
poczty przy ulicy Banacha 6.
Po remoncie wydzielono tu do
datkowe dwie sale. W pierwszej
0 powierzchni ponad 50 metrów
kwadratowych są dwa stanowi
ska internetowe, z których moż
na korzystać za opłatą. W tej
salce urzęduje też doradca, któ
ry powie, jak założyć konto
1 wskaże najlepszą opcję, pora
dzi, jak ubezpieczyć mienie
i utworzyć fundusz stypendialny
dla dzieci lub wnuków. Klient nie
płaci za poradę bez względu
na to, czy skorzysta z oferty, czy
nie.
Obok jest też mała sala kon
ferencyjna, do której na spotka
nia są zapraszani filateliści.
Można tu też urządzać prelekcje
na temat produktów pocztowych
i udogodnień dla klientów.
(law)

Fol SŁAWOMIR ŻABIC <1
Choć usługi można załatwić w każdym pocztowym okienku, to w no

wym punkcie doradztwa klient nie jest poganiany przez innych peten
tów; może spokojnie zasięgnąć porady w przyjaznych warunkach.

v *y < Mateusz Karnacewicz, Sebastian Lewandowski, Patryk Rygas
FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI

407504KOKB.A

str.

i4 Informator re,zionąłlny/1nV
rynarki Polskiej 83, tel. 814-58-88
- wtorek i czwartek godz. 16-18

TELEFONY
ALARMOWE
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 986
Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie Energetyczne - 991
Pogotowie Gazownicze - 992
Pogotowie Ciepłownicze - 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyj
ne - 994

SZCZECIN: Stowarzyszenie Po
mocy Poszkodowanym w Wy
padkach i Kolizjach Drogowych
„Alter-Ego”, ul. Botaniczna 38A,

www.glos-pomorza.pl

USTKA - „Pod Smokiem”, ul. Ki
lińskiego 8, tel. 814-53-95
WICKO - „Pod Agawą”, tel. 86111-14

70-786 Szczecin, tel. (0-prefiks-91) 464-39-35 lub 0-607-544-491

MORZA ŚRODKOWEGO

Vvst.eoi

POLICYJNY
TELEFON ZAUFANIA

w godz. 10-18: Skarby Książąt Po
morskich; Sztuka dawna Pomorza
od XIV do XVIII wieku; Twórczość
plastyczna S.l. Witkiewicza;; Młyn
Zamkowy, czynny w godz. 10-16:
Dawna i współczesna sztuka ludowa
na Pomorzu Środkowym; Szli na Za

CZŁUCHÓW - 834-25-08
LĘBORK - 862-14-73
ŁEBA-866-18-36
MIASTKO - 857-24-69

USŁUGI MEDYCZNE
OGÓLNOPOLSKA Infor
macja i Rejestracja Me
dyczna tel. 0-300-200913 (całodobowa)
SŁUPSK: Nocne dyżury stomato
logiczne, al. Wojska Polskiego 1/14,
tel. 840-18-99; 0-605-658-473

Prywatne Pogotowie Stomatolo
giczne „Vltrodent”, Stupsk, ul.
Soldka 2, tel. 841-24-50

POMOC DROGOWA

,

SŁUPSK - 981; 844,0431; 842-79-40; 842-44-1
40; 811-91-50
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28
CZŁUCHÓW - 834-14-12
LĘBORK -862-17-87

INFORMACJA
Biuro numerów - 913; |
94-93

Paszportowa - 95-75
Kolejowa - 94-36
AIDS-0-801-225-001
PKS - SŁUPSK - 842-42-56 BY

NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłątaja
31, tel. 840-35-50 (budynek Poczty
Głównej) - całodobowa; Przychod
nia Lekarska, ul. Chełmońskiego 3,
tel. 845-61-60 - czynna w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona 8,
tel. 840-19-40; 840-19-41 czyn
na w godz. 7-19; Przychodnie POZ:
ul. Młyńska 1 a, tel. 841-37-63
w godz. 8-19; ul. Mochnackiego 19,
tel. 848-26-66; 845-69-99
LĘBORK: Franciszkańska Stacja
Opieki Caritas Hospicjum Domo
we, ul. Basztowa 8, tel. 863-31-58

P

Zamek Książąt Pomor
skich, ul. Dominikańska 5-9, czynne

chód osadnicy; Herbaciarnia w Spi
chlerzu, czynna codz. 10.30-20: Pol
ska Szkoła Plakatu IX. Filmy ZSRR;
Galeria Bursztynowa, ul. Tuwima 9:
Inkluzje roślinne i zwierzęce w bursz
tynie; Galeria Kameralna, ul. Party
zantów 31 a, czynna w godz. 8-16;
Bielska Jesień 36. Ogólnopolski Kon
kurs Malarstwa; Baszta Czarownic,
ul. F. Nullo 8, czynna w godz. 10-17:
Bielska Jesień 36. Ogólnopolski Kon
kurs Malarstwa

BYTÓW: Muzeum Zachodnlo-Kaszubskie, tel. 822-26-23 w godz. 1018: Kultura materialna Kaszubów Bytowskich; Sztuka sakralna; Sala my
śliwska; Portrety Gryfitów Książąt
Pomorskich; Dawna broń i uzbrojenie
, i historia zamku w Baszcie Młyńskiej;
Kazimierz Klamut - Miniatury hełmów
i zbroi rycerskich; Malarstwo - Krysty
ny, Elżbiety i Piotra Wasilewskich Sztuką zauroczeni; Sztuka ludowa
Lubelszczyzny ze zbiorów Muzeum
Lubelskiego

TÓW - 822-22-38, CZŁUCHÓW -

czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-14

834-22-13, LĘBORK - 862-19-72
Bank Informacji - 842-65-48

USŁUGI RÓŻNE

POGOTOWIE
WETERYNARYJNE

m

SŁUPSK: Pogotowie
szklarskie całodobo- _____
we, Słupsk, ul. Ponia-

tel. 834-25-86 poniedz.-piątek 10-16:
Kultura materialna Ziemi Czechow
skiej; Pradzieje; Rzemiosło artystycz
ne XV-XIX wieku; Z dziejów miasta
i zamku; Monte Cassino w 60. Rocz

■

towskiego 44, tel/fax 842-57-67

nicę Bitwy

Biuro Ubezpieczeń - OC taniol
Agencja SKOK - pożyczki, An
dersa 10, 059/845-41-62. Przyj
mujemy ogłoszenia do „Głosu
Pomorza” I „Głosu Szczeciń
skiego”
Hotel dla psów (całodobowy)

LĘBORK: Muzeum w godz. 10-16:

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

m
Mj

KURSY WALUT
KantorMIAMI „Galeria
Podkowa”
ul. Starzyńskiego, Stupsk,
tel. 841-70-31

Skup
USD
EURO
0GBP
CHF

3,68
4,44
6,64
2,90

Słupsk, ul. Paderewskiego, tel.
842-84-14, 840-02-21, 0-603-070-

Sprzedaż
3,82
4,59
6,85
3,01

PIZZA NA TEL.
Bar Pod Kasztanem, ul.

REKREACJA
SŁUPSK;
Ośrodek
Sportu i Rekreacji, ul.
Szczecińska 99, tel. 84340-17; 843-40-16 - pływalnia
czynna w godz. 6-22

LĘBORK: Centrum Sportu i Re
kreacji, ul. Olimpijczyków 31, tel.
862-71-77 - pływalnia
na codz. w godz. 6-22

czyn

SZCZECINEK: Kryta Pływalnia
„Aqua-Tur”. Codziennie 7-22 baseny: sportowy, rekreacyjny,
brodzik; zjeżdżalnia, jacuzzi,
atrakcje wodne, sauna, solarium,
bar, sklepik, tel. 372-96-28

PORADNICTWO
SŁUPSK:
przemocy

Dla ofiar I
„TAMA” -|

tel. 841-40-46, al. Sien
kiewicza 7, w godz. 15.30-19.30

Poradnia Uzależnienia od Alko
holu i Współuzależnienia, al.
Wojska Polskiego 50, tel. 842-4278; 842-30-33 - poniedz-piątek
godz. 8-16

Punkt konsultacyjny Fundacji
Fenix dla osób z problemem
narkomanii w rodzinie, al.
Sienkiewicza 7,1 piętro, tel. 84270-80 - poniedz.-piątek w godz.
16-19

Poradnia Odwykowa, ul. Pade
rewskiego 9, tel. 840-20-01, poniedz.-czwartek w godz. 9-17; pią
tek w godz. 9-14
Dom Interwencji Kryzysowej, ul.
Wolności
3, tel.
842-71-25
(przy PCK)

USTKA: Towarzystwo Zapobie
gania Narkomanii (punkt informacyjno-konsultacyjny), ul. Ma-

CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne.

Lębork w zabytkach i dokumentach
(Lębork na starej fotografii); Alfred Lubocki - prace ludowe; Rzemiosło
w pradziejach; Chöcz kaszubska; Ga
binet Paula Nipkowa (twórca telewizji);
Galeria Strome Schody: Malarstwo
na jedwabiu Brygidy Ingrid Mrozek

KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej,

Wojska Polskiego 52, tel.
842-70-46 (dowóz Słupsk
i okolice w godz. 10-22)
Chata Macochy, ul. Wojska Pol
skiego 30a, tel. 840-22-80
Kaspertino, ul. Szczecińska 61 a,
tel. 843-46-33
Marco Polo, ul. Bema 13, tel. 84138-78 (dowóz na terenie Słupska

ra Gardno

i okolic)

ski Konkurs Malarstwa

SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodni
cze Słowińskiego Parku Narodo
wego, tel. 811-73-68 czynne
po uprzednim uzgodnieniu telefonicz
nym

USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1a, czynna w godz.
10-18: Bielska Jesień 36. Ogólnopol

Norton, ul. Starzyńskiego 2, (059)
848-65-00, dowóz (też Siemianice,
Kobylnica) opakowanie gratis

KINA

KEBAB NA TEL.

Harry Potter 3, godz. 16
i 18.30; Monster, godz. 21; Sala B nieczynna
MCK.REJS - Lepiej późno niż póź
niej, godz. 18
BYTÓW: ALBATROS - Troja,
godz. 19

Kebab House, ul. Wolno
ści (Targowisko), tel. 84030-32, pon.-sob. 9-22;
niedz. 12-22

POCZTA I TELE
KOMUNIKACJA

m

SŁUPSK: MILENIUM tel.
842-51-91 - Sala A -|

USŁUGI
POGRZEBOWE

(całą dobę) tel. 841-30-45;
842-52-47

ia

SŁUPSK: „KALLA", ul.

Armii Krajowej 15, tel. 84281-96; 0-601-928-600; cena po

DYŻURY APTEK
SŁUPSK - „Ratuszowa”, gjv^i
ul. Tuwima 4, tel. 842-49-

^

57; „Przy Placu Dąbrow
skiego”, (wejście od ul. Przemysło
wej) otwarta codziennie 8-22, tel.
840-30-22; „Vitae” (Kaufland), ul.
Kołłątaja 25, tel. 840-21-31; otwarta

codziennie 8-21 ’
„BYTÓW - „Jesionowa", ul. Do
mańskiego 3, tel. 822-80-80

CZŁUCHÓW - „Aspirynka”, ul.
Sobieskiego 5, tel. 834-62-44
LĘBORK - „Sit Saluti”, ul. I Armii
WP, tel. 862-53-00
ŁEBA - „Słowińska”, ul. Kościusz
ki, tel. 866-13-65
MIASTKO - „Rodzinna”, ul. Wy
bickiego 30, tel. 857-87-25

grzebu 1950
„HADES”, ul. Kopernika 15, cąłodobowo: tel. 842-98-91; cena pogrze
bu 1900
„ZIELEŃ”, tel. 842-30-42, (całodo
bowe) tel. 0-502-525-005 .
„HERMES”, ul. Obrońców Wybrze
ża 1, (całodobowo) tel. 842-84-95;
0-604-434-441.
„NEMEZIS" wyrób-sprzedaż tru
mien (od 200 zł), Leszczyńskiego
10E, 0-59/842-23-04; 0-697-300-732
■ ■■
O wszelkich zmianach prosimy in
formować: tel. 842-51-95 lub
pod adresem Słupsk, ul. Henryka
Pobożnego 19..
(teb)

KARTKA Z KALENDARZA

Urodzeni 1 lipca
Pracowici, cierpliwi i wytrwali. Mimo wielu zalet nie zdobywają
wielkich zaszczytów ani majątku. Po prostu nie mają takich aspira
cji życiowych. W działaniu brak im zdecydowania i pewności siebie
Nie gamą się do towarzystwa, wystarczy im rodzina.

Halina
Pewna siebie, stanowcza, czasem ma
łostkowa. Bywa nerwowa i łatwo daje się
wyprowadzić z równowagi. Mimo przeciw
ności losu jest dobrą żoną i matką. Najlepiej
czuje się w domu, wśród najbliższych, dla
tego rzadko robi karierę zawodową.

OGRZEWANIE
z ZIEMI
ul. Lutosławskiego 8

SŁUPSK
tel./fax

■ Mit**'**

.

_

11.00 Uważaj, niebezpieczeństwo
11.15 Światowe dziedzictwo
kultury: Tadż Mahal. Pomnik
wieczne] miłości - film dok.
11.30 Kitty Hawk - pierwszy
samolot. Droga braci Wright
do wynalazku (1/2) - film dok.
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Nash Bridges (7) - serial
13.10 Żyjąca Europa (3/8): Ostatnie
pierwotne lasy serial dok.
14.05 Plebania (361, 362) (powt.)
15.00 Wiadomości
15.10 My, Wy, Oni - magazyn
15.35 Klan (763, 764) (powt.)
16.25 Moda na sukces - telenowela
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki - wywiad
17.30 Sąsledzl - serial komediowy
18.00 Euroblznes czyli poradnik
dla małych I średnich
przedsiębiorców (1/5):
Jak założyć firmę w UE7
18.25 Magiczne drzewo:
Drewniany pies
19.00 Wieczorynka: Mlslowankl
19.30 Wiadomości
19.55 Sport I Prognoza pogody
20.05 Pogoda dla kierowców
K.jk'.l Żandarm z Salnt-Tropez
- komedia, franc. 1964,
reż. Jean Girault,
wyk. Louis de Funes,
Genevieve Grad

22.05 Sprawa dla reportera
22.40 Tygodnik polityczny Jedynki
23.25 Monitor Wiadomości
23.40 Biznes perspektywy - mag.
kkti-t Powrót Idioty
• film obyczajowy, czes. 1999,
reż. Sasa Gideon

7.00
7.10

8.00

Zakończenie programu

10 minut tylko dla siebie
Lato bez granic - magazyn
Na dobre I na złe (60)
- serial obyczajowy

8.50

Lato bez granic ■ magazyn

10.00 Euro 2004

- serial komediowy
Idol Extra - pr. rozrywkowy

Najzabawniejsze zwierzęta
świata - program rozrywkowy
Roswell: W kręgu tajemnic

23.05 Panorama
23.25 Sport telegram
23.30 Prognoza pogody
t*łkj.l Kobieta na środę - dramat
psychologiczny, USA 2000,
reż. Christopher Leitch

1.05

Zakończenie programu

7.45 Panorama, Prognoza pogody
8.00 Tygodnik gospodarczy (powt.)
8.10 Gość Trójki
8.20 Kwiaty i ogrody (powt.)
8.30 Kurier, Prognoza pogody
8.45 Gość dnia
9.00-16.00

Transmisja posiedzenia
Sejmu RP
9.30.10.30, 11.30, 12.30,
13.30,
14.30, 15.30
Kurier - program informacyjny
(wersja graficzna)

16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.30
17.50
18.00
18.20
18.30
18.45
19.10

Temat wiejski (powt.)
Panorama, Pogoda, Sport
Kurier, Prognoza pogody
Rozmowa dnia
Jej portret
Kurier, Prognoza pogody
Magazyn elbląski
Panorama, Sport, Pogoda
Punkt pr. publicystyczny
Kurier kulturalny
Z archiwum TVG
Ignacego Krasickiego
przypadki
19.30 Telezakupy
19.45 Rozmowa dnia
20.00 Telekurier - magazyn
20.30 Kurier, Prognoza pogody
20.55 Echa dnia - pr. publicystyczny
21.15 Eurotel - magazyn
21.30 Kurier gospodarczy
21.45 Panorama, Prognoza pogody
22.00 Halo Trójka
22.15 Gwiazdy sportu - felieton
22.30 Kurier, Sport, Pogoda
kjcŁiLi śmierć na żywo

-

-film SF, franc. 1981,
reż. Bertrand Tavernier

1.10

(43) - serial SF

Domowa kawiarenka
Przygody Jackie Chana (67)
- serial animowany
Benny Hill - pr. rozrywkowy
Awantura o kasę - teleturniej

Informacje
Exclusive - najciekawsze
historie świata - magazyn
i Daleko od noszy (3) - serial

TVN

komediowy (powt.)

Trzy lata po rozwodzie pielęgniarka
Abby, samotnie wychowująca sześcio
letniego synka Williego, zostaje pozba
wiona prawa do opieki nad swoim
dzieckiem. Sąd orzeka bowiem, że za
jęta pracą zawodową kobieta nie może
zapewnić dziecku należytej troski. Abby
przegrywa sprawę w sądzie, opieka
nad Williem zostaje powierzona ojcu,
który już od pewnego czasu starał się
pozyskać względy syna.

- serial sensacyjny

Fot.

Nowe wcielenie (21/22)
Rodzina zastępcza (14)
- serial komediowy

18.30 Informacje, sport
18.55 Prognoza pogody
19.00 Pensjonat Pod Różą (4):
Wesele - serial obyczajowy
20.00 Dyżur - magazyn reporterów
20.30 Świat według Kiepskich

TVP 1, GODZ. 20.20

ŻANDARM Z SAINT-TROPEZ
Sierżant Cruchot zostaje mianowa
ny szefem brygady policji i przenie
siony do Saint-Tropez. Jest surowy
i wymagający wobec podwładnych
oraz bez reszty oddany swojej pracy.
Ambitny stróż prawa postanawia po
łożyć kres działalności nudystów, któ
rzy opalają się na plażach słynnego
kurortu. Walkę z nimi utrudnia mu je
go własna córka, Nicole, która szybko
dopasowuje się do tamtejszych swo
bodnych obyczajów, również wysta
wiając na słońce nagie ciało. Na do
miar złego zaczyna się spotykać
z Fergussonem, bogatym właścicie
lem luksusowego jachtu, który jest
podejrzewany o kradzież z muzeum
obrazu Rembrandta.

serial komediowy

21.00 Z Archiwum „X" (94) - serial
21.30 Studio LOTTO
22.00 Czego się boją faceci,
czyli seks w mniejszym
mieście (14) - serial komed.
22.35 Daleko od noszy (4): Gest
sponsora - serial komediowy
23.05 Biznes lnformac|e
23.30 Porywacze

1.30
5.00

skróty

11.30 30 lat póżnle| - Polacy
na Mistrzostwach Śwlata'74
12.00 Przystanek praca • magazyn
12.10 Geniusz przyrody (1/13):
Anteny, głośniki I wybitny
słuch - serial dokumentalny
12.40 Telezakupy
13.00 Panorama
13.15 Maggie serial dla młodzieży
13.35 Dziewczyna I chłopak (3/6):
Szef I Inni - serial familijny
14.25 Rodzina Kanderów (9/12):
Pociąg z Frankfurtu. Rok
1966 serial obyczajowy
15.30 Podróże kulinarne Roberta
Makłowlcza: Poznański smak
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Na|lepsze dokumenty świata:
Złote wieki Egiptu (3-ost.):
Ostatni z wielkich - film dok.
17.25 XIV Międzynarodowy
Festiwal Teatralny
- Malta 2004
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.05 M jak miłość (184) - serial
19.55 Święta wojna - serial komed.
20.15 Studio Mistrzostw Europy
w piłce nożnej Euro 2004
20.45 Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej Euro 2004

59/841 20 68
POMPY C

- serial komediowy (powt.)

Zostać miss (6) - serial (powt.)
Świat według Kiepskich

- serial przygodowy

- półfinał Grecja - Czechy

SŁUPSK, ul. Kołłątaja 31

PRACUJĄCA MAMA

Marzenia do spełnienia
(18/34) - serial obyczajowy
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.10 Moda na sukces - telenowela
8.35 Łatek - serial animowany
9.10 Wirtul@ndia - pr. dla młodzi.
9.35 Papirus (34) - serial anim.
10.00 Ra] - magazyn dla młodzieży
10.30 Piątka detektywów (6)

1.25

tel. 846-30-20 w godz. 9-18: Architek
tura i kultura materialna Słowińców;
Pomorskie
plenery,
Margarete
Neuss-Stubbe - malarka znad Jezio

170

Telezakupy
Jak wychować tatę (19)

7.10
icrlDt

Pogotowie Ciepłownicze
BYTÓW - 822-66-44
CZŁUCHÓW - 843-27-50
LĘBORK-862-11-81
MIASTKO - 857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
BYTÓW - 822-22-03

6.30
6.45

Piosenka na życzenie
TV Market - mag. reklamowy
Yu-gl-oh (2) - serial anim.
Benny Hill (powt.)
Alty McBeal (70) - serial (powt.)
Rodzina zastępcza (13)

- serial komediowy

SŁUPSK: MUZEUM PO-

TELEFONY
INTERWENCYJNE

POLSAT

uiMiMmmi

WYSTAWY

SŁUPSK-848-01-11
BYTÓW - 822-25-69
LĘBORK - 862-03-00

{£łO$ POITlOfZS

Czwartek, 1 lipca 2004 r.

Zakończenie programu

TVP 3 REGIONALNA, GODZ. 23.05

ŚMIERĆ NA ŻYWO
Wszczepiona w ludzkie oko kamera
może rejestrować wszystkie obrazy
w s|X)sób niezauważalny dla postron
nych osób. Tego typu zabiegowi zosta
je poddany reporter Roddy, któremu
producent programów telewizyjnych
zleca nagranie materiału o śmiertelnie
chorej kobiecie. Bohaterką owego do
kumentu ma być młoda pisarka i właści
cielka firmy wydawniczej, Katherine.
Podczas gdy kobieta przeżywa dramat,
reżyser telewizyjny realizuje cieszący
się wielką popularnością program,
w którym widzowie mogą na żywo ob
serwować jej powolną śmierć.

TVP 2, GODZ. 23.35

- dramat obycz., USA 1999,
reż. Bradley Battersby
House night - pr. muzyczny

Zakończenie programu

6.15
6.55
7.15

Telesklep
Uwaga! • magazyn (powt.)
Zdradzona miłość (14/90)

8.05

Brygada ratunkowa (17/44)

- telenowela (powt.)
■ serial sensacyjny (powt.)

9.00

Telegra - teleturniej
10.00 Szybka forsa - teleturniej
11.00 Telesklep
11.20 Najsłabsze ogniwo
• teleturniej (powt.)

12.10 Rozmowy w toku (powt,)
13.05 Na Wspólnej (328) - serial
obyczajowy (powt.)

13.35 Renegat serial sensacyjny
14.25 Zaklęte serce - telenowela
15.15 Brygada ratunkowa (18/44)
- serial sensacyjny

16.15 Zdradzona miłość (15/90)
telenowela

17.05 Najsłabsze ogniwo
■ teleturniej

18.00 Rozmowy w toku - talkshow
19.00 TVN Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! magazyn
20.10 Na Wspólnej (329) - serial
nnf-fil Pracująca mama - dramat
obyczajowy, USA 1994,
reż. Robert Markowitz
22.35 Jarmark Europa - serial dok.
23.05 Cela - reportaż

23.35 Dla ciebie wszystko
- za kulisami - pr. rozrywkowy
0.05 Alfabet mafii (powt.)
0.35 Uwaga! - magazyn (powt.)
0.55 Nic straconego - programy
powtórkowe

KOBIETA NA ŚRODĘ
Muriel Davidson jest dziennikarką
i pisarką, szczęśliwą żoną Billa.
W przeszłości walczyła z nałogiem al
koholowym, który udało się skutecznie
pokonać. Jej ostatnia książka odniosła
właśnie wielki sukces. Historia kobiety
uzależnionej psychicznie od swojego
brutalnego kochanka, znalazła uznanie
czytelników. Teraz pisze artykuł o byłym
więźniu, Donie Wigulow, który został
oskarżony o próbę morderstwa żony,
do czego nigdy się nie przyznał. Dzien
nikarka i bohater jej tekstu, spędzając
czas na długich rozmowach, przekonu
ją się, że wiele ich łączy. Wkrótce zo
stają kochankami. Don jest alkoholi
kiem i pod jego wpływem, Muriel znowu
sięga do kieliszka.

POWRÓT IDIOTY
Frantisek całe dorosłe życie spędził
w zakładzie psychiatrycznym. Z tego
powodu nigdy niczego nie doświadczył,
jest prawdziwie szczery, bezinteresow
ny i pełen dziecięcej naiwności.
Po opuszczeniu szpitala jedzie do do
mu swoich jedynych krewnych. Szybko
przekonuje się, że nie będzie mu łatwo
odnaleźć się w nowym otoczeniu. Rela
cje między jego bliskimi są tak skompli
kowane, że szybko się w nich gubi.
Frantisek daje się wciągnąć w ich uczu
ciowe rozgrywki. Zdezorientowany i za
gubiony, wszystkim współczuje i próbu
je ich zrozumieć.

POLSAT SPORT
8.15

Piłka nożna: MŚ 1974 - mecz
Polska - Jugosławia (powt.)

10.15 Piłka nożna: Klasyka Ligi
Mistrzów - mecz Real Madryt
- AS Monaco

13.00 Turniej Wimbledon 2004
- podsumowanie 9. dnia

14.00 Turniej Wimbledon 2004
- półfinały kobiet

19.00
20.00
20.30
22.00

Surfing 2004
K.O. TV
Boks z archiwum
Tumie| Wimbledon 2004
- podsumowanie 10. dnia

23.00 Piłka nożna: MŚ 1974 - mecz
Polska - Jugosławia (powt.)

1.00

Turniej Wimbledon 2004
- półfinały kobiet (powt.)

EUROSPORT
8.00
9.00
9.30
10.30

Inside the Teams (powt.)
Magazyn ollmpl|ski (powt.)
Jeździectwo (powt.)
Sport motocyklowy: Wyścig
cyklu Tourist Trophy
12.00 Watts (powt.)
12.15 Magazyn olimpijski
12.30 Inside the Teams (powt.)
13.00 Piłka nożna: Klasyka
piłkarskich mistrzostw
Europy - Euro 2000 (powt.)
14.00 Mityng Grand Prix IAAF
w Zagrzebiu (powt.)
15.30 Piłka nożna: Legendy
piłkarskich ME (powt.)
16.30 Inside the Teams (powt.)
17.00 Piłka nożna: Legendy
piłkarskich ME (powt.)
18.00 Sumo: Turniej Basho
20.00 Piłka nożna: Futbol News
20.15 LG Super Racing Weekend:
Donington (powt.)
21.15 Boks - walka o pas federacji
WBO w Dortmundzie w wadze
półciężkiej Z. Erdei - H. Garay

RADIO SŁUPSK 95,3 FM
6.30-14.30 Co godzinę wiadomości lokalne.
7.00-10.00 Program miejski. 10.00-11.00 Studio
Kontakt. 15.30-16.00 Muzyczna Bitwa. 16.0018.00 Program reporterów Atut. 18.00-20.00 Na
wigator - muzyczna audycja dla młodzieży.
21.00-22.00 Spotkania z muzyką - prezentacja
muzyki poważnej. 22.00 Dobry wieczór Europo.

23.00 Taekwondo: ME (powt.)
23.30 Piłka nożna: Euro 2004
- Extra-Time
23.45 Wiadomości Eurosportu
24.00 Piłka nożna: UEFA Stories
(1) - najlepsze mecze (powt.)

0.30
0.45

Piłka nożna: Euro 2004
- Extra-Time (powt.)
Piłka nożna: UEFA Stories

1.15

Wiadomości (powt.)

(2) - najlepsze mecze (powt.)
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Wpisz w telefonie komórkowym SMS o treści:

Twoje ogłoszenie znajdzie się w „Głosie Pomorza”

gp kod rubryki treść ogłoszenia

w najbliższym możliwym terminie. Dozwolona liczba

przykład: gp 20 sprzedam jamniki szczenięta, tel. 123 456 789

znaków w SMS-ie wraz ze spacjami (odstępy), interpunkcją

Wyślij ten SMS z treścią pod numer

przekroczyć 100 znaków. Kody rubryk podane są również na

7640 7940 7940 -

stronach z ogłoszeniami

(np. przecinek), kodem gazety i numerem rubryki nie może

rubryki za 6zł +22% VAT

Regulamin przesyłania SMS-ów dostępny

rubryki za 9zł +22% VAT

w Biurach Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
rubryki za 18zł (2 SMS-y za 9zł) +22% VAT

i na stronie internetowej gazety:

(w tym przypadku dwa SMS-y z ogłoszeniem trzeba wysłać
jeden po drugim pod numer 7940).

www.glos-pomorza.pl

Następnie otrzymasz SMS-a informującego

Kody

poszczególnych rubryk:

głos Pomorza

o publikacji ogłoszenia.

|

Za 18 zł: Auto-moto 01; Motoryzacja 02; Nieruchomości 04; Budownictwo 05; Usługi 06; Zdrowie 07; Uroda 08; Nauka 09; Komputery 10; Turystyka 11; Rozrywka/relaks 12; Biznes 18
za 9 zł: Auto z ceną 03; Uroczystości 17; Rolnictwo 19; Zwierzęta 20; Rośliny 21; Antyki 24; Różne 25; za 6 zł: Serdeczności 13 Matrymonialne 14; Poznajmy się 15; Używane 22; Hobby 23; Praca 26;
253204KOKB_A

OPEL astra 1,6 B (1999), 16 500 zł,
9601-615418.

AUTO-MOTO

REMID, 959/842-33-90,
960921-2904.
--------------------------------------------- —— 006369MUSW

----------------------------------------------- — 00772104K0AQ/A

SŁUPSKA Giełda

Nieruchomości
- dwupokojowe, trzypokojowe,

POSZUKUJĘ gabinetu

Słupsk, Ostroroga 3,
959/844-02-95.

czteropokojowe. 059/842-7917

----------------------------------------------------- — 00772004KOHG/A

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

----- --------------------------------------------------- 00428004SLBH/B

holownicze Słupsk,
059/84144-14, 84144-13.

I ------------------------------------------- 00765MMCIM

OPEL kadett (1986) 1,3, gaz.
9607-06-09-72.
---------------------------------------------------- xtnmm/t
OPEL kadett (1987)

1,3, gaz.
9609-023-616
---------------------------------------------------- Krmmim/k

POUIVPnDKOUIC

0604 235 892

PANDA (2004) okazyjnie.

9888-439247

----------------------------------------------------------------- OOSiUWSlS«/«

0602 157 399.

POLONEZ (1992) granat, instalacja
gazowa (gwarancja), hak, po remoncie,

IKUPIMYNA34<ORZySTNI€J!l

stan bdb, 4 300.9601-0984-74.
---------------------------------------- ------------ msmusi/t

2804KOAQ_A

AKUMULATORY.

HAKI

«3MWUSI/»

holownicze. 959/842-9930.

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

2 POKOJOWE

0M199WUSJ/C

TACHOGRAFY - taksometry fiskalne
- kasy, Tachotronic, Szczecińska 38,
094/346-51-98,0-602461-398.

Max-Car. Największy wybór
samochodów osobowych, ciężarowych,

TOYOTA yaris luna

skuterów. Uproszczone kredyty, leasing,

9509-501-172.

1,3 (2003), 5 drzwi,
khaki - metalik, 38 500,

842-80-75 -

DWUPOKOJOWE,
USTKA - (KOPERNIKA) - WGN

zamiana. Koszalin, Szczecińska 90,

—1

tel. 346-59-16.

TRANSIT (1995) 9-osobowy,

----------------------------------------------------------------- OMÄTWKOfK/«

9603-649935.
■---------------------------------------------------

I UBEZPIECZENIA samochodowe

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

■

---------------- 007«99WK0Kft/A

23 500.

tmmusi/k

VW polo

1,1 (1991) kombi - 3 tys., opony,
094/3409923.

---------------------------------------------------------------- OMiismsiiw

........................................................... . ■

AUTA NA GAZ (BRC) PROFESJONALNIE,
NAJTANIEJ! RATY. KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,0-602-644-337.
I----------------------------------------------------------------

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

- BAZAR komis, skup, sprzedaż,
zamiana. Słupsk, Kopernika 11,

mnymim

AUTO

Bazar Komis - skup, sprzedaż,
zamiana. Słupsk, Kopernika 11.
059/811-91-50

AUTO CENTRUM II SŁUPSK,
SZCZECIŃSKA 2, SKUP, SPRZEDAŻ,
ZAMIANA. 059/84-56-466.

Koszalińska 72 000.
059/842-7917 www.spgn.pl

usługi

MBHH

—--------------------------------------------------- -------- 00<605MS18K/C

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
60 arów, 8 km
od Słupska. 9695-3911-78.
----------------------------------------------------------------

094/3195967. Koszalin, Szczecińska 57 a,
„Auto - Sam”, 094/348-14-83,

DZIAŁKA 1,4 ha wraz z konstrukcją hali
(700) i utwardzonym placem (2000)

CAŁE,

9602-51-8951, 0-604-75-6996,

w Sycewicach, przy trasie Słupsk -

powypadkowe, 9604-283435.
-------------------------------------------------— mmmm»

----------------------------------------------------------------- OO4S3ZO4KO0H/A

Koszalin, 959/8496999,842-1998.

POWYPADKOWE kupię.

AUTOKLIMATYZACJA

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

- serwis. Słupsk,
Wileńska 12B. 059/84938-30,

mx/n

9601-789-892

z dojściem do jeziora, 059/ 82-19573.

--------------------------------------------——------- OMlSJWSllłW

----------------------------- —------------- --------------- 00770404K006/A

Ok0a

----------------------------------------------------------- I— 0Ml«4O4StS«/<

BIURA HANDLOWE;

700 + gaz (1992), 5 700,
0-506-681-119.
--------------------------------- ——----------mnmm/k

ul.Zwycięstwa 179

tel. 3 403 700
KOŁOBRZEG
ul.Pomorska 2c
(wejście od Zwycięzców)

CINQUECENTO

700 1996,
094/3404-361, 0-604-792-036.
1,2 16 V 75 kM - (XII 2003)
1200 KM, 5 -drzwi, 094/343-61-90.

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

tel. 35 422 58

AUTA POWYPADKOWE USZKODZONE ROZBITE

CORSA

DRAWSKO POM

Płatne gotówką!

Mm™«#««

1.9D (2000).

Plac Konstytucji 12

tel. 36 34 847
POŁCZYN ZDRÓJ

428904KOBH_A

ul.Młyńska 11A

0-602-803-352

tel. 36 64 900

SKUTER roczny. 959/81-31-363,

—-------------------------------------oommmnvk
FORD escort kombi 1.6 benzyna (1998) -

BIAŁOGARD

9509329678.

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL "OSKAR"

15 700. Słupsk, 0-609-767-075.
-------------------------------------------------------1----------

GOLF II
—

0M4OI04LW«

tel. 312 32 26

MOTORYZACJA

—--------- 1----------------------------------------(I0645604US//«

HONDA civic

ul.Wojska Polskiego 11

'

(1991) 1.6B. 0-59/847-12-66.

575004KOBHJX

KOD RUBRYKI SMS: 02. CENA: 18 Zł + 32% VAT

1990.0-602-650-340

------- --------———--------------------------------- 0051S904S1S«/«

KUPIMY POWYPADKOWE

HONDA HRV 4x4 (1999) 1.6,
pierwszy właściciel, serwisowany,

0604-997-422

kupiony w salonie. 0-609036-795.
----------------------------------------------------------------

«0W4M4USJ/I

WYSOKIE CENY

KREDYTUJEMY samochody nowo, używa
no, motocykle. Słupsk, Sienkiewicza 3,
0-59/842-58-86.
----------------------------------------------------------------

MERCEDES

0602-506-359

«WUM4US4'«

428904KOBH B

123,1984. 0-604-946-740.

---------------------------------------------—----------------M51H04SIS4H j

LAWETY - do przewozu aut wypożyczamy,
094/34-09923.
---------------------------------------------------- mtUMM/k

I Auto-Domasz tłumiki, amortyzatory,

0-606-283-981.

instalacji gazu
w samochodach, legalizacja zbiorników.
Raty. 094/34-69115, Jamno 63.

TŁUMIKI,

katalizatory, montaż, sprzedaż.
Zbigniew Czekaj. Koszalin,

Szczecińska 70, (094) 3497964.
----------------------------------------------------------------- OOWIOMWV«

eksploatacyjne. Bolesławice, 841-5953.

skrzynia, części, 094/340-59-23.

Bałtycka 8b, 059/8414942.
—--------- -----

00281804SL8H/A

ogłasza

9506+385-876.
OOOMHUSłł

9609389365.
0WM7WUSH

prosperujący, artykuły
dziecięce. 9693-569958.
------------------------------------------------------------ —

WM39MUS«'«

959/81-31-332.

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

006M7WUSJ/8

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

---------------- ------------------------------------------------00682704K0K8/EG

WEX 8411-029

NIERUCHOMOŚCI

POLBRUK - granit, układam.
059/84913-32, 9604-149-691.
------------ ---------------------------------------- «mummt
SCHODY drewniane - producent.
Słupsk, 059/842-6371
----------------------------------------------------------------- o«92ioei.»y«

SZKLARSKIE profesjonalnie,

antywłamaniowe, zespolone, bezpieczne, folie okien

ne. Centrum Z. Augusta 059/84-30411
---------------------------------------------------- ommsua/i

SZKLARSTWO, ramiarstwo, Mirex
Słupsk, Słoneczna 15a. 841-3981.

1

USŁUGI

I REMID - R. MĄKA. 0-59/842-33-90,
0-606-21-20-04, SIENKIEWICZA 20.
WWW. REMID. SŁUPSK. PL
—---------------------------------------------------------------------------------«369/«

84-12-583 Nieruchomości - Kaczyńska.
—----------------------------------- «xretMsav«
AR-HAND 059/84-14-993,
0-508-525-765 www.arhand.pl
----------- -- ----------------------------------- araaMTOuyf

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI.
Słupsk, 84-11-662. www.krynicki.com.pl

— ---------------------------------------- oniuMUSi'«

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

www.wex.com.pl

'

NAPRAWA AGD/RTV

AGO,

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

AUDIOVIDEO, TV,

naprawa,
Słupsk. 845-55-63
------ —-----------------------------------------------------

0W821WSUIVX

BIAŁOGARD,

Naprawa Telewizorów,
094/312-2919, 312-9952.
-------------

006372MWX/J

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

pralkonapra

wy. „Polarserwis”, Wileńska 12B.
059/8493330,9601-789892

NAPRAWA:

RTV, monitory, wieże,
magnetowidy - tanio!, drukarki.

BUDOWNICTWO

Zygmunta Augusta 14. 84-39465.
------------------------------------------------------ mmtsmt

SPRZEDAŻ

■

„SERWIS-DACH" SŁUPSK, POPRZECZNA 7,
TEL/FAX 0-59/840-23-60. DACHÓWKA
CERAMICZNA, CEMENTOWA, BLACHODACHÓWKA, OKNA DACHOWE, PAPY, RYNNY,
IZOLACJE DACHU, CEGŁA KUNKIEROWA.

mm

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

SM „Dom nad Słupią” sprzeda
tanio lokale użytkowe. 959/843-01-54.
------------- ---------------------------------------------------

0009IMUS17«

Słupsk Poniatowskiego,
obiekt Postomino.
---------------------------------------------------------------- 007505M*(Wy«

KUPNO DOMU
PILNIE

nowy oraz przedwojenny. „Omega",
059/84-14420.

ANBIT. Ytong,

systemy dociepleń,
farby, lakiery, kleje. Taniol Towarowa 9 a,
059/84-562-17.
----------------------------------------------------------------- 0045280MOWV«

GLAZURY, łazienki
www.mozaika.pomorze.pl

TELENAPRAWY domowe.

959/84-29970.

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

00621504US7/«

ZABEZPIECZENIA/ALARMY
ALARMAUTO;

Stupsk, 059/84-11-604.

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

0050600CUK/«

AUTOZABEZPIECZENIA.

Blokady.
Znakowanie. Auto-Plus, 059/8414145.

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

00458704SL8H/A

REMONTY
I 0-508-326-783.059/847-52-26
gazowe, wodne, co.

------------------------------------------------------------------- 0MO73WSi®</<

----------------------------------------------------------------- OOM53MS18K/«

ODKURZACZE centralne.

A-Z.

------- ------------------------------------------------- 00303104SLBH/A

—-------------------------------------------------------------- 00769704H0«Ł'«

ROZBIÓRKOWE

BEZPYŁOWE cyklinowanie. Układanie par
kietu. 959/84-32-038, 9601-614993.

Gładzie, malowanie - solidnie
059/84-33-058.

Słupsk,
Lutosławskiego 8,959/84-12-068.
- dachówka karpiówka,

cegły. 9503417-071.

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

0j5337MUSJ/«

842-80-75

- LETNISKOWY
- ŁĘTOWO - WGN

---------- ------------------------------------------------------- 00507704SLBH/Ö

BUDYNEK mieszkalny o

pow. 169 mkw.,

------------------------------------------------------------------ 00750S04KOXQ/D

NOWE i inne 059/84-14-993,
9509525-765 www.arhand.pl
PODDĄBIE letniskowe ,Wex” 8411-029.
-------- ---------------------------------------------- mmuous/i
PRZEWŁOKA stan surowy,

„Wex”

- Słupsk - Ustka.
059/8414976.
------------------ ----------- ----------------------- nmrmmt

KUPIĘ jednopokojowe, dwupokojowe kom
fortowe. 9609339267.

——-------------------------------------------- memmem

Nieruchomości.
Domy - różne. 059/842-7917

|foriem
Mi

.Afiu

wtercfc

I ) oddachem

PILNIE

kupię dwupokojowe Słupsk.
9507-717-938

PILNIE: 3 - 4 - pokojowe. „Omega”,
059/84-14420.

SŁUPSKA Giełda

• nowe

BemojH&i

—---------- ;--------------------------------------------------- OM28304SIWA

------ 1--------------------------------------------------------- 005155W91S5V«

8411-029.

•J 2

KUPNO MIESZKANIA
KUPIĘ dom

KUPIĘ trzypokojowe, czteropokojowe komfortowe. 059/84-59505.

—------------------------------------------------------------- 007228046MG/C

772904KOBHJ«

9603479474.
---------------------------------------------------- omm&j/i

Ford Mondeo z gazem
13 000 PLN 505083373

urządzonym ogrodem
„Wex” 8411-029.

Informacje szczegółowe uzyskać można
w Dziekanacie Wydziału
Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej
ul. E. Kwiatkowskiego 6E, blok A, pokój 103 A
lub telefonicznie pod nrumerem
(094) 34-39-156

MANHATAN (42 m) góra.

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

BOKS (Banacha).

SKLEP (36). Słupsk 950339-09-71.
------------------------------------------------ — metmisi/t

DO 15.000 ZŁ

KOBYLNICA z

Zajęcia na Studiach prowadzą pracownicy
dydaktyczno - naukowi Politechniki Koszalińskiej.

! Atrakcyjne Słupsk - Ustka.
059/842-7917 www.spgn.pl
---------------------------------------------------- mumm*

o««»«««»«

9503152-886.

#

LOKAL na działalność (220 mkw.).
959/842-9930,0-604-204-854.
---------------------------------------------------- OMIMMM

USŁUGI

------------------------------------------------- «Mismim

SPRZEDAŻ - LOKALE UŻYTKOWE

9604-94-2931.

------------------------------------------------------------------ 007?510«KOfl/«

Studia prowadzone są w oparciu o program
ustalony przez Ministra Finansów w ustawie
o finansach publicznych oraz w przepisach
wykonawczych w sprawie przeprowadzania
audytu wewnętrznego.

M09IWUSJ/«

WEX 8411-029

boksy branży motoryzacyj
nej - Centrum Motoryzacji, Ustka,

SPRZEDAŻ DOMU

REKRUTACJĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE pt.
AUDYT WEWNĘTRZNY
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DO wydzierżawienia pomieszczenie
(30) na działalność. 959/84-43-024.
I -—----------------------------------------------------------

9889429171.

SAMODZIELNE

SPRZEDAŻ

769104KOBH_A

9602434-668.
I
-------------------------------------------------- mimm/k

www.nieruchomosci.slupsk.pl
------------------------------------------------------ tmrmtw

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

SPRZEDAM

Politechnika Koszalińska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Katedra Rachunkowości i Finansów

BIURA, centrum Szczecinka na każdą
działalność, różne powierzchnie, parking.

- budowlane: (1600) 26 zł/mkw., (8200) - 10 zl /mkw.

KIOSK sprzedam.

AUTO Z CENĄ

Koszalin
Zwycięstwa 276
tei. 340 38 48
www.vicaso.com

00M59WUSW

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

WODNICA

-------- —--------------------------------------------------- 00JM304K»«/«

hamulce, zawieszenia, części

------------------------------------—— Kmmim/k
MERCEDES 308 D podwójna kabina,

! ------------------------------------------------------—

PRO-BUT montaż

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

MERCEDES 1517 ładowany 8 500,
winda. Tanio, 094/344-0642,

muMusi/k
POSZUKUJĘ mieszkania dwupokojowego

PIWNICA.

CINQUECENTO

temtmMjk

DWUPOKOJOWE, umeblowane.
959/84381-91.
I ------------------------------ ;---------------------

ODSTĄPIĘ sklep

OOUJXVLW«

SPRZEDAŻ INNE

CINQUECENTO (1997) 0-604-239-773

...
1
FELICIA combi

00636504US/7«

DZIAŁKĘ budowlaną (rekreacyjną)

9609296977.

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

■

«HJJ304USIM

9609-102-992.

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

lub uczniom kawaler
kę w Słupsku. 9501-272-266 (po 18-tej).

BIURA (centrum), tanio. 959/81-31-332,

------------------------------------------- 00317«MS1»VX

------------------------------------— oouirouiiK/*
POWYPADKOWE kuplę. 0-59/811-91-50,

OFERUJĘ studentom

j ---------------------------------------------- - OMosrwusy«

ATRAKCYJNA działka
I Mercedes

- części dostawcze,
ciężarowe, inne. Naprawa Mścice 17,

059/811-91-50,

MOTOCYKLE
HULAJNOGI
SKUTERY
OWADY

lub kawalerki. 9699655-223.

CZTEROPOKOJOWE

- całe, skup
- komis - zamiany. 059/842-9983,

96092960-77
KU>KtSim

4-POKOJOWE

NAPRAWA/SERWIS

AUTA powypadkowe

AUTO

DELTA. Konopnickiej,
plac Broniewskiego, www.delta.slupsk.pl
---------------------------------------------------- ommusi/c

I 0-602-722-790 KOSZALIN.
ROZBITE, USZKODZONE.

salon serwis

WYNAJEM - MIESZKANIA

2-P0K0J0WE

0-59/84-234-00

00WiM«MS/A

KUPNO SAMOCHODU

04«»/«

3-P0K0J0WE
I 0-601-7840-02

KEEWAY

KAWALERKA. Słupsk, 969917-0915.
---------------------------------------------------- mwmusj/k

OKAZYJNIE I piętro. 059/845-26-45.
--------------- —-------------------------------- 00513404S1S8/A

Powypadkowe, zniszczone kupię.
---------------------------------------------------- u

handlowy w Sianowie,
094/31-85-701.

1-P0K0J0WE

--------- ------ ----------------------------------------- 00507704SLBH/A

---------------------------------------------------- rntimmB

LOKAL

do wynajęcia w Lę
borku, 094/347-04-96, 0-880-380-772.

www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl

LT-28 2.5 SDI (1999).
959/845-71-25, 0-603-079745.
--------------------------------------——— mimusi/k

I AUTO KOMIS

—■ ■ ■

00755904KMG/«

SUPEROKAZJAI

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

059/81-19-150
........................

NOWE oferty.

! Haki

i\kazja\

dodatki
lepsza
Jakość

atrakcyjne
promocje

----------------------------------------------------------------- 00766804KOBH/A

www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl

WYNAJEM - LOKALE

0W3J2M5.RH u

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

DO wynajęcia

powierzchnie magazynowe,
hale produkcyjne oraz magazyny

AR-HAND kupno/sprzedaż/wynajem.
059/84-14-993,0-508-525-765
www.arhand.pl

9699633293,094/347-1993.
------------------------------------------------------ tommowt

---------------------------------------------------- miimmc/t

HALA.

MIESZKANIA. 059/8402-402
www.polawscy.pl

okolice tel. 9503154-650

z obsługą. Koszalin, Morska 54-60,

Szukam hali do wynajęcia
12092000 nf Słupsk lub bliskie

Biura reklamy
75004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 tel./fax 347 35 03+07, tel. 347 35 05, tel. 347 35 14
76-200 Słupsk, ul. H. Pobożnego 19 tel./fax 840 32 51 telefax 84117 43

Biura ogłoszeń
Koszalin, ul. Mickiewicza 24 telefax 347 3512,347 3515
Słupsk, ul. Sienkiewicza 20 telefax 842 66 08
Kołobrzeg, ul Ratuszowa 3 tel/fax352 78 55
Szczecinek, pi. Wolności 10 tel/fax 374 0311
Bytów, ul. Kocbsnowskiego 8-10 tel. 822 82 80
Lębork, ul. Armii Krajowej 16 tel ./fax 862 55 88

0 szczegóły
nirłfli auaaau-L
pytQ| naszych
specjalistów ds. reldomy.
Wynegocjuj najlepsze

-------------------------------------------------------- 00518304SLBH/A
407504KOKB_A

str. 16

Ogłoszenia drobne/reklama

www.glos-pomorza.pl

głos Pomorza

Czwartek, 1 lipca 2004 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

AVON

zostań konsultantką.
059/8440964,0607614825.

Dr. n. med.
Januszowi Kordaszowi

------ ---------------------------- ,------------ r 0W/65MSW»

CLUB w

Poznaniu zatrudni dziewczyny
z zakwaterowaniem (wysokie zarobki).
0501-706708, 061/8142-554.

i Pracownikom Oddziału Urologii Szpitala

--------------------------------- -------- ------- OO4524O4SŁ0H/4

DO

w Słupsku
serdeczne podziękowania
za okazane serce i troskliwą opiekę

Sp z o.o. zatrudni kierowni
ka ds. marketingu, zaopatrzenia (wy

MMNUyl

DOCIEPLENIA,

remonty A-Z.
059/84-03-135,0504-722-349.

mmmm

------ ------------- s—i---------------------

DOCIEPLENIA. 0606495659.
----- -----------------------------------------------------------

00«»3MUSM

osobowe, mikrobusy,
autokary, wynajem, 094/3545419,

PRZEPROWADZKI
0606406555.

GLAZURA,

remonty 059/858-2606,
0509473401.
-------------------- —------------ ------------- ----------- nnMMlOM

GLAZURA,

remonty. 059/8402412,
0609-102-952.
---------------------------------------------------------- OOUIWUWI

GLAZURA,

remonty. Solidnie.
059/843-5761,0509-536350.
------- 1--------------------------------------------- «»«»«we

I

PRZEWOZY dostawczym, osobowym.
Tanio. 0604516546.
------------------------------------------------------ mamm/t

0606307-926.

kraj
i zagranica PKS Koszalin, 3476781.
------------,------------------------------- mmmmi

INNE

HACCP - monitoring, dokumentacja.

MEBLE kuchenne,

gronski@ddd.slupsk.pl
-----------------------------------------——

Nieruchomości - zleci
prace remontowo-instalacyjne.

mmmmi

Licencja. 0602601-166.
------- .--------------------------------------------mmmmi

MUROWANIE, tynkowanie,

ogrodzenia, klin
kier. 059/8562602,0600641090.

KOMINKI

- DOVRE, GRZEWCZE,
TERMOKOMINKI, OBUDOWY, KAFLE.
WWW. KOMINKI. SŁUPSK. PL

REMONTY, hydraulika, glazura, gładź.
0880233672,0886296512.

059/842-5021

----------------------------------------------------------------- OMIMMStMtl

STANY surowe, tynki, docieplenia,

regipsy

- solidnie Stupsk 0606123-853.
---------------------------------------------------------- — 00109004*040/4

SZAFY.
garderoby, zabudowy, drzwi przesuwne,

KOMINKI - duży wybór, akcesoria; Decor,
Słupsk, Szczecińska 61A. 059/84341-09

—------ -- ---- -- ---------------- .------------ «MIOJWSUM

MEBLE

gipsowe maszynowe agregatem.
Posadzki mixokretem. 0606363697.
--------------------------- ----------------------- 0090M04Ł&M

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY
!! 0-59/84-17-900,0601662688,
„BLIŹNIAK", Chodkiewicza 20 - rolety,

kuchenne, łazienkowe, garderoby,
lustra „KRYSTOM". Koszalin,

Wąwozowa 15A, (094) 3410354.
---------------------------------------------------- mummn

MEBLE na wymiar - kuchnie, przedpoko
je, szafy, inne. Rabat 15%, projekt,
montaż - gratis! 059/84622-80.

zaluzje, verticale, moskitiery. Hurt-detal.

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

Promocja!!!

MEBLE

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

KWMWUSW

8424-884

Słupsk - żaluzje, rolety, marki
zy, moskitiery, bramy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1---- ----- ------------------ «MMrOBUK/l

ALKO

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

Słupsk 8420600.
—---------------------------------------------- mmmmi

ALKO rolety,

miniroletki, żaluzje poziome,
pionowe - produkcja, usługi.

Słupsk 8420600.
---------------------------------------------------- 00492#USW*

BONIEK

- producent rolet i bram.
059/8471-917

dowe, ogrodzenia, szlabany, automatyka.
Mega 842-9633.094/3462671

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —------ - ----- nwuro«»*'«

GAMA-COLOR.
Żaluzje, rolety, moskitiery, markizy. Promo
cje. Morcinka 21,059/842-3634.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ ——---------------- 00/03«mmn

OKNA
-

I -------------------- ------------------------------------ 0Ü7J5OO4KO8H/A

MEBLOWE akcesoria. 094/340-58-58.
_______________________________ ummorni
MEBLOWE akcesoria.

DERMATOLOG

DOŚWIADCZONY terapeuta w sytuacjach
kryzysowych pomoże na pewno.
(094) 347-47-91; 0606901-113.

----------- ■ ■— W)U«««*XC

ŁUSZCZYCA,

bielactwo. 6601-214388.
--------------------.------------------------------- xmouomi
gabinet prywatny

059/8461610

Esperal. 0602-706553.

również

TEL. 354-55-13
KOSZALIN
ul. Lechicka 39

CZAPLINEK

System. 059/8400310
_L_------------------- '--------------------------------------

0051«04SlfiH/3

Bezpłatnie! Operacje: przepuklin, tarczycy,
Konsultacje i zabiegi ortopedyczne i neu

REHABILITACJA,

masaż w domu pacjenta
- Słupsk. 0607609660

PRACA
KOD RUBRYKI SMS: 26. CENA: 6 ZŁ ■*- 22

VAT

skandalicznie niskie ceny. Roletki
I»

IP iw»

www.iwjirb
263004KOKB D

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE

GINEKOLOG,

Koszalin, Piłsudskiego 31,3461644;

6503-606868.

Darłowo, Żeromskiego 7, 3146265.

------------- —-------- - ------------------ ; 00644604*068, A

__-----------------------------------------— ooa»»«<o»ł*

GINEKOLOG. Zabiegi. 0697-675-861.

Esperal. Lek.

----------- 1-------------------------- «»«»«10»«
Narkomania.

059/847-5068,0602466631.

KIEROWCA BCE świadectwo kwalifikacji
podejmie każdą pracę 502038132
_—'--------------—------------------------ mmumomi
MŁODA,

AMBITNA, PODEJMIE KAŻDĄ
PRACĘ SEZONOWĄ, tel. 609156824

profesjonalnie,

---------------------------------------------------- mmmmi

OLMED

- leczenie uzależnienia nikotyno
wego, alkoholowego, nerwicy, depresji,
odchudzanie. Słupsk - czwartki.
094/3476496, 6886386772.
------------------—------------------------------ mmmm

pomieszczeń.

659/8437-125.
0694331-161.

'_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 006USWJSJ/»
UCZCIWA, solidna, 24letnia - opieka

DYWANY. 659/8436911.

0696046750.

DYWANY, tapicerki. 659/8412650,

nad dziećmi, pomoc domowa.

FINANSOWO-DORADCZE
EGZEKUTOR

długów, 059/8463069.
---------------------------------------------------- mwmxtn

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

---- - ------ -- --------------------------- —---- 0OÖ3WSU«»

DAM PRACĘ
ABSOLWENTKĘ do

produkcji upominków.

Słupsk, 8421682.
'

------------------------------------------------ «WÜWUSM

ATRAKCYJNY facet. 0605-106851.
---------------------------------------------------------------- «W1KMUSW

sprzedaż, modernizacja,
Koszalin, 094/3465498.
-------- —„----- ,--------------------------— «»«»«ii»

SERWIS

- prywatny apartament.
Kołobrzeg, 0696054054

DOJRZAŁE. 0-501-80-53-52.
DZIEWCZYNA

BI. 6886326779.

«Ä4UWUSJ/«

DŹESIKA, 6606426664.

KOMPUTERPOMOC

059/8456388,

ELIZA, 6604336560.

Zatrudnię.

------ —------------------------ ---- ----- — «ftMMKWt'l

6695626215

KAM ELIA Słupsk,

650677-5562.

----- -----------—.-------------- - «mmmmi
KOBIECA 26latka. Słupsk,
0694106347.

TURYSTYKA
KOD RUBRYKI SMS:

11, CENA:

18 ZŁ

+

BIURA TURYSTYCZNE
I Busy

- wynajem/wypożyczalnia.

22

VAT

-----------------------------------KWADRANSIK.

momusi/i

6504512-507.

--------------------------------------- mmmmi
PAN paniom. 6886346126.
--------------------------------------— OOMWOHJSI/I
PATRYCJA. 0696156006.
----------------------------- ——-------------- »miwiMw

PIESZCZOCHA. 0-506 701-246.
POMYSŁOWA.

Słupsk, 6506324542.

----------------------------------------- I------ 0MMXMUSV6

TYUUi 7041 KI

AU

Pair - Niemcy. Tanio.
659657-5608.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w piątek,
2 lipca br. o godz. 14.00 w sali ceremonialnej
Domu Pogrzebowego "Wrotniewscy”
przy ul. Różanej 8 w Koszalinie.
Msza święta żałobna odprawiona zostanie
w dniu pogrzebu o godz. 12.00
w Katedrze pw. NMP w Koszalinie.

Rodzina

)

Mikrobus i Domu Pogrzebowego podjedzie no cmentarz pod wejście "A" (główne)
— 0077820«(0»VB

KRYSTYNY
MAJKOWSKIEJ
PRZYJACIÓŁ, SĄSIADÓW I ZNAJOMYCH
PROSZĘ O MODLITWĘ I WSPOMNIENIE
Msza święta rocznicowa odprawiona zostanie w niedzielę,
4 lipca br. o godz. 18.30 w kościele pw. Św. Ignacego Loyoli
w Kosźalinie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 czerwca 2004 r.
zmarła nasza Kochana Ciocia śp.

-----------7---------------------- -------------------------- 0M27MK0WEK

SPRZĄTANIE domków,

mmum/i

W lipcu 2004 r. mija pierwsza rocznica śmierci

INNE

ortodonta Mruczyńska Magdalena.

ALKOHOLOWE odtruwanie.

---- 00413W4SmD j SZUKAM PRACY

Szczecińska 70,094/3467654
----------------------------------------------------------------- mamami

0603 706198.

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

WWW. KLINIKASALUS. PL

Bastek Krzysztof. Lekarz stomatolog

med. Marek Jaroszyk, tel. 0602-776762.

842-9633, 094/3462671

k/Słupska. 059/8106619; Koszalin,

ANIA,

------------------------------------------------------------- OUthU

! Centrum Dentystyczno-Anestezjologiczne. Nowoczesna protetyka, chirurgia

A GABINETY Stomatologiczno-Protetyczne

ALKOHOLOWE odtruwanie.

ROLETY

Noskowo 4

ouwt

- Kołobrzeg, 094/3616364.

Świętego Wojciecha 24,094/3486 620.
----------------------------- --------------------- - nwKum/i

Mruczyński Jarosław, specjalista

PARKIETY krajowe i egzotyczne.

ABSOLUTNIE WSZYSTKO.
0 501 93-62 88.

stomatologiczna, narkoza. Koszalin,

OKNA

DRZWI/PODŁOGA/SCIANA

— 00114104*040/0

6697-114996.

BLONDYNECZKI

Skutery - wypożyczalnia,
tel. 3411418,6504691647.

przychodnie/kliniki

www.estmed.com
_------------------------------------------------ «»«»«10»«

zewnętrzne 180 zł/mkw: brutto. Mega

__ 00114004*04(1/4

ASIA. 6886246166.

WIZYTY DOMOWE

------------------------ - ------------- --------- 00776304*06H/A

Gąsecki Tomasz, chirurg stomatolog

094/3462671.
--------------------.——---------------------- miimemt

18 ZŁ + 221 VAT

KOMPUTERY

OMHNMCSI«

GABINETY

059/842-9630,060&836142.

tkaninowe, verticale. Mega 842-9633,

10. CENA:

................................................. OMUJOBU»

SALON

WKŁADY kominkowe wodne.

23-LATKA.

Natalia

Pilnie zatrudnię.

6694-491627.

TEL. 37 544 95

! Mezollfting.

sprzedaż z montażem 7% - KADA

0-888-531-947

nUMi

— OO0J67O4US//A

0-698-49-25-98 Andżelika

dla firm. Słupsk 84142-82,

ul. Pławieńska 7

-------------- ---- ---------------- ------------ 0O4333O4AOPK/A

KOD RUBRYKI SMS: 07. CENA: 18 li * 22 VAT

Ewa.

ATRAKCYJNA mężatka. 0-508-540-175.

ZATRUDNIĘ piekarza, 059/8661-524.
_------------ i--------------------- ——— mncmmi
ZBIÓR truskawek. 659/8432611.

----------------------------- (M5J3MSIÄH

pracownik socjalny, asystent

metkownice;
komputery; oprogramowanie

rejestracja 0603-996401.

ZDROWIE

0-507-21-41-33 PODNIETKA, NOWA.
0 604-841-247

KASY fiskalne, wagi,

—------- --------- -——------------- mmuetn/c
PSYCHIATRA Sławno, 0601616319.

nicy, 660673-2347.

zakwaterowanie gratis.

_______________ ______ ________

Socjoterapii,

SPRZEDAŻ

TEL. 342-09-45

informatyka oraz hostessę Ustka,

miosmu&i/i

STUDIUM

KOD RUBRYKI SMS:

0601-522-524.
__ __ __________________________ xinxmiK,i

w Kobyl

- Kołobrzeg, 094/36171-70,
660692-7742. Zatrudnię,
nOJi/WUMMM/l

KOMPUTERY

piorunochrony.
059/8440016,0602-316044.

ZLECĘ wykonanie wyciągu trocin

I Nowa

AGNES

rochirurgiczne. Koszalin, Armii Krajowej 7,

SZYCIE kołder, czyszczenie pierza.
Sprzedaż wyrobów gotowych.
Słupsk, Tuwima. 059/84278-73

POLICEALNE: rachunkowość - księgowy,
turystyka, Koszalin, Morska 41,

ul. Koszalińska 52 c

ZATRUDNIĘ fotografa,

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

mmmmi

■ ■i

Morska 41, 343-2993.
~------------ ---------- -----------------------xmoum/i

(od Piłsudskiego), 059/8430630.

szafy wnękowe.
059/8464672.
----------------------------------------------------

Zatrudnię.

»______________ — uimmomo

informatyk, architekt, Koszalin,

KOŁOBRZEG

660104KOBH..A

ZATRUDNIĘ elektronika do

- Kołobrzeg, 0694176740.

SZKOŁA Informatyczna technik

BIURA HANDLOWE:

www.tur-plast.com.pl

Atrakcyjna

343-29-93.

Morska 41, 343-2693.
---------------------------------------------------- mmmmii

u MlLAS!

III HAVANA. Ustka, 0-601-64-43-94.
I

pracownik DPS, Koszalin,

OHPCV
n

III! EKSTRALOKAL, ekstrawarunki,
zatrudnię, Kołobrzeg, 0604406530.
------------------------------- —------------------mmmmii

----- ------- - OOMUMUSM

LICEA Ogólnokształcące i Profilowane
dla dorosłych, Koszalin, Morska 41,

opiekunka środowiskowa,

żylaków. Laparoskopia. Kruroskopia. USG.

STOLARSKIE,

oo»»raa«KOsivr

osoby niepełnosprawnej,

między 11 -13
—:------------------------------------------ miromom

nagrobków granitowych.
„GRANIMAR", 059/84161-19.

Koszalin:

------------------------------------ mmmu/c

Szpitalna (Poliklinika), 094/347-1626.
..........
■ ................. MMMMM«
w domu pacjenta.

TOWARZYSKIE

»

343-2693.

Paweł Stanisławski, Koszalin,

ZATRUDNIĘ ekspedientkę.

VAT

DLA PAN, TEL. 888687723
■■ - —
. ,
. —-------- nmmm m

094/341-37-11,6502486880.

łysienie, cellulit.
1________________ —------------------ MMMMI

MAMMOGRAFIA

15, CENA: 6 ZŁ * 22

TOMEK

Szczecin:
091/4876654; 6502486830;

- letnia promocja!
Słupsk, M. Dąbrowskiej 5
OOS3C6WUSM

fizycznej osób, mienia. Gwarantujemy

www.republika.pl/dermesLkondaszewska.

----

POZNAJMY SIĘ
KOD RUBRYKI SMS:

www.cobra.com.pl

NAGROBKI

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

DANIEL, lat 33 pozna panią.
659/8415422.

Wpisowe 80 zł, czesne 150 zł.

PRAXIS Lecznica Chirurgiczna.

POMIARY elektryczne,

MATRYMONIALNE
KOD RUBRYKI SMS: 14. CENA: 6 ZŁ + 22 VAT

COBRA Elitarna Szkoła Ochrony
kształci w zawodzie technik ochrony

- Maria Luśnia - Kondaszewska,

serwisu
kas fiskalnych. Słupsk, tel. 606182699,

Zielona 6. Zapraszamy
i--------,_________________________ omiouwi

094/3465674.

pracę. Zatrudnienie w czasie nauki.

Gabinet Dermatologii
Ogólnej, Laserowej i Estetycznej

Drew-Mix Koszalin,

------- .- -------------------- «WWMUSH

BRAMY
uchylne, segmentowe, przemysłowe, wjaz

__

OMUIWUSW

na wymiar: domowe, sklepowe,
biurowe, hotelowe. 094/3410865.

! ---- —---------------------- «X30JMUSM

--------------------------------------- ---------- -------------- 004ÄJ604SLBH 4

Pajączki, brodawki, zmarszczki,
trądzik, żylaki, nerwobóle.
--------------------------- ;------------------------mmumi

projektowanie, wykonawstwo,
rzeźba. „TERMIKA". Koszalin, Krucza 21,

mmmmi

INTENSYWNE, wakacyjne kursy
języków obcych. Wszystkie poziomy

(094) 34631-50; 0606284307.

KOMINKI,

(094) 3454652.
1—:--------------------------------------------

- Lux. Autokary, mikrobusy,
wynajem. Koncesja. Kraj, zagranica.

KURSY/SZKOtENtA

00]2tXHStlHłB

---------------- --------- —

MONACHIUM. 6600473-196

Słupsk, 059/840-11-50.

Laserowe, chirurgia
ogólna, estetyczna, USG.

ODTRUWANIE alkoholowe,

TYNKI

Lębork 862-14-86.

WWS404ÄM

SZWACZKI do szycia tapicerki. Słupsk,
0604-977-885.

MAGIEL - usługi na telefon:
059/8402622. Słupsk, Mickiewicza 6
------- —-----,-----------,---------------------- OOMMJil/l

składane. Milan, Słupsk 059/8400310,

stację paliw
w Słupsku. Kontakt tel. 0601-564462

.

—_------------------------—

SPRZEDAWCZYNIĘ na
lub 0606076774.

SŁUPSK PONIATOWSKIEGO 46A,

------------------ !---------------------------------------------OOUUMJSW

059/842-7017
___ ____________________________ miomm,«

------------------------------------------------ B)MMO«CO»ł'<

Koszalin, 094/3462430;

Nowość - mezoterapia: odmładzanie,

------ ---------------------------------------- - Q064UMUU9

w „Galerii Emka”, 094/347-73-13.

zaawansowania. SJO „Empik":

CENTRUM

Rejestracja: 094/3426620

059/841-3678.

----------------------------------------------------------------- XrXXIim/l

6602-32-1664.
---------------------------------------------------- o(lumom

059/8432-300.

PRZYJMĘ uczniów na naukę
zawodu kucharza małej gastronomii.

niemiecki, francuski.
Kursy wakacyjne, również bezpłatnie SML

ooMiioMoen/«

Koszalin, Kubusia Puchatka 36.

OOWJWUSl«

ANGIELSKI,

Zgoda 9/04,34622-61,

pilnie zatrudni głównego księgowego.

SŁUPSKA Giełda

DETEKTYWI.

-------------------------------------------------------------------OMMIMSW'1

PRZEDSIĘBIORSTWO Budownictwa Regio
nalnego w Słupsku, Leszczyńskiego 10

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

059/8426627,0601665054.

Wolności 3, 059/84031-96

-------------------------- ---- Ö0730504K08W

j -------------------------------------- xuixuuu/i

WYNAJMY okolicznościowe

0697-130956.
------------------------------------------------------- «mmmm

fachowe doradztwo gratis. Jarex,

—.

- kobiety, mężczyźni,
zmotoryzowani - wyjazd gratis.

HYDRAULICZNE. 0501055612.
------------------------------------------ tauMuum \ DERATYZACJA, dezynsekcja, dezynfekcja.
Profesjonalnie, tanio. Program GMP,
HYDRAULICZNE. 059/84-34-234,

szafy, garderoby,
zabudowy na wymiar. Pomiar, projekt,

środa, piątek 1618.30. Koszalin,

— H/MONMSWl

- bilety, wycieczki, wczasy,
obozy, legitymacje ISIC. Koszalin, Jana

TRANS

nmuumi

PIZZERA zatrudnię. Praca stała. Lębork,
0606114500.

PRACA w Szwecji

-- ----------------------------------------------- OOilMOMlSiW

0602-32-1664.
--------------------------------------------------- -

—------------------------------------ mmmm/i
EVATRANS

NAUKA JĘZYKÓW

Koszalin, Zgoda 9/04, 3462261,

lasery, ultradźwięki. Poniedziałek,

--------------------------------—— nmmom/i

meblowozem.

środa, piątek 1618.30.

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

sezon dla chcących zarobić.
0501631-556.

GO2310O«<OflHM

lasery, ultradźwięki. Poniedziałek,

Zadzwoń! 0600492-806.

PRACA - www.marko-sp.koszalin.pl

www.juwentur.com, 094/34242-32.

KOD RUBRYKI SMS: 09, CENA: 18 ZŁ » 22 VAT

z Kolna 38, tel. 3436 693.

Stomatologiczny - pełen zakres,

CEBULA Dorota

PRACA na

0601-556174.

------ ——,--------------------------- mmnnsti

OOKJ«WU$//ł

i Witold - Gabinet

i Witold - Gabinet
Stomatologiczny - pełen zakres,

OOM/IOŁSW j---------------------------------------

GLOBTOURIST -

referencje.
059/84-71690,0694-154-233.

CEBULA Dorota

MASZ średnie? Jesteś po 40?
Szukasz nowych wyzwań?

osobowym.

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

FIRMA remontowo-budowlana

min. 1200 W-wa, 022/72669-97.

i-------------------------------------------------- OOMI«0*JSJ,I

0506120637.

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

FRYZJERKA zakwaterowanie,

0506085676.

I SUPERKOLONIE, obozy.
Bilety - Londyn - najtaniej.

NAUKA

094/3465630.
---------------------------------------------------- mmmmi

KUCHARZA ze znajomością kuchni wło
skiej zatrudnię od zaraz. 05/841-3678.

misotmi/»
DOSTAWCZYM,

Koszalin, Modrzejewskiej 13/2,

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

0502670436.

----------------------------------------- ----------------------- 0O«*IMSlS«"l

DEKARSKIE, ogólnobudowlane.
0696-157-199.
----------------------------------------------------

ski, dyspozycyjność). Tel. 0606-908631

KIOSK sprzedam.

BUS 9-osobowy do wynajęcia,

CYKUNOWANIE. 059/84-13-586

kształcenie wyższe, praktyka, język rosyj

--------------------------------------- xmmm/*

648104USJ(A)

OOS91WUSM

77W04KOPKJV

BEZBOLESNE

- stomatolog, NFZ,
protetyka, zachowawcza, raty.

------- ---------------------------------------- «»ISOMWI

Ewa Chomienko
CYKUNOWANIE bezpyłowe. 6692-266887.

publicznej wiadomości w siedzibie tut. Urzędu w dniach od dnia 5.07.2004 roku do dnia
26.07.2004 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu
nieograniczonego. Działka nr 951/8 o pow. 922 mkw. położona w Sławnie przy
ul. Polanowskiej 5 z przeznaczeniem pod funkcję mieszkalno-usługową.

FIRMA Corsa

składa
wdzięczna pacjentka

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

kebaba i gastronomii, 0-604-392-875.

------------------------------------- xmmim/i

Burmistrz Miasta Sławno informuje, że zostanie podany do

779604KOPK A

Uroczysty “Wieczór wspomnień” oraz
nabożeństwo “Oficjum za zmarłych
w lipcu 2003 r.” rozpocznie się
w piątek, 16 lipca br. o godz. 19 00
w sali ceremonialnej Domu
Pogrzebowego“Wrotniewscy”
prży ul. Różanej 8 w Koszalinie.

Pogrqiony w smutku Mqi
624/001?
776904KOPK A

lał®® POtllOfZä

Czwartek, 1 lipca 2004 r.

Ogłoszenia drobne/reklama

www.glos-pomorza.pl
redakęja@glos-pomorza.pl

PRZYJEDŹ. 8508672-054.

BEAGLE,

WTRYSKARKI

sznaucerki, 094/318-11-90.

----------------------------------------------------------------- 00775204K0K&/A

RELAXIK. 8698718641.

KAUKAZY 8-tygodniowe.

00514304SLSB/4

SABRINA.

SPRAGNIONA

21-letnia. Słupsk,
8608317-508.

„Kuasy’ 800/250,

150/150, tanio. 8604-908797.
---------------------------------------:------------------mrmtKOHM

WYKRYWACZE

094/3485841.

SZCZENIAKI

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

00767304KOPK/4

INNE

8697-818234.

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy następujących pojazdów:
1. Samochód NISSAN Terano II 2,4 I rok produkcji 1997
Cena wywoławcza - 36.600 zł
2. Samochód ŁADA - NIVA 1,6 I rok produkcji 1999
Cena wywoławcza - 12.300 zł.

mmmmi/»

szpic wilczy, 059/810-51-29.

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

Nadleśnictwo Czaplinek ul. Drahimska 13

Twoja reklama

metali,

----------------------------------------------------------------- 00770504K0K8/A

00644004USJ/H

ZGUBY

Oferty należy składać w kopercie z dopiskiem .Przetarg” do dnia 14.07.2004 r.

LEGITYMACJA studencka

------ 00514304SiSa^B

TRZYDZIESTOLATKA,

00643304USJ/A

LABRADORY (biszkopt), 094/34-15-191.

8508538345.

SZÓSTECZKA.

0-59/84-71-708.

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

SZKOLENIE psów,

-

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

------ --------------------- ----------------mmmm
POLISA ubezpieczeniowa PZU

hotel. 094/3789800,
www.owczarki.glt.pl

0-501-920-108.

------------------------------------------------- oo«xuko*m

ZADZWOŃ O 698-266492. Zatrudnię.
------------------------------------------ mmwoK/ii
ZATRUDNIMY panie. Koszalin,

mmmm*

---------------------------------------------------- 0051«404$isa«

INNE

KOD RUBKYK1 SMS: 22. CENA: b Zt - 22 W

SPRZEDAZ

I BIZNES
■ KOD RUBRYKI SMS: 18. CENA; 18 ZŁ *22','- VAT

do godz. 10.00.

Dorota Wyrożemska.

625458.

UŻYWANE

094/3480647.

----------------- ----------------------- wamm/i

PRZYJMĘ gruz. 059/84822-72.
------------------------------- ——---- 00377504SIS8/A

...widoczna

Otwarcie ofert w dniu 14.07.2004 r. o godz. 10.30. w świetlicy nadleśnictwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wy
woławczej w kasie nadleśnictwa.

glos Pomorza

Powyższe pojazdy można oglądać w dni robocze w godz. 8.00. - 14.00.

Biuro Reklamy:
Koszalin 094/ 347 35 03-07, 14
Słupsk 059/ 840 32 51, 841 17 43

Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (094) 37550 - 43; - 44 wew. 42.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

408004KOBH J

515804SLBH_A

KEBABY,

frytownice, sprzęt gastronomicz
ny, chłodniczy, wyposażenie sklepów.

KREDYTY

0505-171-321.

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

KOŚCIARKA, tanio.

IQS - kredyt - bez opłat wstępnych,
Galeria Podkowa lip. 059/84034-70.
;----------i-------------------------- ;-------- ,— mimami

OOSOffMUSM

059/84-71-708.

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

OOW33WUSJ/Ö

KOŁOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z 0.0.

.Privileg 334D”.
059/8582887,088892-8873.

ATRAKCYJNE kredyty,

rolety, okna + mon
taż. Kredyty - 2 dni, ubezpieczenia.

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

ATRAKCYJNE

rolety, okna, + montaż,
kredyty - 2 dni, ubezpieczenia.

OOW3KMUSM

SZAFA,

1. Wykonanie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej.

---------------------------------------------- — OO639IWUSJ/0

2. Wykonanie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej

TOKARKI, inne. 0508088876.
----------------------------------------- uaimjw

Słupsk 8400202

--------------------------------------- - OMHOMWI
CHROBRY - kredyty. Słupsk,

zastąpiony nowym:

4. Konserwację - roboty instalacyjne, sanitarne.

OVERLOCKA Yuki. 0-604-977-885.
-----------------------------------~----------- 00644304U8//8

Tuwima 23/16. 059/8482829.
------------------------------------------!--------- mrnumh

348 38 41

Przepraszamy Państwa za niedogodności
związane ze zmianą numeracji.

5. Konserwację - roboty instalacyjne, elektryczne.

EXPRES - kredyt - różne banki;
059/840-22-72.

że od 1 lipca 2004 w Biurze
Obsługi Klienta w Posterunku Energetycznym
w Darłowie ulega zmianie numer telefonu.
Obecny numer telefonu zostanie

na PCV.
3. Konserwację - roboty ogólnobudowlane.

KUPNO

Zakład
Energetyczny
Koszalin
Spółka Akcyjna

ogłasza przetarg nieograniczony na:

lada chłodnicza, krajalnica.
059/8443-024.

Stupsk 8400202
---------------------------------------------------- oozoiMstaH/o

Informuje
Szanownych Klientów

78-100 Kołobrzeg ul. Artyleryjska 3 tel. 35 474 71

OVERLOCK

6. Roboty zduńskie.

ul. Morska 10
75-950 Koszalin
tel. (094) 348-33-33
fax (094) 348-32-02
centrala@zeksa. koszalin. pl

765404KOBH/A

------------------------------------------------------ MUOOWSUIM

KREDYTY.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówie

059/842-92-38.
—i---------------------------------------------

ammjüß

SKOK

- kredyty. 059/8149-588,
0509-242-851.

------------------------------—--------- 1_

Społecznego Spółka z o.o., ul. Artyleryjska 3, tel. 35-474-71.

oohuowj

INNE

Koszt specyfikacji wynosi 10 zł.
Należność należy wpłacić w kasie KTBS w Kołobrzegu ul. Artyle

zobowiązań, kredytów, itp.

Oferty należy złożyć w sekretariacie KTBS, pok. 207 w terminie

■ ...

i ■

do 21.07.2004 r. do godz. 9.00.

■■■ OOMUMKOHfyA

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie zamawiającego,

MUIIWUSW

BOKS, Targowisko Wolności.
0-601-706-245; 059/842-29-05

tj. KTBS. Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, pokój 206

GARAŻE -

w poszczególnych SIWZ.

-------- —

059/862-2086.
----—............

w dniu 22.07.2004 r. o godzinach przewidzianych

------------------------- 00S1MWSW«

blaszaki, najtaniej!!!

Transport, montaż w ceniel

------------------------------------------------- OMMIM«»/«

KIOSK plastikowy.
---------- ■

KSEROKOPIARKI,

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI DO 60 000 EURO

0-694-257-309.

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

OMSMMUSyl

faksy. Promcjal

W TRYBIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

094/ 343-5873.

---------------------------------------- :- ------ mrmm/t

kombajn FORTSCHRITT 512

85 rok, przygotowany do sezonu

MEBLE sosnowe, odzież skórzana.

tel. 0602159498 0598321427

Duży wybór. Niskie ceny.

oouimowii

----------

SPRZEDAM

Nadleśnictwo Sławno

058/7629512.

19, CENA: 9 Zt * 22% VAT

SPRZEDAŻ
SPRZEDAM

779404KÖBHA

094/3542-023,0606235417,

ROLNICTWO
;0D RUBRYKI SMS:

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej
drogi leśnej nr 29 STK w leśnictwie Emilianowo
o całkowitej długości 3595 m.

Koszalin, Morska 53 A.

—-------------------------------------------- mumm»

rozrzutnik do obornika.

4866-98
--------------------------------- -------------------0M16JWSIS»»

SIATKA ogrodzeniowa.

TALERZÓWKA

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

859/84811-10.

3,15 (2003),

mnmai/h

SUTKI ogrodzeniowe, słupki,
produkcja. Prodrut Słupsk,

0608559-909.

—.----------------- -—__----- --- mlwoiMwi
ZIEMIA k/Ustki.

parametrach, wraz z robotami towarzyszącymi,
na bazie przy ul. Zaborowskiej 29 i Koszalińskiej 2A.
Termin wykonania robót do 16 sierpnia 2004 roku.

ryjska 3. Wysokość wadium określają poszczególne SIWZ.

0502-760973, 059/8402822.
— -------------- ;------------------------------------

Raszyńska 6d 842-87-55

0604-181-344.

------------------------------------------- —— 00399S04SU9VA

------ ------------------------------ mmmm

SIATKI, słupki - produkcja.
Transport gratis! 859/818294)7.

KUPNO

----------------------------------- —

CIĄGNIKI kombajny i maszyny rolnicze.
059-822-52-13.
—...................... .............
— 00«77404K0tóM

0MH7ML&IM

SIATKI,

słupki, druty - kolczasty.
Producent. Transport gratis,
i 059/847-1344, 847-1642.

INNE

------------------------------------------------ OOSWOUMSł

SPRZEDAM krajalnicę przemysłową
do weędlin i serów, mało używaną,

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę.
0604462-755.

cena 1500 zł, 503123786

----------------- ------------ --------■■■ ...... OOSMJWSISIU

----- ---------------- -—----------------- - OOMJrOMOWE«

SZAMBA
.............

ZWIERZĘTA

- atest! 060822-8840.

.............. —------------- OM!XM«CK(H

TANIO - telewizor 100
8608528617.

KOD RUBRYKI SMS: 20. CENA: 9 ZŁ * 22; VAT
i

DOMOWE

Hz.

—----------------------------------------------------- OO7768O4KOK0/A

TWORZYWA. 859/811-92-53.
;

AMSTAFFY,

—---------

UŻYWANE wózki

059/543-53-63,
0509-348625.

--------------------------- --------.-------------------- 00765104NOAQ/A

i

1

mimuii/Ą

inwalidzkie

- elektryczne. 0-888-638621.
-------------------------------------------------------- —---------—

dostawę i montaż 12 sztuk bram segmentowych
ocieplanych i 7 sztuk drzwi stalowych ocieplanych
firmy HÖRMANN lub innych o nie gorszych

w godz. 7.00 - 9,00.

do lodów. Urządzenia gastronomiczne.

DOFINANSOWANIE, 0-600168489.
1 ■■■
OOttNOMOKW
ODDŁUŻANIE przeterminowanych

ogłasza przetargi nieograniczony ofertowo - ustny na

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Mirosław Kurz, pok. 211

I NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE.
HURTOWNIA SANTEXI, POZNAŃSKA 42.
059/84-13-260, PUC
BRONIEWSKIEGO 14,059/842-85-10.
MAGAZYN DO WYNAJĘCIA.
---------- —--------------------------------------------------------- oirm
AUTOMATY do bitej śmietany. Maszyny

LOMBARD. Lutosławskiego 1.
059/84-24-111

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

nia można odebrać w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa

SPRZEDAŻ
ookumusw

LOMBARDY

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

str. 17

^

Szczegółowy zakres robót zgodnie ze Specyfikacją Istot
nych Warunków Zamówienia. Wadium: 1000 zł (słownie: je
den tysiąc złotych 00/100). Wadium w pieniądzu należy wpła
cić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Słupsk, nr ra
chunku 59 1020 4649 0000 7102 0003 4736 w terminie do dnia
08 lipca 2004 roku. Oferty należy składać w sekretariacie Spół
dzielni przy ul. Braci Gierymskich 1 w Słupsku do dnia 08 lipca
2004 roku do godziny 12.00 zgodnie ze Specyfikacjąlstotnych
Warunków Zamówienia.Specyfikacje Istotnych Warunków Za
mówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Dzia
le Wykonawstwa Robót Remontowych przy ul. Zaborowskiej 29
w pokoju nr 1, tel./fax (0-59) 8454830. Spółdzielnia zastrzega
sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, z możliwością prze
prowadzenia przetargu ustnego dla wytypowanych oferentów
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
778104KOPK A

1. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, które można otrzymać
w biurze Nadleśnictwa w pokoju nr 12 w godzinach od 9.00 do 14.00
od poniedziałku do piątku, na podstawie pisemnego wniosku o wydanie
SIWZ. Dokumentacja przetargowa udostępniana jest bezpłatnie.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni bitu
micznej drogi leśnej nr 29 STK w leśnictwie Emilianowo o całkowitej dłu
gości 3595 m.
3. Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia
wadium w kwocie 6000 PLN najpóźniej do dnia 26.07.2004 roku.
do godz. 9.50.
4. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie
Nadleśnictwa w terminie do 26.07.2004 r. do godz. 10.00.
5. Żądany termin wykonania zamówienia 30.09.2004 r.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest:
prowadzenie minimum 3-letnlej działalności w branży robót
drogowych zrealizowanie minimum 3 zadań z branży robót drogowych
7. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Kryteriami oceny są: 95 % cena wykonania zamówienia i 5 %
okres gwarancji.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
11. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Piotr Sobiecki pod nr telefonu 0-59 810 24 33 wewnętrzny 29

Zarząd Powiatu Słupskiego
kupi budynki mieszkalne jednorodzinne
wolno stojące (lub w zabudowie bliźniaczej)
o następujących parametrach:
1. powierzchnia użytkowa każdego obiektu 220 - 300 metrów
kwadratowych,

2. pomieszczenia: minimum 6 sypialni, kuchnia z aneksem jadalnym,
pokój dziennego pobytu, 2 łazienki,
3.
4.
5.
6.

powierzchnia działki - minimum 350 metrów kwadratowych,
centralne ogrzewanie olejowe lub gazowe,
stan techniczny - obiekty nowe lub krótko użytkowane,
położenie: Słupsk, Ustka lub okolice tych miast, Kobylnica bądź
miejscowości przy trasie Słupsk - Ustka.
Prosi się o składanie pisemnych ofert z opisem obiektów
i ceną na następujący adres:

Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,
78200 Słupsk,Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Katastru, pokój nr 81.
Termin zgłaszania ofert
- 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udziala się pod nr telefonu: (859) 84-18524

mmimoi&i
775704KOPK_A

ZLECENIE

Dowód nadania zlecenia

na ogłoszenia drobne

ogłoszenia

1

Zlecam zamieszczenie ogłoszenia drobnego
w najbliższym wydaniu „Głosu Pomorza"
Wpisz treść ogłoszenia drukowanymi literami,
każda w osobnej kratce (zaznacz znakiem x przerwę między słowami)

POCZTA POLSKA

: wydanie magazynowe

L.J

nadania zlecenia

*

do „Głosu Pomorza"

POCZTA POLSKA

ogłoszenia do „Głosu Pomorza”

OPŁATA

OPŁATA

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

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

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

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

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

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

kupon promocyjny

NADAWCA

wydanie zwykłe !

Dowód dla poczty
li

POCZTA POLSKA

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

NADAWCA

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

złotych

złotych

Cena 1 słowa w wydaniu zwykłym 1,10 zł

(dopłata 100 %)

w wydaniu magazynowym 2,20 zł

KI NASZE RUBRYKI - zaznacz x
□ SPRZEDAŻ

□ lombardy

□ KUPNO

□ KOMPUTERY

□ ZAMIANY

□ NAUKA JAZDY

□ MOTORYZACJA
□ NIERUCHOMOŚCI

□ BIZNES
□ BUDOWNICTWO

□ USŁUGI

□ ROLNICTWO

□ NAUKA

□ UŻYWANE SPRZEDAM

□ ZDROWIE

□ UŻYWANE KUPIĘ

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

□ MATRYMONIALNE
□ PRACA
□ RÓŻNE
□ ZGUBY
□ TURYSTYCZNE

Wymienione rubryki posiadają podrubryki.
Ogłoszenie zostanie wydrukowane
w podrubryce zgodnie z jego treścią,
wg decyzji „Wydawcy”.

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza", 7MX)4 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

(ilość emisji)

x(opłata)............zł

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

2

<D
S3

słownie
złotych

groszy
jak wyżej

imię i nazwisko lub nazwa firmy
.......

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

miejscowość, kod - poczta

-ą
<D 1
N%
0) .a
f§ €
O

słownie
złotych

groszy
jak wyżej

Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24

.......
ulica, nr domu, nr mieszkania
podpis przyjmującego

podpis przyjmującego

nr nadania

nr nadania

podpis

DODATEK
„GŁOSU POMORZA“

Czwartek, 1 lipca 2004 r.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych po wstąpieniu Polski do UE

Tanio już było. Czy będzie drożej?
Od początku roku obserwowaliśmy rosnące zainteresowanie nieruchomościami mieszkaniowymi, podsycane medialną kampanią pod hasłem
„kupuj mieszkanie, bo taniej już nie będzie”. Wynik mógł być tylko jeden - skok cen.
Przede wszystkim było to zwią
zane z wejściem Polski do Unii
Europejskiej, planowanymi zmia
nami w podatku VAT i ogólną nie
pewnością co do zmiany cen.
Z końcem marca i początkiem
kwietnia podaż zmalała. Coraz
mniej nieruchomości wystawiano
do sprzedaży, sprzedający często
podnosili ceny ofertowe lub
wstrzymywali się ze sprzedażą li
cząc na wyższe ceny po przystą
pieniu do UE. Zbliżająca się ma
giczna data 1 maja 2004 roku i co
raz
więcej
porównań
cen
nieruchomości w Polsce z cenami
w krajach UE oraz liczne spekula
cje i prognozy w mediach potęgo
wały zainteresowanie kupujących.
Wynik mógł być tylko jeden znaczny skok cen, pomimo któ

rego zniecierpliwieni kupujący
błyskawicznie podejmowali decy
zje o zakupie. Taka łatwość
sprzedaży spowodowała, że du
ża część transakcji odbywała się
bez udziału biur pośrednictwa.
Ceny jakie sprzedający wysta
wiali za małe mieszkania często
były wyższe nawet 30 procent
niż na początku roku, np.
za dwupokojowe mieszkanie (po
wierzchnia - 38 m kw.), w Słup
sku które jeszcze w styczniu
wcale nie łatwo było sprzedać
za 50 tys. zł można było uzyskać
nawet za 60 czy 63 tys. zł. Ceny
poniżej 60 tys. zł były raczej po
strzegane jako okazyjne. W przy
padku
większych
mieszkań
wzrost cen ofertowych z racji
mniejszej liczby kupujących nie

był aż tak duży, a w przypadku
domów w zasadzie zmiany cen
nie zanotowano, w Słupsku licz
ba tego typu ofert utrzymuje się
na bardzo niskim poziomie już
od dłuższego czasu.
Minęła magiczna data 1 maja
i czar prysł, minął szaleńczy po
pyt, a rynek powoli się uspokaja.
Kupujących jakby mniej i ofert
niewiele, a zawyżone ceny rynek
powoli koryguje. Jednak uzyski
wane dziś ceny, szczególnie
mniejszych mieszkań o po
wierzchni 40 - 50 m kw. są wyż
sze. Ale jest to wzrost tylko o kil
ka procent w porównaniu z tym,
jaki osiągano z końcem ubiegłe
go roku. Po chwilowym skoku
cen w kwietniu i aktualnym ich
poziomie nie można jeszcze oce

P.W. KOM-BUD
KOMINKI

KOMINKI
A
Słupsk, ul. Portowa 15
fr

niać jaka będzie tendencja w naj
bliższym okresie. Wydaje się, że
ceny utrzymają się na obecnym
poziomie przynajmniej przez kil
ka miesięcy.
Trudno dziś zaobserwować re
alne czynniki, które mogły by spo
wodować wzrost cen - chwilowy
skok cen był raczej wywołany sa
mym przekonaniem, że po wstą
pieniu do UE ceny wzrosną. Cu
dzoziemcy wcale nie garną się,
aby kupować nasze „tanie” nieru
chomości, które na dodatek mogą
dziś kupić o wiele łatwiej niż kilka
miesięcy temu.
Samo wstąpienie do Unii Eu
ropejskiej nie musi oznaczać
gwałtownego wzrostu cen nieru
chomości, szczególnie mieszkań
i domów. Wątpliwym jest, by bo

gaci cudzoziemcy chcieli masowo
osiedlać się w Polsce, a porów
nywanie Polski z np. Hiszpanią
nie jest zbyt trafnym, przynaj
mniej z racji warunków klimatycz
nych, którymi z Hiszpanią nie je
steśmy w stanie konkurować. Do
łączenie Polski do Wspólnoty
Europejskiej bynajmniej nie ozna
cza też dla nas z dnia na dzień
większych dochodów. Aby było
stać nas na droższe mieszkania
trzeba będzie poczekać przynaj
mniej kilka lat.
Wzrost cen nieruchomości
mieszkaniowych jest odbiciem
stanu gospodarki kraju i stopy ży
ciowej jego obywateli. Wraz ze
wzrostem gospodarczym oraz
zwiększającym się dochodem
przeciętnego obywatela, ceny nie

BLACHY
PRUSZYŃSKI

OKNA PCV

ruchomości będą rosły, być może
tempo wzrostu cen nieruchomości
będzie szybsze niż dochodów, co
w efekcie kilku lub kilkunastu lat
zbliży ich poziom do poziomu cen
w krajach UE, jednak nie powinna
to być tendencja skokowa.
Inaczej może wyglądać sytu
acja z gruntami, nieruchomościa
mi rolnymi i komercyjnymi.
(oprać, mp)

ROBERT KRYNICKI

■ Autor jest pośrednikiem
w obrocie nieruchomościami,
właścicielem Agencji
Nieruchomości KRYNICKI
w Słupsku.

REKLAMA

4 filtry do wody
4 przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
4 ogrzewanie
SŁUPSK

ul. Lutosławskiego 18, tal. 840 31 77
www.hydroeko.com.pl

Duża
stała
ekspozycja
Śmlałkowskl Grzegorz
Białogard, ul. Królowa) Jadwigi 28
tal./tax 0 04 311 80 82. 0 608 060 140
Obudowy, wkłady, osprzęt,
wykonawstwo, doradztwo.
pro|ektowanłe oraz usługi
remontowo-budowlane

Montai nawet w 72 h
czynne od 10 do 18
•oboty od 9 do 13

295504SLBH_B

(za achronłaMam dla zwl*nąt) QJ

1

tel. 842 20 72
■ WKŁADY ŻELIWNE
■ WKŁADY Z PŁASZCZEM
WODNYM
■ KAFLE PIECOWE
■ KRATKI METALOWE
* WEŁNA ALU
■ RURY Z TERMOIZOLACJĄ
■ RURY KOMINOWE

KOMPLETNE DACHY
TANIEJ!
POLECA

FWU SIERADZKI
KOŁOBRZEG-GRZYBOWO,
ul. Grzybowska 25

tel. (094) 35-197-70

Spółdzielcza Grupa Bankowa

0%

"

(059)8584412

tylko w LIPCU

Zlellń. Komfortowe mieszkania w 6-rodzinnym

Słupsk

domu, na 1000 m kw. zagospodarowanej

ul. Stary Rynek 3 (Milenium)
tel. 0-59/841 37 86

prywatnej posesji, bezczynszowe, własna woda
Od 45 000.

736304USJM

768504KOAG A

482104KOBH A

473804SLBH A

450604KOBH C

|

% galanteria drogowa
V kruszywa (piasek, żwir)
* donice
\ betony
^

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI
Słupsk 84-11-862
www.krynlckl.com.pl
Stupsk, ul, Przemysłowa 21. budynek

\ schody gruntowe
V zaprawy murarskie
V wyroby z betonu płukanego

517 mkw., działka 906 mkw. Cena: 480.000 zl.
OFERTA BEZPOŚREDNIA
-KUPUJĄCY BEZ PROWIZJI.
616104LJSJ(C)

Merkury

IM®®*»

SŁUPSK, ul. Filmowa 6/3
tel. 059/840-32-32;
O 601 655 377

ZAPEWNIAMY TRANSOPRT *
Koszalin, ul. Władysława IV 139 B,
tel. 346 13 71; 346 13 72, fax 347 71 75
851504KOBH_A

www.merkury-alupsk.gratka.pl
oleruje: DOM wolno stojący
z poddaszem użytkowym i dużym
garażem. Ocieplony, wykończony,
piękny ogród, działka 900 m!
w Dębnicy Kaszubskiej.
OKAZYJNIE! Mieszkanie
czteropokojowe 56 m! z balkonem.
Ogrzewanie centralne w bloku,
III piętro - Dębnica Kaszubska.
Cena 48.000 zl.

630404USJIA)

JMerkury
SŁUPSK, ul. Filmowa 6/3
tel. 059/840-32-32;
O 601 655 377

Oferta asortymentowa:

www.merkury-slupsk.gratka.pl

- Blachy
- Rury

oferuje: CIEKAWA NIERUCHOMOŚĆ w pobli

- Pręty i druty

żu Słupska, działka 2.700 m1 trwale ogrodzo
na, oświetlona i zagospodarowana z domem
parterowym, wykończonym o pow. 200 itf

- Kształtowniki zimnogłęte

'oprocentowanie promocyjne w pierwszym roku kredytowania

wwwjgb.pl

- Kształtowniki gorącowalc
- Metale kolorowe
-Inne

Polecamy usługi^

+ duży strych oraz trzy garaże.
Cena: 270.000 zł do negocjacji.

- gięcie elementów stalowych
- prostowanie i cięcie walcówkl

Kredyt w zasięgu ręki

- wypalanie elementów stalowych
- gwintowanie rur
- inne

www.centrostal.com

SKLEP o pow. 23 itf (może być na inną
działalność). Ruchliwe miejsce na Zatorzu.
Wejście prosto z ulicy, duża witryna.
Gwarantujemy pełną, rzetelną obsługę.
839404USJIB)

O szczegóły pytaj w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i GBW SA

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą
Banki Spółdzielcze oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

Oddział GDYNIA:

Cantrała SZCZECINEK:

Oddalał SZCZECIN:

il t MMmi 7.7M7I Snitdi
a. IMP B.7MN Snadni
ui HiMca «.ihm upn
W. (Ml) «2» II, lu (Ml) «2 «7 M
W. |«M) 374 2511. In (014) 374 32 M
KII m MM, tli |BI) W ZS12
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redakcja@glos-pomorza.pl

BUDUJ Z „GŁOSEM”

Na jakiej działce budować dom?
Po kilkutygodniowej przerwie powracamy

sądzona przez różne uwarunkowania

i kosztowne, z czego zdajemy sobie

ogrzewania skrytykuję już na samym

do publikowania naszego poradnika bu

nych granicach. O tzw. ekologicznym

takie jak typ gruntów budowlanych,

sprawę dopiero w kilka miesięcy

początku.

dowlanego. Jego autor, Kazimierz Basz

ogrzewaniu domów (baterie słonecz

kierunek wiejących wiatrów w stosun

po zamieszkaniu w nowym domu.

czyński, przekonuje, że wybudowanie wła

ku do pracujących zakładów (zanie

snego domu nie musi być „marzeniem

czyszczające środowisko), czy też

ściętej głowy", o ile całe przedsięwzięcie

zwykły

dobrze zaplanujemy I, oczywiście, nie po

uzbrojenia musi być jednoznaczna.

stępujący sposób.

bez

ne, pobór ciepła z głębokich warstw

względu na sposób jego rozwiąza

Ogrzewanie

podziemnych), tylko wspomnę - do

nia

Choć

tychczas w naszym kraju nie spotka

na etapie projektowania wydaje się

łem domu jednorodzinnego ogrzane

wyznaczono sześćdziesiąt działek

interesujące, to kiedy później anali

go skutecznie tymi metodami w grani

Każde osiedle musi mieć wodo

o wielkości około tysiąca metrów

zujmy eksploatację budynku, oka

cach rozsądnych cen. Posiłkowo być

ciąg oraz energię elektryczną. Kanali

kwadratowych każda, z założeniem,

zuje się że jest rozwiązaniem naj

może takie ogrzewanie ma sens.

zacja, moim zdaniem, jest również

że przy domach znajdą się zbiorniki

droższym,

bezodpływowe. Gdyby przyjąć, że

najprostszym.

brak terenów,

to

kwestia

jest

elektryczne

Na danym terenie bez kanalizacji

rwiemy się na stawianie trzystumetrowego
pałacu.

Rozważmy to zagadnienie w na

zawsze

drogie.

chociaż

obiektywnie

Najlepszym sposobem, o czym

W poprzednich odcinkach porad

warunkiem koniecznym. Jeżeli do da

nika porównywaliśmy koszt budowy

nego terenu nie jest doprowadzona

na takim samym terenie można wy

Ogrzewanie piecem centralnego

i eksploatacji domku (połowa „bliźnia

ogrzewanie gazem ziemnym z sieci.

kanalizacja miejska, to należy robić

znaczyć sto mniejszych działek (np.

ogrzewania na paliwo stałe (koks,

ka”) o powierzchni ok. 87 metrów kw.

Czasami jednak na nowych osiedlach

wszystko, ażeby powstała mała lokal

sześćsetmetrowych), ale skanalizo

węgiel, drewno itp.) bywa zwykle naj

z

lub terenach pod te osiedla przezna

na

wanych, to kwoty uzyskane ze sprze

tańszym rozwiązaniem. Gdy jednak

czonych, taka możliwość nie wystę

kosztem

zakupu

i

utrzymania

mieszkania tej samej wielkości w bu

Wyznaczanie

Fot. ARCHIWUM

wypłyną! oczywisty wniosek: domek
Dziś

o

Kazimierz Błaszczyński.

tym,

jak

obsługująca

wszystkie działki.

dynku wielorodzinnym. Z porównania
będzie tańszy!

oczyszczalnia

poprowadzić

dużych

działek,

daży czterdziestu dodatkowych dzia

policzymy robociznę związaną z jego

puje. Rozwiązaniem wydaje się być

łek może wystarczyłyby na zbudowa

eksploatacją i konieczność posiada

zainstalowanie zbiornika na paliwo
płynne. Należałoby jednak za wszel

na których zgodnie z przepisami moż

nie małej osiedlowej oczyszczalni lub

nia dodatkowych pomieszczeń, to

na zbudować bezodpływowe zbiorniki

wykonanie rurociągu kanalizacyjnego

w sumie może się okazać porówny

ką cenę robić wszystko, aby każde

ścieków, jest już dzisiaj chyba rów

do najbliższej przepompowni.

walne cenowo np. z ogrzewaniem ga

osiedle mogło być ogrzewane gazem

zowym.
Ogrzewanie domu z sieci ciepłow

z sieci.

niczej wymaga każdorazowo staran

ile może kosztować działka.

przedsięwzięcie, aby faktycznie zmi

nie. Działek pod budownictwo jedno

nież z ekonomicznego punktu widze

nimalizować koszty.

rodzinne Interesującego nas typu

nia wadliwe. O wiele lepsze są działki

szukamy na obszarach do tego prze

mniejsze

Poza miastem

przekonałem się wielokrotnie, jest

z

siecią

kanalizacyjną

Jakie
ogrzewanie?

znaczonych i przygotowanych. Są to

od działek większych z bezodpływo

Ogrzewanie budynków jednoro

Zacząć należy od samego począt

zwykle tereny pod osiedla domów

wymi zbiornikami. Opróżnianie tych

dzinnych to następne zagadnienie.

nienia, że cena dostarczanego ciepła

ku, czyli od działki budowlanej. Do

jednorodzinnych wyznaczane przez

zbiorników jest bardzo kłopotliwe

Niektóre ze stosowanych sposobów

zawsze się będzie mieścić w rozsąd-

myślam się, że dla wielu osób cena

urzędy miast i starostwa.

działki podana w poprzednim odcinku

Szukanie działek blisko centrum

(18 tys. zi wraz z ogrodzeniem) może

miast, jest nieporozumieniem i to

się wydawać zaniżona. Na pozór tak

z kilku względów. Przede wszystkim

właśnie jest, szczególnie gdy nie ma

cena jest zawsze wtedy wysoka. Po

my rozpoznania w tym przedmiocie,

za tym na świecie, mówiąc krótko,

a nasze wyobrażenia kształtują przy

wychodzi się z miast. Odległość kilku,

padkowo

informacje.

kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu

Wówczas im ceny są wyższe, tym

kilometrów od centrum miasta, jak to

bardziej zapadają w naszej pamięci.

ma miejsce w USA, nie jest niczym

Jeżeli nasz mały, powiedzmy: opty

nadzwyczajnym.

zasłyszane

malny z punktu widzenia powierzchni,

Zasadniczym warunkiem jest to,

dom chcielibyśmy zbudować w willo

aby z osiedla było blisko do wygodnej

wej dzielnicy dużego miasta, to koszt

drogi prowadzącej wprost do miasta.

HI

•

KI

\

A

M

Ważne uzbrojenie

obiekt wśród dużych, obszernych

O ile lokalizacja osiedla domów

i nietanich willi wyglądałby dziwacz

jednorodzinnych bywa czasami prze

nej analizy kosztów i jakiegoś zapew

NIERUCHOMOŚCI
IMMOBILIEN

\MiT• www.mit.kolobrzeg.home.pl
• *

mil-kolobrzeg@home.pl

78-100 KOŁOBRZEG
ul. Walki Młodych 38/2
35-49-650,509-474-200
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
o pow. 62 nf w centrum miasta.

MIT 35-49-650,509-474-200

MIT 35-49-650,509-474-200

www. mlt-kolobrzeg. home, pl
mlt-kolobrzeg@home.pl
KOŁOBRZEG - sprzedam nowe

MIT 35-49-650,509-474-200

www. mlt-kolobrzeg. borne, pl
mlt-kolobrzeg@home.pl
KOŁOBRZEG - sprzedam mieszkanie

mieszkanie 1-pokojowe o pow. 33 m2.

www. mlt-kolobrzeg. home, pl
mlt-kolobrzeg@hoine.pl
KOŁOBRZEG - sprzedam mieszk. 3-pok.

3-pokojowe 72 m2,1 piętro, 350 m
do morza. Cena 189.000 zł

pow. 55 nf. Po kapitalnym remoncie, zdb. kuchen
na i 3 szaty komandor, Cena 160.000 zł

Cena 75.000 zł
. 554204KOBH/D

Pow.

Cena w

Cena

Lokalizacja

wm’

lys.zl

m'

Kończewo

42,7

37

866

parter, glazura, terakota, balkon, gładź

Wex

Słupsk, Mostnika

36,5

60

1644

wysoki standard, rozkładowe

Kaczyńska

Charakterystyka

(oprać, kpn)
KAZIMIERZ BŁASZCZYŃSKI

A

działki może osiągnąć nawet poziom
kosztu wybudowania domu. Zaś sam

W następnym odcinku policzymy,

554204KOBH/D

554204KOBH/D

Agencja

1.POKOJOWE

2-POKOJOWE
Słupsk,

46,46

72

1485

Mikołajska

I p., rozkładowe, balkon, duży przedpokój Wex
ładne, zadbane

Słupsk,

42,3

60

1418

Z Augusta

nowe urządzenia sanitarne

Słupsk,

32,2

46

1428

II p., widna kuchnia, stan podstawowy

Della

kr. Jadwigi
Słupsk, Romera

48,5

64

1320

VI p., rozkładowe, widna kuchnia, loggia

Della

Słupsk,

50,6

49,5

1320

VI p„ rozkładowe, widna kuchnia, loggia,

Delta

Sygietyńskiego

WYSOKIŃSCY 0 601 873 474

WYSOKIŃSCY 0 607 140 585

www.nwk.com.pl

www.nwk.com.pl

IV p„ okna PCV, panele, glazura, gładzie, Wex

Jezioro KWISN0/ ZIELONKA 143 800 nf
z dostępem 3000 nf gruntu,
Cena z 270 000 zł na 170 000 zł.
Kupujący bez prowizji.

Koszalin 4 Marca, szeregówka stan surowy
zamknięty. Cena 145 000 zł

282304KOBH/A

GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI
347-41-84
Koszalin - mieszkanie 3-pokojowe
(58,2), na parterze. Loggia, stan
techniczny dobry. Cena 90 000 zł

282304KOBH/A

GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI
347-41-84
Koszalin - mieszkanie 3-pokojowe
(50,0), II/X p. Stan techniczny dobry,
nowe okna drewniane. Cena 85 000 zł

282204KOBH/A

282204KOBH/A

stan dobry

Słupsk, Z Augusta

36,3

50

1377

II p., okna nowe, do zamiany na 3 pok

Merkury

Słupsk,

46,3

65

1435

I p., loggia, okna PCV, do zamiany na

Merkury

Ustka

47

130

2766

I p., dwa balkony, komfortowo wykończone Merkury

Stupsk,

44,3

54

1218

wysoki parter, ogrzewanie gazowe

Westerplatte

3 pok., tylko osiedle Piastów

Kaczyńska

-Jm

Szymanowskiego

3-POKOJOWE
Słupsk,

115

945

1216

Sobieskiego

kamienica, 1 p, rozkładowe, po remoncie,

Wex

zagospodarowany ogródek

Bierkowo

«2,8

Słupsk,

773

64

1200

92

77,2

Konopnickiej

www.nwk.com.pl

parter, kuchnia-jadalnia, c,o. z kotłowni

Wex

kamienica, III p., c.o, miejskie, okna PCV, Delta
stan bardzo dobry

Słupsk,

1162

105

90,4

Broniewskiego

Kamienica, 1 p., loggia, rozkładowe,

ANKAM 342 26 19

WYSOKIŃSCY 0 607 140 859
Koszalin, ul. Walecznych 4-pokojowy
działka 507 nf, Cena 245 000 zł.
Kupujący bez prowizji

WYSOKIŃSCY 0 693 620 201
www.nwk.com.pl

Podamirowo - letniskowo-mieszkalny,
wyposażony, bezpośrednio nad jeziorem.
Cena: 150 000 zł. Kupujący bez prowizji.

. Delta

po kapitalnym remoncie

2823Ö4KOBH/A

Grąsino

79

33

418

1 p., c.o, etażowe, duża kuchnia

Słupsk,

64,52

70

1085

parter, rozkładowe, loggia/standard

Omega

60,5

75...........

1239

X p„ loggia, rozkładowe, okna PCV,

Krynicki

I

.Merkury

...... ..

1F

62

1319

IV p., rozkładowe, standard

Kaczyńska

74

56.

741

wysoki parter, balkon, zadbane

Kaczyńska

Główczyce
Słupsk, Poznańska

73,1

105

1436

72

37

514

134,5

135

1003

NORO 347-12-30

IV p komfortowe, możliwość rai

Wex

rozkładowe, stan dobry, blok

,

piętro, glazura, terakota, panele, gładzie

ililllllll....

Wex
Omega

&

Koszalin ul. Sanatoryjna - dom wolno

wysoki standard, ogrzewanie
gazowe, pow. 202 m2, działka 291 m2 -

stojący, kuchnia z jadalnią, dwa salony
z kominkami, loggia, taras, okna pcv,
działka ładnie zagospodarowana 537 m,
pow. calk. 320 m. Cena 385.000 zł

»l ,

Pow.

Cena

wirf

tys. zł

Przeznaczenie

Charakterystyka

Zajączkowo

1972

30

pod zabudowę

wolno stojąca, blisko do uzbrojenia

Wex

Ryczewo

5914

236

przemysłowa

bliski dostęp do uzbrojenia

Wex

Słupsk,

414

40

pod zabudowę

270804KOBH/A

Sucharskiego

------- 7 KUPNO • SPRZEDAŻ
WYNAJEM

Atrakcyjne kredyty
hipoteczne
78-100 Kołobrzeg, ul. Walki Młodych 27/1

telTfax. 94/35 456 84,35 497 50-52
tel. kom. 0506 058 601,0506 858 602
www.akropolis.prof.pl

270804KOBH/A

AKROPOLIS 094/35 456 84
www. akropolls. prof, pl

Kołobrzeg - Wilkowice, budynek pen
sjonatowy ze stołówką, wolno stojący,
3-kondygn., z poddaszem mieszkalnym,
pow. 420 rrf, działka 600 nf.

Cena 490.000 zł.

282004KOBH/A

282004KOBH/A

Agencja

teren uzbrojony, rozpoczęta budowa, Merkury
jest projekt

Słupsk, Portowa 21.527 15 zt/nf przemysłowa

obok Słupskiej Strefy Ekonomicznej

Merkury

prąd. woda, kanalizacja

Delta

12

pod zabudowę prąd, woda, kanalizacia

Delta

Słupsk, Klonowa 5759

144

pod zabudowę

Kobylnica

1259

64

pod zabudowę woda, kanalizacja, energia elek., gaz Omega

Jarosławiec

184

28,5

uslug.-handl.

pod zabudowę woda, kanalizacja, energia

42

pod zabudowę

Dębnica Kaszub, 1000

Słupsk, Sojki

282104KOKB/A

BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

NORD 347-12-30

Koszalin ul. 4 Marca - dom szeregowy,
Cena 310.000 zł

Lokalizacja

Cena: 550.000 zł

GE Bank
Mieszkaniowy S.A.
Agencja

4-POKOJOWE

Słupsk, Rejtana

OFERTA BEZPOŚREDNIA
- kupujący bez prowizji! Mielenko,
gospodarstwo agroturystyczne
z apartamentami, 500 m od morza

282104KOKB/A

\

po remoncie, ewentualna zamiana na 2 pok

Słupsk, Bogusława X

ANKAM 342 26 19

AKUROPOUS

Szczecińska

Żelazo

stylizowany architektonicznie budynek
z funkcjonującą restauracją „GRECKA,,
powierzchnia calk 420 m2, powierzchnia
działki 1193 nf. Cena: 1 000.000 zł

282304KOBH/A

Kulczyńskiego
Słupsk,

OFERTA BEZPOŚREDNIA - kupujący bez
prowizji! Koszalin Kretomino, atrakcyjny,

725

Rusinowo

982

50

Łosino

4000

30 zl/nf pod zabudowę

woda, kanalizacja, energia w drodze Omega

woda, kanalizacja, prąd

media na działce

NORO 347-12-30
Koszalin ul. Kuczkowskiego - dom sze

Krynicki

regowy - atrialny, zaciszna część
os. Bukowego, 6 pokoi, ogrzewanie
gazowe, w cenie wyposażenie kuchni,
pow. użyt. 156 nf.

Kaczyńska

Cena 330.000 zł

Krynicki

NORO 347-12-30
Koszalin ul. Artylerzystów 18 a - dom
wolno stojący, stan techniczny - bardzo
dobry, spokojne otoczenie, 5 pokoi, salon
z kominkiem, kuchnia z jadalnią, pow. użyt,
201 m, działka 440 rrf. Cena 395.000 zł

Kupujący bez prowizji!
270804KOBH/A

270804KOBH/A

AKROPOLIS 094/35 456 84
www. akropolls. prof, pl

AKROPOLIS 094/35 456 84
www. akropolls. prof, pl

kalny w zabudowie szeregowej,
nowe budownictwo, 100 m od morza,
pow, 265 nf, działka - 270 nf + parking.

Kołobrzeg - Radzikowo, mieszkalny
w zabudowie szeregowej, z pokojami
pod wynajem, 800 m od morzą
pow, 190 m2, działka - 235 m2.

Cena 400.000 zł.

Cena 260.000 zł.

Ustronie Morskie - pensjonatowo-miesz-

282004KOBH/A

282004KOBH/A

Pod dachem

www.glos-pomorza.pl

Czwartek, 1 lipca 2004 r.

głos Pomorza

redakcja@glos-pomorza.pl

DNI OTWARTE Z FIRMĄ
Ol - 02 LIPCA 2004
Fl MAL, Stupsk, Bałtycka 3
W PROMOCJI - BEZPŁATNE KOI OR@Wi4NIE!*

worek

FARBY DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

FARBY DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH

- TANIE BUDOWANIE
Słupsk, uL Bałtycka 3, teL 848 31 50, uL Poznańska 98, teL 841 40 14
www.fimal.pl

* szczegóły promocji na miejscu, w markecie przy ul. Bałtyckiej 3.
312504SLBH .0

