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SŁUPSKIE

Kredyt bez procentów
dla wiceprezydenta

GŁOSU

SPECJALNIE DLA „GŁOSU POMORZA”

Koszmar w Indonezji
oczami Polaka
Polak Krzysztof Czarski - fotograf, który jakiś czas temu zorganizo
wał w Koszalinie wystawę poświęconą Indonezji - przeżył ostatnie,
tragiczne trzęsienie ziemi w tym kraju (w ciągu kilku minut śmierć po
niosło ponad pięć tysięcy osób). Kataklizm zaskoczył go podczas
snu, zaledwie kilka kilometrów od miasta Jogyakarta, które uległo naj
większemu zniszczeniu.

Były wiceprezydent Rychły,
dziś radny Słupskiego Porozu
mienia Samorządowego, w 2001
roku kupił mieszkanie na osiedlu
Parkowe (Drewniana-Słowackiego-Moniuszki) od słupskiej firmy
„Mat-Bet”. W tym samym roku wy
buchła afera związana z budową
tego właśnie osiedla. Jej niektóre
szczegóły przypominamy w ram
ce. Sprawą zajęła się ratuszowa
komisja rewizyjna: „Nieprawidło
wości noszą znamiona niegospo
darności i narażają na straty gmi
nę miejską Słupsk” - pisali radni.

To zdjęcie zostało zrobione zaledwie kilka minut po ustaniu trzęsienia
ziemi w miejscowości Prambanan koło miasta Jogyakarta, które ule
gło największemu zniszczeniu.
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Notatka oficera
Dajnowicza

MIESZKAŃCY WIEŻOWCÓW ZGRZYTAJĄ ZĘBAMI

Słono zapłacimy
za nowe windy

Pierwszą osobą, która dowie
działa się o planach zakupu lo
kalu, był policjant Wojciech Dajnowicz ze Słupska. W 2000 roku
prowadził śledztwo w sprawie
Rychłego, który był podejrzewa
ny o wykorzystanie stanowiska
do osiągnięcia korzyści majątko
wych. Chodziło o opóźnienie bu
dowy Hali Manhatan, śledztwo
Rychły kupił mieszkanie w 2001 roku. W tym samym czasie był
zakończyło się umorzeniem. Ry
chły szczegółowo opowiedział
wiceprezydentem, któremu zarzucano, że podejmuje decyzje ko
Dajnowiczowi o planach zakupu
rzystne dla firmy deweloperskiej.
Jestem uczciwy. To miesz
mieszkania w Słupsku. Policjant
per zawarł z nim „montaż finan
kanie to dorobek mojego życia
sporządził po tej rozmowie na
To był
sowy”. Co to oznacza? - Zapła
- przekonuje były wiceprezydent.
stępującą notatkę:
„montaż finansowy”
ciłem 124 tys. zł przy akcie nota
Z Jerzym Gierzyńskim, właści
„Zbigniew Rychły w grudniu
rialnym i dogadałem się z deve1999 roku podpisał umowę z fir
Dodajmy, że Rychły w 1999
cielem „Mat-Betu”, nie udało nam
loperem, że resztę, czyli 35 tys.
roku kupił jeszcze nową toyotę
się skontaktować. Reprezentują
mą „Mat-Bet” na zakup mieszka
yaris - zapłacił
zł, zapłacę po roku - wyjaśnia.
nia o powierzch
cy firmę Grzegorz Borkowski nie
Skąd Rychły, który „spruł się
za nią 18 tys.
ni 75 metrów
chciał rozmawiać o sprawie.
kwadratowych.
zł w gotówce,
do zera”, miał tyle pieniędzy
MICHAŁ KOWALSKI
TAK U DEWELOPERA
a resztę, tj. 30
Cena za metr
w momencie kupna mieszkania?
michal.kowalski@glos-pomorza.pl
KUPUJĄ INNI
tys. zł, spłacił
- W tym czasie zarabiałem nieźle.
Tfel. 059 848 81 20
wynosi
około
w
kredycie.
1750 zł. Firma
Klient wpłaca od 5 do 20 procent
- Wtedy się
ta ma dopiero
wartości mieszkania jako opłatę
OSIEDLOWA AFERA
w y p r u ł e m
wybudować
wstępną. Później dokłada raty
W aferze chodziło m.in. o to, że ratusz wydzielał dla „Mat - Betu” miej
do zera, bo ta
mieszkanie. Ter
w miarę budowy bloku. W mo
sca parkingowe na osiedlu, które firma sprzedawała mieszkańcom.
ka była potrze
min oddania bu
mencie podpisywania aktu
Według wcześniejszych planów wydziału architektury, parkingi powin
ba - twierdzi
dynku
jest
notarialnego wpłaca brakując
ny być darmowe. Z dokumentów do których dotarliśmy wynika, że
wiceprezy
na
|
kwartał
resztę.
po spotkaniu Rychłego z dyrektorem „Mat-Betu”, które odbyło się 17
2001
roku.
dent.
kwietnia 2001 roku, wydział geodezji podlegający wówczas wiceprezy
Skąd dwa
W/w wpłacił do
dentowi, wydzielił miejsca parkingowe do sprzedaży.
lata później wziął pieniądze
piero kwotę 1000 zł, pozostałą
Sprawa trafiła do słupskich organów ścigania. Jednak po niespełna
na kupno mieszkania? Rychły
część wpłaci przy odbiorze
dwóch miesiącach została umorzona. „Należało przyjąć, że postano
akt notarialny podpisał w grud
mieszkania. W/w posiada jedno
wienie i decyzja zostały wydane zgodnie z prawem, chociaż nie można
niu 2001 roku (przypomnijmy, że
własnościowe mieszkanie, które
wykluczyć tego, że naruszenie prawa w rzeczywistości zaistniało”
rok wcześniej wpłacił na lokal je
zamierza sprzedać, o powierzch
- czytamy w uzasadnieniu.
ni 47,8 m kwadratowych, żeby
dynie tysiąc złotych). W rozmo
częściowo zapłacić za nowe
mieszkanie. Ponadto w/w zamie
rza wziąć kredyt na zakup nowe
go mieszkania” - czytamy. Jed
nak jak ustaliliśmy wiceprezydent
kredytu nie wziął. Rychły tłuma
czy, że swoje mieszkanie własno
ściowe sprzedał za 62 tys. zł, ga
raż za 15 tys. zł. Razem daje to
87 tys. zł. Tymczasem, jak spraw
dziliśmy w akcie notarialnym,
mieszkanie kupił za 160 tys. zł.

977013795262622
770137 952626

Fot. KRZYSZTOF CZARSKI

Były wiceprezydent Słupska Zbigniew Rychły kupił mieszkanie, na które nie
było go stać. Słupski deweloper poszedł mu na rękę, dając 35 tysięcy złotych
nieoprocentowanego kredytu. - Tym powinna zająć się prokuratura - uważają
eksperci z organizacji antykorupcyjnych.

Aż 50 złotych miesięcznie za nowe windy może płacić każda
słupska rodzina mieszkająca w wieżowcu. Stanie się tak, jeśli
Ministerstwo Gospodarki wprowadzi w życie pomysł wymiany
dźwigów. Tylko w Słupsku jest ich 166.
WIĘCEJ NA STR. 3
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Dzwoń 96-29
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^ Obserwatorium
Gospodarcze
Wielki projekt finansowany
ze środków Unii Europejskiej.
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...nasze
wydanie
ernetowe

Agencja Rozwoju Pomorza
oraz
Uniwaraytet Gdański
wysyłają ankieterów do kilku tysięcy
firm na Pomorzu.
Powstaje unikalny bank wiedzy
o Twoich potrzebach i możliwościach.
Badanie trwa do 30 czerwca 2006.

POG - badawcze spojrzenie
MP ssr GPS
Waż w tym odział:

wie z nami zdradził, że dewelo-

ZDANIEM EKSPERTÓW
GRAŻYNA KOPIŃSKA

MACIEJ WNUK

JANUSZ KOPAŃSKI

Fundacja im. Stefana Batorego

Transparency International

prezes opolskiego
Stowarzyszenia „Stop Korupcji”

- Można zapytać, czy preferencyjne
warunki kupna mieszkania nie były
związane z korzystną dla dewelo
pera decyzją podjętą przez wice
prezydenta. Osoby pełniące funkcje
publiczne powinny unikać sytuacji,
gdy można podejrzewać, że kierują
się interesem prywatnym.

- Sprawna jest dziwna i powin
na się nią zainteresować proku
ratura. Nie przesądzając nicze
go, trzeba postawić pytanie, czy
takie zachowanie prezydenta
było zgodne z prawem. Gdyby
wziął kredyt z banku, zapłaciłby
przecież więcej.

- Sprawa rodzi wątpliwości nie
tylko etyczne, ale i prawne. Ja
bym nazwał to pożyczką bez pro
centu, a uprzywilejowanie tego
pana wynikało tylko z tego, że był
wiceprezydentem. Tą sprawą po
winna się zająć prokuratura.
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LUDZIE, FAKTY, OPINIE
www.gios-pomorza.pi

CYTAT DNIA
| „ Nieobecność

najwyższych władz państwowych

na uroczystości z okazji 20-lecia orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego to niedobry sygnał
obrażania się, lekceważenia prawa
i konstytucji. ”
Były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll o nieobecności prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
premiera Kazimierza Marcinkiewicza i marszałka Sejmu Marka Jurka na uroczystości w TK. (PAP)

Wtorek, 30 maja 2006 r.

redakcja@gios-pomorza.pl

LICZBA DNIA

80 tys. mężczyzn
zostanie poproszonych o próbki ich DNA przez duńską policję. Funkcjonariu
sze są zdeterminowani - chcą ująć pedofila, który dopuścił się molestowania
dwóch dziewczynek. Poszukiwany pozostawił na miejscu przestępstwa swój
genetyczny „odcisk palca”. Całą operacja nie będzie tania - zbadanie jednej
próbki DNA kosztuje 28 euro.
(pap)

SZCZEGÓŁY - STR.4

PULS DNIA

Dzień Dziecka - dniem bez

Początek rewolucji

tel. 094 347 35 35

Zgodnie z czarnym scenariu szeregowych, dlatego że to oni wła
szem, rozwiązał się worek z agenta śnie byli, za pośrednictwem sakra
mi w sutannach. Po ojcu Hejmentu spowiedzi, powierni
mo i księdzu Czajkowskim
kami największych ludzkich
przyszedł czas na kolejnych,
tajemnic. Ciekaw jestem
tym razem aż 28 donosicieli,
czy zdemaskowani księża
którzy byli m.in. przyjaciółmi
będą w stanie spojrzeć
kardynała Stanisława Dziwiw twarz swoim wiernym,
sza (on sam jest poza wszel
których przez lata najzwy
kimi podejrzeniami). Listę do
czajniej w świecie oszuki
nosicieli sporządził ksiądz
wali. Nie wiem. Jednego
Tadeusz Issakowicz-Zaleski.
jednak jestem pewien. Za
To dobrze, że ujawnianiem
Piotr
nosi się na rewolucję w pol
agentów w sutannach w końKawałek
skim Kościele. Moim zda
cu zajął się sam kler, który
niem to dobrze, bo przyda
dotychczas tylko poddawał w wątpli łoby mu się prawdziwe i dogłębne
wość doniesienia dziennikarzy. Je oczyszczenie.
O LIŚCIE KSIĘDZA TADEUSZA
stem za tym, żeby opinia publiczna
ISSAKOWICZA-ZALESKIEGO
poznała nazwiska wszystkich księży
- współpracowników SB. Nawet tych
PISZEMY NA STR. 4

ROK WYBOROW W AMERYCE POŁUDNIOWEJ

Podwójna kadencja prezydenta Kolumbii
Dotychczasowy prezydent Ko
lumbii Alvaro Uribe wygrał niedziel
ne wybory prezydenckie i został wy
brany na następną kadencję - wyni
ka
z
najnowszych
danych
opublikowanych wieczorem (w po
niedziałek po północy czasu pol

skiego) przez państwową komisję
wyborczą w stolicy kraju Bogocie.
Uńbe uzyskał poparcie 62 procent
wyborców - wynika ze wstępnych
rezultatów, uzyskanych po przeli
czeniu 98 procent oddanych gło
sów.
(PAP)

Apel posłów do miast i gmin o wpro
wadzenie w Dniu Dziecka zakazu
sprzedaży alkoholu zakończył się
kompletnym fiaskiem. - Nie tędy
droga - przekonują samorządowcy.
24 maja Sejm przyjął uchwałę
0 ustanowieniu 1 czerwca - Dnia
Dziecka - dniem bez alkoholu. Przy
gotowali ją członkowie sejmowej ko
misji rodziny i praw kobiet. W trakcie
głosowania poparło ją aż 302 posłów.
Uchwała nie jest jednak obowiązują
cym prawem, a jej treść ma charakter
apelu. Parlamentarzyści zwrócili się
w nim do sprzedawców o zaniecha
nie sprzedaży alkoholu 1 czerwca.
Ponadto w przyjętej uchwale posło
wie zaapelowali do władz miast
1 gmin w całej Polsce do wprowadze
nia zakazu sprzedaży alkoholu na te
rytorium, które im podlega.
Wszystko wskazuje na to, że
sejmowa uchwała i apel nie zrobiły
większego wrażenia i przeszły zu
pełnie niezauważone. - Może inten
cje posłów są szlachetne, ale nie tę
dy droga - mówi Mariusz Smoliński,
rzecznik prasowy prezydenta Słup-

Rok wyborów w Ameryce Łacińskiej
Czy uchwała Sejmu wzywająca,
aby w Dniu Dziecka zakazać
sprzedaży alkoholu
to dobry pomysł?

fil

Wojciech
Milewski

O Nikaragua
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O Brazylia
10aźdz. 2006

- Nie popie
ram tego rodzaju
prohibicji. Takie
uchwały ośmie
szają prawo. Nikt
ich potem i tak nie
respektuje. Alko
hol jest powszechnie dostępny i kto
będzie się chciał napić, to i tak się
napije. Sejm mógł co najwyżej za
apelować o zachowanie wstrze
mięźliwości tego dnia.

Daniel Rak

1 Ryszard z Koszalina:
- Czytam prasowe wzmianki o ka
rach dla pijanych kierowców.
Publikowanie wyroku i zabranie
prawa jazdy na kilka lat, to chyba
zbyt mała kara. Pijakom powinno
zabierać się narzędzie zbrodni czyli samochód, nawet gdy nie na
leży on do sprawcy przestępstwa.

(nag)
* Katarzyna z Kołobrzegu:
- Uważam, że wizyta papieża Be
nedykta XVI w naszym kraju ma
ogromne znaczenie dla wszystkich
Polaków. Świadczy o tym ogromne

Sejmową uchwałę krytykują też koszalińscy restauratorzy. - Niczemu
nie zaradzi, a tylko narazi nas na straty - mówi Wojciech Walach, wła
ściciel „Zielonego Młyna”. - Problem w tym, że do jednego worka wrzu
ca ona tych, którzy rzeczywiście mają problem z alkoholem jak i tych,
którzy potrafią wypić wcale się nie upijając. Wątpię, czy nasi goście zro
zumieliby dlaczego tego dnia nie mogą do obiadu zamówić lampki wina.
Na zdjęciu: Paweł Sypuła, barman z „Zielona Młyna”.
ska. Dodaje, że słupskie władze ni
czego zakazywać 1 czerwca nie bę
dą. - Ktoś, kto będzie chciał wypić
i tak wypije. Zakazy niczego nie
zmienią - mówi. Wtóruje mu To
masz Kościuczuk, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Ustce.
- Na pewno żadnego zakazu nie
wprowadzimy. To byłby pusty gest,
który nie odniósłby żadnego efektu.
W Dniu Dziecka napić się bę
dzie można również w Kołobrzegu
i Koszalinie. Władze tego pierwsze
go miasta o uchwale sejmowej
w ogóle nie słyszeli. - Nic nie wiemy

i*!
O Peru
9 kwietnia 2007
Źródło: University
of Brasilia, The
Economist, KRT
Photo Service

- To głupia
uchwała. Jeżeli
ktoś w
Dzień
Dziecka nie chce
pić, to niech nie
pije i już. Zakaza
mi takiej rzeczy
się nie załatwi.
Skuteczniejsza byłaby jakaś akcja
medialna niż uchwały, bo lepiej od
wołać się do sumienia każdego ro
dzica niż mu coś kazać lub zabro
nić.

Krzysztof
Subocz

PYTANIE TYGODNIA
Po raz ostatni prezentujemy wyniki dotychczasowego sondażu:
nie wiem

Czy polscy księża powinni
zostać zlustrowani?

3,1 %

Od dzisiaj na naszej stronie
internetowej można odpowiadać
na pytanie: Czy dzieci powinny
iść do „zerówki” w wieku pięciu lat?

- Moim zda
niem pomysł jest
bezsensowny.
Państwo źle pro
wadzi politykę antyalkoholową.
Błędów
trzeba
szukać w domu, w rodzinie i szkole,
a nie wprowadzać jednorazowe za
kazy. A alkohol należy pić z głową,
bo przecież on też jest dla ludzi.

Pytał. RAJMUND WEŁNIĆ
Głosuj na www.glos-pomorza.pl

Redaktorzy prowadzący

Jacek
CEGŁA
Tomasz

OGONOWSKI
Redaktor sportowy
Rafał
SZYMAŃSKI

o żadnym apelu. 1 czerwca alkohol
będzie dostępny jak w każdy inny
dzień - zapewnia Piotr Pasikowski,
rzecznik prasowy prezydenta Koło
brzegu. Za to w Koszalinie zwracają
uwagę na fakt, że jeżeli miałby to
być zakaz lokalny to z taką propozy
cją powinni się zwrócić sami miesz
kańcy. - Nikt do nas z taką inicjaty
wą się nie zgłosił - mówi Grzegorz
Śliżewski, rzecznik prasowy prezy
denta Koszalina.

zainteresowanie pielgrzymką i ma
sowy udział w mszach
odprawianych przez Ojca Świętego.
Myślę, że to dla nas wielkie przeży
cie duchowe, które nie pozostanie
bez echa także w codziennym ży
ciu. Chciałabym tylko, żeby ta
atmosfera spokoju i wyciszenia
trwała dłużej niż te kilka dni.

■ Marian z Czaplinka: - Właśnie
przeczytałem w waszej gazecie
o kolejnych drogowych dramatach.
Informacja o przyczynach tych nie
szczęść są już w pierwszych
zdaniach: alkohol i bezmyślność.
Zginęli młodzi ludzie. Codziennie
o tym piszecie. Włos się jeży
na głowie. Strach jeździć po na
szych drogach. Tymczasem
politycy tylko krzyczą o tym, że to
plaga. Powinni coś z tym zrobić.
Trzeba jak najszybciej zmienić pra
wo, które zbyt łagodnie traktuje tych
potencjalnych zabójców.
(ap)

PIOTR POLECHOŃSKI
piotr.polechojiski@glos-pomorza.pl
tel. 094 347 35 52

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE

ROZMOWA DNIA

TIGRA 1.6 (1994) - 11900. 0-602-723-

GRZEGORZ KOŁACZ

O Ekwador
3.5 paźdz. 2006

S Henryk z Koszalina: - Podobno
policjanci mają baczniej przyglądać
się wagarowiczom. Obawiam się,
że wkrótce zaczną też sprawdzać
czy uczeń przyszedł do szkoły z od
robionymi lekcjami. Chyba nie tędy
droga, żeby policjanci zamiast za
jąć się łapaniem bandytów,
wyręczali rodziców i nauczycieli
w ich obowiązkach. Nie dajmy się
zwariować.

zakazu picia alkoholu

Najbliższy rok może przynieść poważne zmiany na scenie politycznej
regionu. W wielu krajach odbędą się wybory prezydenckie.

O Meksyk

PROSTO Z MOSTU

poseł Samoobrony i zastępca
przewodniczącego sejmowej
komisji rodziny i praw kobiet
- Czy wierzy pan, że dzięki ape
lowi Sejmu, 1 czerwca Polska
będzie trzeźwiejsza?
- Wierzę, że tak. Oczywiście ja
i koledzy z komisji nie jesteśmy
ludźmi naiwnymi i nikt z nas nie ma
złudzeń, że apel odniesie jakiś pio
runujący efekt. Tu chodziło o coś
innego. O pokazanie kierunku,
w którym należy podążyć i wywoła
nie dyskusji o bolesnym problemie
jakim jest przedwczesny kontakt
dzieci i młodzieży z alkoholem.
Wiemy, że Sejm uchwałę o ustano
wieniu 1 czerwca dniem bez alko
holu przyjął zbyt późno, aby samo
rządowe władze mogłyby się
do niego porządnie przygotować...

- ...ale nawet gdyby zdążyły i 1
czerwca wprowadziły zakaz
sprzedaży alkoholu na swoim te
renie to przecież wystarczy zro
bić sobie zapasy dzień wcze
śniej, aby móc upić się równie
skutecznie.

- To prawda
i tak pewnie
w
większości
przypadków się
Stanie. Wierzę
jednak, że przy
najmniej w kilku
nastu domach,
I gdzie zazwyczaj
alkohol
płynie
strumieniami, właśnie tego dnia go
zabraknie. Dzięki temu w Dniu
Dziecka ileś tam dzieci będzie mo
gło w spokoju, bez rodzinnych
awantur, cieszyć się swoim świę
tem. I nawet gdyby ich było pięcio
ro to uznałbym, że warto było
wyjść z takim pomysłem.

- Co będzie w przyszłym w roku?
Kolejny apel posłów czy też wpro
wadzony zostanie obowiązkowy
zakaz sprzedaży alkoholu 1
czerwca na terenie całego kraju?
- Ja i moi koledzy z komisji zro
bimy wszystko, aby tego dnia obo
wiązywał zakaz. Możemy nie pić
podczas odwiedzin papieża, więc
nic też się nie stanie, gdy nie wypi
jemy w Dzień Dziecka.

619.
-—--------------------------------------------------------

dowe. Naprawa - montaż. Koszalin, Prze
mysłowa 8, 094/341-75-44.
-------------------- --------------------------------------------

02419/4

POSZUKUJĘ do wynajęcia domku -

Słupsk, okolice. 0-692-719-056.
-----------------------------------------------------------------

02851/4

DO wynajęcia lokal użytkowy - centrum

Słupska. 0-608415-668.
----- *------------------ ----------------------------- ---------

02825/4

POTRZEBNY dobry tapicer od zaraz, Nie-

miecy, 0/511-737-916.
------------------------ ---------------------------- :--------- 03783/4

ZATRUDNIĘ ekspedientkę - spożywczy.

059/84-03-873
------------------------------------------- Z-------------------

03154/4

ZIEMNIAKI. 0-606-699-170.
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Jego galaktyczność

Schumachery w spódnicy

Nowa generacja popularnego minivana Forda wjeżdża do Polski.
Gaiaxy to samochód dla bardzo licznej rodziny, która może się w jego
wnętrzu urządzić niczym w przyczepie campingowej.

Kobiety udowodniły, że jeżdżą lepiej od mężczyzn. Pokazały
też, iż są dużo bardziej wytrzymałe. Panie z determinacją
walczyły o miano mistrzyni kierownicy w bytowskim rajdzie.

Mieszkańcy wieżowców zgrzytają zębami

Dobra wiadomość dla myślących o maturze

Będą uczyć za darmo

Słono zapłacimy
za nowe windy

Rewolucja w prywatnych szkołach
średnich w Słupsku: od nowego
roku szkolnego część uczniów nie
będzie płacić czesnego za naukę.

Jako pierwsza wyszła z tym
pomysłem Małgorzata Iwań
ska, właścicielka I Prywatnego
Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych. Od nowego ro
ku chce otworzyć cztery klasy
pierwsze czteroletniego tech
nikum o specjalności: hote
larz, kelner, kucharz i handlo
wiec. Uczniowie - po 20 lub
22 osoby w klasie - nie będą
musieli płacić czesnego.
- Ponieważ budynek szkoły
jest moją własnością, mogę
sobie pozwolić na rezygnację
z czesnego w tych klasach, bo
dotacja państwowa pozwoli
pokryć koszty wynagrodzeń
dla nauczycieli - tłumaczy
Iwańska.
Z kolei właściciele Zespołu
Szkół Informatycznych w Słup
sku postanowili, że od nowego
roku szkolnego otworzą klasy
bezpłatnego liceum dla doro

Aż 50 złotych miesięcznie za nowe windy może płacić każda słupska rodzina mieszkająca w
wieżowcu. A wszystko dlatego, że Ministerstwo Gospodarki wpadło na pomysł wymiany
przestarzałych dźwigów. Na lokatorów, którzy i tak już płacą wysokie czynsze, padł blady
strach.
Informacje o planowanych
zmianach wywołały porusze
nie w zarządach spółdzielni
mieszkaniowych. - Mamy 46
wind zamontowanych w latach
1980-1984. Przy założeniu, że
wymienimy je wszystkie, każ
dy lokator będzie przez sześć
lat płacił o 91 groszy więcej
za metr kwadratowy swojego
mieszkania - wylicza Tadeusz
Mól, prezes Spółdzielni Miesz
kaniowej Kolejarz w Słupsku.
' Taniej nie da rady, bo jeden
dźwig osobowy kosztuje około
85 tysięcy złotych.
Dla przykładu właściciele
mieszkań o powierzchni 60
metrów będą płacić o prawie
55 złotych więcej niż dotych
czas. Lokatorzy wieżowców są
wściekli. - To jakiś absurd,
przecież już teraz płacimy bar
dzo wysoki czynsz - denerwu
je się Zofia Kalasińska, miesz
kanka Osiedla Niepodległości.
- Pewnie większość ludzi nie
będzie stać na takie opłaty!
Obecnie trudno oszacować,
ile wind trzeba będzie wymie
nić w najbliższych latach. Tyl
ko w Słupsku jest ich 166.
Większość ma już ponad 20
•at. - Jeśli ministerstwo zdecy
duje, że wymienione mają być
wszystkie windy, które nie ma
ją podwójnych drzwi, to czeka
has wielka rewolucja, bo tylko
cztery stare windy w Słupsku
mają podwójne drzwi - mówi
Seweryn Zwolan, słupski kon
serwator wind.
Specjaliści od
naprawy
wind uspokajają, że słupskie
windy, choć wiekowe, nie są
niebezpieczne, bo administra
torzy bloków regularnie je kon
serwują. Dlatego nie trzeba

słych oraz policealnego tech
nikum administracji. Do tego
grona dołącza także Prywatny
Zespół Szkół Ogólnokształcą
cych przy ul. Kołłątaja. Jego
właściciele zamierzą od wrze
śnia otworzyć bezpłatne dwu
letnie, uzupełniające liceum
ogólnokształcące dla doro
słych.

(maz)

TU NIE ZAPŁACISZ
CZESNEGO
■ I Prywatne Liceum Ogólnokształące dla Dorosłych,
ul. Przemysłowa (dawny budynek
administracyjny Famarolu), tel.
059 840 06 66
■ Zespół Szkół Informatycznych,
ul, Koszalińska
(dawny budynek Alki), tel. 059
845 60 70
■ Prywatny Zespół Szkół Ogól
nokształcących przy ul. Kołłątaja
(budynek naprzeciw wejścia
do budynku poczty), tel. 059 841
14 68

Policja na tropie stalowej afery

Metalowy przekręt
0 wyłudzenie stali wartej prawie
półtora miliona złotych podejrze
wa policja 30-letniego słupszczanina.

Na trop stalowej afery poli
cjanci z sekcji do walki z prze
stępczością
gospodarczą
słupskiej policji wpadli już kilka
miesięcy temu. W miniony pią
tek udało się im odzyskać do
stawę metalu o wartości 120
tysięcy złotych. - Podejrzewa
ny brał stal na tak zwany póź
niejszy termin płatności, nie

Sebastian Piszka i Kamila Dawidowicz, mieszkańcy wieżowca przy ul. Batorego, chcą mieć nowe windy. Oba
wiają się, że będą musieli dużo za nie zapłacić.
ich szybko wymieniać na no
we.

MARCIN PRUSAK
marcin.prusak@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 28

166
- tyle wind znajduje się
obecnie w Słupsku

płacił, a metal sprzedawał
znacznie taniej innym firmom
- informuje Emilia Adamiec,
rzecznik słupskiej policji.
Policja twierdzi, że 30-letni
słupszczanin wyłudził stal
od kilkunastu hurtowni wartą
blisko półtora miliona złotych.
— Nie wykluczamy, że w spra
wę jest zamieszanych więcej
osób - dodaje Adamiec.
Za
wyłudzenie
mienia
o znacznej wartości grozi kara
do 10 lat więzienia.

(toc)
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Ryby zaśmieciły rzekę

Pomysł wymiany najbardziej niebezpiecznych polskich wind powstał
w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego i w Urzędzie Dozoru Techniczne
go. Przed podjęciem decyzji o wymianie, każda winda ma zastać
poddana badaniom technicznym i ocenie. Do najniebezpieczniejszych zali
czono dźwigi osobowe, które m.in. nie mają podwójnych drzwi
kabinowych, mają ruchomą podłogę i duże otwory w drzwiach. Do wyso
kich zagrożeń zaliczono też możliwość jazdy kabiny przy otwartych
drzwiach i niedokładne zatrzymywanie się wind na piętrach - poniżej łub
powyżej progu drzwi przystankowych. Takie windy będą musiały być wy
mienione do 2012 roku.

SŁUPSK. Kilkadziesiąt opakowań hermetycznie zapakowa
nych ryb wyłowili ze Słupi strażacy. Ryby były rozrzucone na od
cinku Słupi między Kobylnicą a Słupskiem. - Otrzymaliśmy zgło
szenie, że śmieci pływają w rzece -- mówi oficer dyżurny słup
skiej straży pożarnej. - Na miejsce pojechała jednostka
z pontonem, która wyłowiła opakowania ryb. Był tam między in
nymi hermetycznie pakowany łosoś.
Strażacy twierdzą, że nie doszło do zanieczyszczenia rzeki
groźnymi substancjami, ale do jej zaśmiecenia. Sprawę wyjaśnia
policja.

(toc)

Były sołtys Łabiszewa oskarża, funkcjonariusze zaprzeczają

Padłem ofiarą brutalności policji
Policjanci mnie sterroryzowali. Skuli
jak przestępcę i straszyli pistoletem
- skarży się Jan Wojnicki z Łabisze
wa. Policja stanowczo temu zaprze
cza. Jej zdaniem mężczyzna rzuca
fałszywe oskarżenia, by uniknąć ką
ty za jazdę po pijanemu.

Jan Wojnicki jeszcze kilka lat
temu był sołtysem wsi Łabiszewo w gminie Dębnica Kaszub
ska. Teraz wiedzie mu się go
rzej. Nie ma stałej pracy i utrzy
muje się z dorywczych zajęć. 24
kwietnia, czego nie ukrywa, był
nieco podpity. Pokłócił się z żon3, która w zdenerwowaniu we
zwała policję. Według Wojnickie
go policjanci wyciągnęli go z sa
mochodu, gdzie chciał się
przespać i zabrali na izbę wy
trzeźwień. 11 maja miał zostać
Przesłuchany w komisariacie
w Dębnicy Kaszubskiej.
- Gdy stawiłem się nieco
spóźniony, policjant nie miał już
dla mnie czasu. Wezwał mnie
ha 18 maja - opowiada Wojnicki.

wali się tak, jakby był wielkim
przestępcą - opowiadają.

Stój, bo będę strzelał
Jego zdaniem, kiedy przybył
na kolejne przesłuchanie, poli
cjanci próbowali mu wmówić, że
jeździł samochodem po pijane
mu. - Oskarżyli mnie również
0 to, że w czasie kłótni uderzy
łem żonę nożem. Potem jeszcze
postanowili mi odebrać prawo
jazdy i straszyli aresztem - mówi
Wojnicki.
Zdenerwowany mężczyzna
odmówił dalszych wyjaśnień,
opuścił komisariat i pojechał ze
szwagrem do lasu. Tam jednak
znowu pojawili się policjanci
z Dębnicy Kaszubskiej.
- „Stój skur..., bo będę strze
lał” - usłyszał, gdy na widok poli
cjantów zaczął uciekać. Szybko
jednak się potknął i przewrócił.
Wtedy przyłożyli mu broń do pier
si, wykręcili ręce i skuli je do tyłu.
- Z lasu przywieźli mnie
do mojego bloku. Wyjęli klucz
z kieszeni, otworzyli mieszkanie
1 zaczęli szukać prawa jazdy. Gdy

Skuli go, bo uciekał
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Ręce miałem tak skute, że aż krwawiły - mówi Jan Wojnicki. Teraz wy
biera się na skargę do miejskiego komendanta policji.
je znaleźli, znowu zawieźli mnie
na komisariat, gdzie ze strachu
podpisałem wszystko, co chcieli
- relacjonuje Wojnicki. - Dotąd
jednak nie mogę się uspokoić, bo
uważam, że po prostu mnie ster
roryzowali.

Grażyna Wojnicka potwier
dza, że mąż nigdy nie rzucał się
na nią nożem. - To jest wymysł
policji - przekonuje. Z kolei sąsiedzi - Jan Burzacki i Edward
Wojnicki - widzieli, że policjanci
skuli Wojnickiego. — Zachowy

Tymczasem Emilia Adamiec,
rzecznik prasowy słupskiej policji
twierdzi, że Wojnicki broni się, by
uniknąć odpowiedzialności za jaz
dę po pijanemu. - Policjanci zauważyli, jak pan Wojnicki jechał
po pijanemu samochodem. Dlatego chcieli, aby oddał prawo jazdy.
18 maja, na komisariacie, najpierw
zgodził się to zrobić, a potem im
uciekł - tłumaczy Adamiec.
Dlatego policjanci zaczęli go
szukać i od żony dowiedzieli się,
że jest w lesie. - Nie straszyli go
pistoletem, ale skuli kajdankami,
bo uciekał. Potem sam wskazał,
gdzie jest prawo jazdy - dodaje
Adamiec. Podkreśla także, że Woj
nicki przyznał się policjantom
do jazdy po pijanemu. Sprawa tra
fiła już do sądu.

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

MOŻNA ZŁOZYĆ
SKARGĘ
MARIA PAWŁYNA
prokurator rejonowy w Słupsku
- Pan Wojnicki,
jeśli uważa, że
został brutalnie
potraktowany
przez policję,
może złożyć
do prokuratury
skargę na ich
postępowanie.
Wówczas pro
kuratura będzie prowadzić
postępowanie własne w tej spra
wie, czyli bez pośrednictwa
policji. Trzeba jednak pamiętać,
że w nagłych przypadkach poli
cjanci mogą dokonać rewizji
w domu zatrzymanego. Pod wa
runkiem, że zgodzi się na to ich
przełożony.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

głos Pomona

Dobre pomysły ministra

Ziomek ziomkostwa

Wicepremier Roman Giertych planuje dwie
nowelizacje ustawy o systemie oświaty. W pro
jekcie tzw. małej nowelizacji mają się znaleźć za
pisy: o obowiązku założenia „bramek” na kompu
tery szkolne. Dzięki temu uczniowie nie będą
mieć dostępu do treści pornograficznych i prze
stępczych. Kolejną zmianą miałby być obowiązek
założenia kamer i systemu monitoringu w szko
łach. Według Giertycha resort szuka na to pienię
dzy w funduszach unijnych. Drugi projekt, tzw.
dużej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, ma
być gotowy jesienią.

CHWALIMY

Premier Bawarii Edmund Stoiber zapowiedział
udział w zjeździe ziomkostwa Niemców sudeckich,
który odbędzie się w Norymberdze. Hasło przyświe
cające spotkaniu brzmi: „Wypędzenie jest ludobój
stwem”. To ono wywołało burzę. Niemiecki historyk
Martin Schulze-Wessel uznał je za bardziej agresyw
ne niż w czasach zimnej wojny. - Holokaust i wypę
dzenie Niemców sudeckich są rożnymi stopniami
morderczej, przemocy - podkreśla historyk. Przypo
mina też, że statut ziomkostwa zawiera ciągle jesz
cze postulat „odzyskania stron ojczystych”. Czyżby
premier wielkiej Bawarii był za rewizją granic?

GANIMY

SPECJALNIE DLA „GŁOSU POMORZA”

O TYM SIĘ MÓWI

Agenci w sutannach
w otoczeniu kardynała

Trzęsienie ziemi
oczami Polaka

Jutro ksiądz Tadeusz Issakowicz-Zaleski ma ujawnić sporządzoną przez
siebie listę księży-agentów komuni
stycznych służb specjalnych. Liczy
ona 28 nazwisk.

Przed ujawnieniem nazwisk
ksiądz Zaleski chce się skonsul
tować się z historykami IPN
i prawnikami.
- Wśród 21 żyjących jeszcze
duchownych są także dwaj księ
ża, którzy uchodzą za bliskich
przyjaciół kardynała Dziwisza
- mówi. - Znają go jeszcze
z czasów seminaryjnych.
Osoby te - jak dodaje ksiądz
Issakowicz-Zaleski - kontakto
wały się również z papieżem.
- Na prywatnych audiencjach
u papieża mogło być bardzo
wielu księży z diecezji krakow
skiej - zaznacza. Niektórych za
praszał kardynał Dziwisz, niektó
rych sam papież. Są raporty,
gdzie ktoś opisuje, co Ojciec
Święty mówił podczas kolacji
czy obiadu.
Nie ma jednak cienia wątpli
wości, że ani kardynał Dziwisz,
ani kardynał Franciszek Machar
ski, ani Jan Paweł II nie zdawali
sobie sprawy, że ta konkretna,
zapraszana przez nich osoba
współpracuje z SB.

Oto zdjęcia i relacja Krzysztofa Czarskiego dokumentujące tragiczne skutki trzęsienia ziemi,
które nawiedziło indonezyjską wyspę Jawa. Polak był w samym centrum kataklizmu.
Trzęsienie zaskoczyło go pod
czas snu, zaledwie kilka kilome
trów od miasta Jogyakarta, które
uległo największym zniszczeniom.
- Wstrząsy rozpoczęły się w sobo
tę około 6 rano. Spałem w niedu
żym, jednopiętrowym hotelu. Obu
dziło mnie skaczące łóżko, które
nagle zaczęło tańczyć po całym
pokoju. Zaspany i kompletnie
zdezorientowany nie wiedziałem,
co się dzieje. Nigdy dotąd nie prze
żyłem trzęsienia ziemi i w pierw
szej chwili nawet nie pomyślałem,
że właśnie nadeszło. Po kilkunastu
sekundach spadłem z łóżka i robi
łem wszystko, aby ustać na no
gach. Co rusz jednak lądowałem
na podłodze. Wtedy uświadomiłem
sobie, że to trzęsienie. W tym mo
mencie popełniłem koszmarny
błąd, bo zamiast błyskawicznie wy
biec na zewnątrz, cały czas byłem
w środku i starałem się utrzymać
równowagę. Przestraszyłem się
nie na żarty, gdy nagle usłyszałem
trzask i z sufitu zaczęły lecieć
na mnie dachówki. Kryłem się
przed nimi jak mogłem, ale kilka ra
zy nieźle oberwałem. Potem za
częły pękać ściany. I nagle, w jed
nej sekundzie wszystko ustało. Mój
hotel przetrwał, a ja chwyciłem
aparat i wybiegłem na ulicę. Po
czątkowo nic nie widziałem, bo
wszędzie unosił się pył. Wsiadłem
do autobusu i pojechałem nim

Wtorek, 30 maja 2006 r.

' ?/■ «!

Redakcja
„Tygodnika
Powszech
nego”
zawiesiła
wczoraj
współpracę
z ks. Mie
czysławem
Malińskim.
Powodem
tej decyzji są
powracające od pewnego czasu
pogłoski, że współpracował on
z SB. Ks. Maliński to znany
w Krakowie duszpasterz, rektor
kościoła Sióstr Wizytek i autor
kilkudziesięciu książek. Był przy
jacielem kardynałów Wojtyły,
Macharskiego i Dziwisza.
Ksiądz Zaleski sugeruje, że
kardynał Dziwisz prawdopodob
nie już zna nazwiska bliskich mu
osób, które współpracowały
z SB.
- Jeżeli Komisja „Pamięć
i Troska” udostępniła akta me
tropolicie, to wie - mówi.
Dodaje, że w sumie na liście
są nazwiska trzech znajomych
kardynała Dziwisza, z czego
dwóch nadal pozostaje z nim
w bliskich stosunkach.
(PAP)

Władza zignorowała uroczystości Trybunału
Kataklizm, który nawiedził w sobotni poranek Indonezję, miał w epi
centrum siłę 6,2 stopnia w skali Richtera. Wczoraj władze podały, że
zginęło 5137 osób. Na zdjęciu: przedmieścia Jogyakarty.

WARSZAWA. Wczoraj w Warszawie odbył się jubileusz 20-lecia orzecz

MALEZJA
Sumatra

do Jogyakarty. Widok był straszny.
Wszędzie gruzy, gdzieniegdzie cia
ła, krzyk i płacz rannych. Z drugiej
strony byłem pod wrażeniem spo
koju tych, co przeżyli oraz spraw
nej organizacji akcji ratunkowej.
Każdy wiedział co ma robić, ni

gdzie nie zauważyłem śladu paniki.
Trzęsienie ziemi to jeden wielki
koszmar. Nie sądziłem, że to coś
tak strasznego.

Notował:
PIOTR POLECHOŃSKI
WIĘCEJ ZDJĘĆ KRZYSZTOFA CZARSKIE
GO W INTERNETOWEJ GALERII „GŁOSU
POMORZA” - WWW.GLOS-POMORZA.PL

INDONEZJA
W epicentrum
trzęsienia znazlo
się miasto
Jogyakarta.
Tu przebywa
Krzysztof Czarski.

Dżakarta
sJawa

©2006.05.27 KRT/Bulls

nictwa Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości zabrakło przedsta
wicieli władzy. Prezydent Lech Kaczyński, premier Kazimierz Marcinkie
wicz, a nawet marszałek Sejmu Marek Jurek, zamiast stawić się osobi
ście, przysłali listy. Podobno jedynym powodem nieobecności głowy
państwa była choroba. - Lech Kaczyński jest przeziębiony, ma wysoką
gorączkę. Był chory już po powrocie z Ukrainy. Miał naprawdę niewiele
czasu, by dojść do siebie przed wizytą papieża - mówił sekretarz stanu
w kancelarii prezydenta Robert Draba.
W listach znalazły się gratulacje, wyrazy uznania oraz życzenia pomyśl
ności. Prezydent podziękował Trybunałowi „za pracę dla dobra Rzecz
pospolitej”. Premier napisał z kolei, że niezależność Trybunału jest „war
tością wielką, fundamentalną i niepodważalną”.

Tragiczny wypadek autobusu z uczniami
POMORSKIE. Dwanaście osób zostało rannych w wypadku szkolnego
autobusu. Pięć 17-letnich licealistek i 37-letnia nauczycielka trafiło
do szpitala. Poszkodowane mają połamane nogi. Niektóre z nich doznały
też wstrząśnienia mózgu i innych obrażeń. Jednej z dziewczyn ma zostać
amputowana zmiażdżona stopa. Do tragedii doszło wczoraj rano w miej
scowości Gardeja k. Kwidzyna. Na miejscu zginęła 27-letnia nauczycielka.
Młodzież z liceum jechała na wycieczkę do Zakopanego. W bok autobusu
uderzył samochód ciężarowy. Według nieoficjalnych informacji, oba pojaz
dy były w pełni sprawne. Niedawno przechodziły kontrole techniczne.

Rosja bez kary śmierci - to kwestia czasu

411
Obszar zniszczeń rozciąga się na setki kilometrów wokół Jogyakarty.

Dwieście tysięcy osób straciło dach nad głową. Mieszkają w takich namiotach.

Zagraniczne media o pielgrzymce papieża do Polski

„Lodołamacz” Benedykt

Wi7VtP Oir.a
a/ Auschwitz
AncrhiA/it7_
Wizyta
Ojca Świpfpcfn
Świętego \w

-Birkenau miała charakter symbo
liczny. Została uznana przez świato
we media za najważniejszy punkt
programu jego wizyty w naszym
kraju.

W całej zachodnioeuropej
skiej prasie pojawiły się komen
tarze na temat pobytu Benedyk
ta XVI w Polsce. Ojciec Święty
odegrał podczas pielgrzymki
do Polski rolę „lodołamacza”
w polsko-niemieckich stosun
kach - ocenia niemiecki dzien
nik „Tagesspiegel”.

Do»V.ö4

A.

„Papież prosi w Auschwitz
o łaskę pojednania” - tak z kolei
zatytułował
korespondencję
z ostatniego dnia wizyty Bene
dykta XVI w Polsce niemiecki
dziennik „Frankfurter Allgeme
ine Zeitung”. Jako „syn niemiec
kiego narodu” papież oddał
hołd wszystkim pomordowa
nym, przede wszystkim żydow
skim i polskim ofiarom.
W Auschwitz niemiecki pa
pież stawił czoło nazistowskiej
przeszłości, ale nie powiedział
nic o sobie ani o swych do
świadczeniach z lat wojny — te

___ ______ ~iÄ'i:x

•

słowa znaleźliśmy wczoraj
w dzienniku „New York Times”.
Mówiąc żarliwie o potrzebie
„przebaczenia i pojednania”,
nie prosił o wybaczenie grze
chów Niemców lub Kościoła
katolickiego w czasie wojny.
„Winę przypisał tylko nazistow
skiemu reżimowi, unikając bo
lesnej, lecz coraz częściej
uświadamianej sobie przez
wielu Niemców prawdy, że tak
że zwykli ludzie ponosili odpo
wiedzialność za holokaust”
- to komentarz dziennika „New
York Times”.

....

.

MOSKWA. Wczoraj w rosyjskiej stolicy rozpoczęła się sesja Biura i Sta
łej Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Po raz pierw
szy obradom przewodniczy Rosja. Kraj ten, jako jedyny członek RE, sto
suje jeszcze karę pozbawienia życia. Przewodniczący Zgromadzenia
Rene van der Linden ma nadzieję, że rosyjski rząd wywiąże się w końcu
z zobowiązań wobec Rady i zaprzestanie egzekucji. W odpowiedzi, mi
nister spraw zagranicznych Rosji zapewnił, że to tylko „kwestia czasu”.
- Nie odmawiamy zniesienia kary śmierci. Nie możemy jednak nie brać
pod uwagę własnej opinii publicznej - powiedział Siergiej Ławrow.

(PAP)

.

Wizyta
Benedykta
XVI
w Auschwitz jest ukoronowa
niem długiego procesu pojed
nania między jego ojczyzną
- Niemcami — a ich wschodnim
sąsiadem - pisze z kolei brytyj
ski dziennik „Daily Telegrach”.
Teraz papież, który kiedyś był
członkiem Hitlerjugend i przez
krótki czas służył w Wehr
machcie, modlił się o pokój
w swym ojczystym języku. To
była chwila o wielkim histo
rycznym znaczeniu - dodaje
gazeta.

(PAP)

W dniu 27 maja 2006r. w wieku 78 lat odeszła nasza
ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia
S.P.

Zofia Lewandowska
z domu Łukaszewicz
emerytowana pielęgniarka

Pożegnamy Jq w dniu 30 maja 2006r. w Kaplicy
na Starym Cmentarzu, o godzinie 12:50
o czym zawiadamia
pogrgżona w smutku Rodzina

379606KOAG_A
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» Mieszkanka Słupska
- Ciekawa jestem finału procesu prezydenta miasta
oskarżonego o lżenie jednego z radnych.
Zastanawiam się, czy zostanie skazany? To, że wyrok
nie zapadnie przed wyborami jest pewne. Nikt nie od
ważyłby się przerwać kampanii Maciejowi K. Cieszę
się, że do procesu doszło, bo pokazuje to, że władza
też musi liczyć się ze słowami.
(wysi. krab)

Czytelnik testuje
Renault Scenie

Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19

region.

::

głos Pomorza Fj

I

tel. 059 848 81 29

I

Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Zbigniew Marecki
tel. 059 848 8126

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

W SKRÓCIE

PKP nie liczy się z pasażerami

Nowa szefowa ZNP

Nie zauważyli awarii

SŁUPSK. Gabriela Bereżecka, nauczycielka klas początkowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku, została nową przewodniczą
cą słupskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do tej
pory była zastępczynią Ewy Jakubczyk, która zakończy swoją kaden
cję 30 czerwca.

-

Tabor jest stary, dlatego pociągi psują się coraz częściej, a pasażerowie powinni zrozumieć,
że zimą ogrzewanie może nie działać - tak odpowiedziało PKP na liczne skargi podróżujących.
Przewoźnik zapowiedział jednak kontrole pociągów jeżdżących na trasie Kraków-Kołobrzeg.
Przypomnijmy.
W
marcu
i kwietniu, kilka razy wagon
pierwszej klasy w pociągu PKP
Przewozów Regionalnych, relacji
Kraków-Kołobrzeg jechał nie

wszelkie usterki do kierownika po
ciągu. - Gdy coś się dzieje, kie
rownik powinien zareagować, spo
rządza też raport i wtedy zostaje
ślad w dokumentach - mówi
rzecznik. - Jeśli odmawia, należy
Poinformować o jego zachowaniu
przełożonych, kontakt jest dostępny
na
stronie
internetowej

We wtorkowym wydaniu „Głosu Pomorza” w artykule pt. „Nikomu
nie pozwolą na samowolę” omyłkowo Andrzejowi Adamskiemu, na
czelnikowi Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w słupskim sta
rostwie powiatowym, przypisaliśmy funkcję architekta, którym nie
jest. Za błąd przepraszam.

DZIŚ NA WIZJI

TELEWIZJA
SŁUPSK

Codzienny program premierowy trwa 60 mi
nut i nadawany jest w godz.17.15-18.15.
Obserwator - lokalny serwis informacyjny
w sieci VECTRA S.A.
na kanale S 04
i prognoza pogody.
GIM HIT 2006: Prezentacje - relacja z Festi
walu Piosenki Gimnazjalistów w Jaśle, cz. 1 z 8.
VECTRAMEDIA — ogólnopolski blok programowy.
Co jest grane - po polsku - wideoklipy.

surd, żeby płacić za bilet w pierw
szej klasie i jechać w tak skanda
licznych warunkach — mówi Mi
chał ze Słupska.
Przewoźnik po prawie 1,5 mie
siąca oczekiwań na odpowiedź
stwierdził, że żadna z czterech dru
żyn konduktorskich pracujących
w pociągu, nie zauważyła awarii
ogrzewania i żaden pasażer nie
skarżył się, a wagony zostały wła
ściwie przygotowane do drogi. Su

pracowników kolei, przecież po to
płacę więcej za pierwszą klasę, że
by jechać w odpowiednich warun
kach - mówi pasażer.
Łukasz Kurpiewski, rzecznik
PKP Przewozy Regionalne radzi,
abY pasażerowie od razu zgłaszali

ŚLADEM PUBLIKACJI

PIOTR KAWAŁEK

sprawny, ponieważ nie działało
w nim ogrzewanie. Pasażerowie
ze Słupska i Koszalina wracali
w przeraźliwym zimnie. Konduk
tor twierdził, że nic nie da się zro
bić. Ludzie szukali miejsc w dru
giej klasie, jednak przez tłok nie
każdy znalazł ciepły fotel.
W przeraźliwym zimnie spędzili
kilka godzin. - To jest jakiś ab

gerował również, że podróżni mo
gli się przenieść do innych wago
nów. - Nie rozumiem tłumaczeń

(maz)

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

kalny, Modrzewiowa 6. 059/842-0507.
02795/A

BUDŻEL, Słupsk, Bałtycka 10a,

08420/A

GABINETY stomatologiczne Beata, Robert. Suchorowscy. Protety
ka, implanty, narkoza. Waryńskiego 4,
Piekiełko 25, 0-59/842-98-24
00293/B

Pracownicy kolei twierdzą, że ogrzewanie działa we wszystkich wagonach.
www.pkp.pl. Liczymy na głosy pa
sażerów, ponieważ jeśli nikt się nie
odzywa, nie mamy szansy dowie
dzieć się o jakiś nieprawidłowo
ściach. Pasażer może również zło
żyć reklamację i domagać się
zwrotu części lub całości ceny bile
tu.
Rzecznik zapewnił, że pociąg,
w którym były zimne wagony oraz
jego załogi zostały objęte specjal
nym nadzorem.

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

KOMENTARZ
Przypomina mi się sytuacja z filmu Stanisława Bareji pt. Miś,
kiedy to pijany palacz w kotłowni, na pytanie dlaczego jest
zimno, z rozbrajającą szczerością odpowiada, „jest zimno, bo
jest zima pani kierowniczko”. PKP mimo pozornych i chyba
tylko kosmety cznych zmian, nadal jawi się przeciętnemu pa
sażerowi jako relikt przeszłości. Nieważne, że pasażerowie się
skarżą, że jest zimno i wagony są w opłakanym stanie. Sły
szymy na to. że PKP dysponuje przecież tylko takim taborem
i koniec. Takie traktowanie odstrasza ludzi, którzy coraz czę
ściej przesiadają się do autobusów autobusy
i do samochodów. Z niecierpliwością oczekuję chwili, kiedy na nasze tory wiedzie
konkurencja.
PIOTR KAWAŁEK

KLUB Zdrowia. Rehabilitacja narządu
ruchu. Redukcja nadwagi. Sauna.
Słupsk, Hubalczyków 14,16.00 21.00 059/84-04-147, 0-886-225663.

bardzo tanie rury kanalizacyjne I,
II gat, cegła klinkierowa pełna II gat.
03395/A

ELEKRONIK+, sklep podzespołów
i aparatury. Słupsk, W. Polskiego 28
tel./fax 059/840-20-55,
www.elektronik.slupsk.pl
03384/A

HYORO-GAZ Słupsk, Jaracza 10,
tel. 059/842-23-60. Junkersy,
grzejniki, wanny, baterie.
03378/B

02545/A

LABORATORIUM Sigma (była
Przychodnia Kolejowa) Wileńska 30,
059/840-38-00, Pn - Pt 7.00 18.00
12088/B

LECZENIE chorób przyzębia
Katarzyna Roman Specjalista II stop
nia
Parodontolog. Sienkiewicza 5a/2a.
059/842-51-00.
00742/A

LOCHTE TEROSON kleje uszczelnia
cze, aneoroby. Słupsk, 3-go Maja
80/136.
0-59/844-25-79

KSIĘGI handlowe, inne rozliczenia
z US i ZUS. Tel. 059/843-44-01.
02826/A

OŚRODEK szkolenia Kierowców PLUS
Janusz Drób Szkolenia kat. A, B
ul. Kowalska 1, 0-59/8404-369,
kom 0-604-075-939
02257/A

PZM ul. Zielona 1 kat ABC,
C+E 059/84245-66, 0-507-213402
02412/A

TANIE bilety lotnicze i autobusowe,
wycieczki krajowe, zagraniczne:
3-go Maja 77/12 (Falowiec)
0-59/844-02-09.
02838/S

02421/A

SPRZEDAM lub zamienię nierucho
mość: budynek gospodarczo - miesz

SŁUPSK. Sukces licealistów

Młodzi fizycy nagrodzeni
Słupscy licealiści

odnieśli

REKLAMA
TEB Edukacja

Microsoft- m Novell.

rjŁSŁjF

Technik informatyk, Grafika komputerowa, Administrator sieci

sukces

w konkursie dla młodych fizyków. Mu
sieli wykazać się znajomością teorii

Technik usług kosmetycznych, Technik usług fryzjerskich
Technik masażysta, Technik farmaceutyczny, Wizaż
Pielęgnacja i stylizacja paznokci, Odnowa biologiczna
Kształtowanie sylwetki, Instruktor fitness

względności oraz mechaniki kwantowej.
Na pytania odpowiadali po angielsku.

Administracja i prawo Unii Europejskiej, Transport międzynarodowy
Logistyka, Technik rachunkowości, Technik BHP, Technik geodeta
Budownictwo z architekturą

Wśród laureatów znaleźli się
Piotr Wiśniewski oraz Wojciech
Waśko z II Liceum Ogólnokształcą

Technik obsługi turystycznej, Technik hotelarstwa

cego w Słupsku. - Najpierw w szko
le pisaliśmy pracę po angielsku
" mówi Piotr, uczeń drugiej klasy
biologiczno-chemicznej. - Osoby,
które zakwalifikowały się do drugie-

Podstawy psychologu i socjologii, Podstawy pedagogiki
Dziennikarstwo i PR, Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekunka środowiskowa
Technik organizacji reklamy, Technik produkcji filmowej i telewizyjni
Technik architektury krajobrazu, Dekorator wnętrz, Projektant moay
Florystyka

90 etapu we Wrocławiu, tłumaczyły
tekst z angielskiego i odpowiadały
Pisemnie na dwa pytania. To trzecie-

Język angielski, Język niemiecki
Język angielski z informatyką

90 etapu, który polegał na rozmowie

rata 'wpisowe

gratis
promocje

2 członkami Komisji Konkursowej,
dopuszczono tylko osiem osób.
Konkurs dla uczniów klas pierw
szych i drugich w liceach organizu
ją wspólnie Uniwersytet Śląski i Pe
rimeter Institute w Waterloo koło
Toronto.
Licealiści ze Słupska w nagrodę
w wakacje pojadą na dwutygodnio

Qzł
do 14.06

v/v/w, i;o!),<)| ^
»ra 13, teł. (059) 843 92 06
2357Ó6SLBH1B

wy zjazd młodych fizyków do Kana

dy- Poznają tam nowinki ze świata
fizyki.

(maz)

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

Fizyka jest moim hobby od szkoły podstawowej, ale studiować chciałbym medycynę - mówi Piotr Wiśniewski.

\~Q\
' 1
1______

Pożyczki dla małych firm
pomorski fundusz pożyczkowy
i

www.pfp.gda.pl
tel. 059 841 41 22 • 601 512 131
301206SLBH A
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Tomasz ze Słupska

Fotooferty
samochodowe

-Już się pogubiłem w tych planach aąuaparków. Je
den ma być w Słupsku, drugi w Ustce, a trzeci w Redzikowie. Przecież to jakaś paranoja. Samorządowcy
znów składają obietnice przed wyborami i obiecują
gruszki na wierzbie.
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Samorządowcy ze

ONI ZŁOŻYLI WNIOSKI

0 pieniądze na
rozbudowę swoich wsi
Mieszkańcy stracili

Damnica

szansę na 60 tysięcy

budowa szatni
sportowej

złotych.

Dębnica
Kaszubska

- To wstyd, że władze gminy nie
zrobiły nic, aby zdobyć pieniądze
- mówi Krystyna, mieszkanka Smoł
dzina. - Dzięki nim nasze dzieci
mogłyby mieć ładne place zabaw.
- Nie rozumiem gmin, które na
wet nie starają się zdobyć pienię
dzy z programu „Odnowa wsi”
na poprawę swojego wyglądu i roz
budowę - mówi Justyna Durzyńska, dyrektor Departamentu Roz
woju Obszarów Wiejskich i Ochro
ny Środowiska w Pomorskim

zagospodarowanie
parku

Urzędzie Marszałkowskim. - Tylko
sześć gmin w województwie po
morskim nie przystąpiło do nasze
go programu. Bezwzględnie na tym
stracą. Wymagania nie są trudne
1 każdy może coś dostać. Wystar
czy wyłożyć tylko 20 procent sumy
na planowaną inwestycję.
Okazuje się jednak, że właśnie
konieczność wniesienia własnego
wkładu to dla niektórych bariera nie
do przeskoczenia. W powiecie
słupskim wniosku nie złożyła gmi
na Smołdzino. - W budżecie nie
mieliśmy pieniędzy na opłacenie
części inwestycji i rada gminy nie
zdążyła ich zdobyć w inny sposób
- tłumaczy Andrzej Kopiniak, wójt
gminy Smołdzino. - Naprawimy ten

Główczyce
remonty świetlic

Kępice
remonty świetlicy

Kobylnica
rozbudowa parku
rekreacji

Potęgowo
modernizacja
świetlicy

Ustka
remonty
świetlic

Słupsk
budowa
świetlicy

błąd i przystąpimy do programu
„Odnowa wsi” w jego drugiej turze.
Zapewniam, że będziemy starali się
nawet o maksymalną kwotę dotacji.
Za uzyskane pieniądze ma zostać
rozbudowane
boisko
sportowe
w Smołdzinie.

MARCIN PRUSAK
marcin.prusak@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 28

SZANSA NA ROZWOJ
Program „Odnowa wsi” prowadzony jest Pomorski Urząd Marszałkowski. Samo
rządy mogą składać po trzy programy zmierzające do poprawy warunków życia
wsi i zachowania jej dziedzictwa kulturowego. Łączna wartość projektów złożo
nych przez jedną gminę może sięgnąć maksymalnie 60 tys. zł, ale gmina musi
pokryć 20 procent kosztów inwestycji z własnej kasy. Pieniądze można przezna
czyć np. na budowę świetlic we wsiach, odnowę zabytków wiejskich,
zagospodarowanie centrów wsi lub budowę boisk sportowych.
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Wyścigi Kolarskie
Ostatnia szansa
Jeszcze tylko dzisiaj i jutro czekamy
na zgłoszenia do startu w tegorocz
nych wyścigach rowerkowych „Gło
su Pomorza”.

Jutro o godzinie 16 definityw
nie zamykamy listę uczestników
tegorocznych wyścigów kolar
skich. Na spóźnialskich, którzy
jeszcze nie zdążyli się zapisać,
czekamy w naszej redakcji
przy ul. Henryka Pobożnego 19
oraz biurze ogłoszeń przy al.
Sienkiewicza 20. Wpisowe wy
nosi trzy złote.
Wielki start odbędzie się
w sobotę o godzinie 10. Godzi
nę wcześniej zaczniemy wyda
wać numery startowe. Zawody
dzięki uprzejmości dyrektora
Andrzeja Obałka będą rozegra
ne na stadionie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
nr
3
przy ul. Zaborowskiej w Słup
sku.
Oprócz wyścigów dla ich
uczestników przygotowaliśmy
moc atrakcji. Dziecko, które
przekroczy linię mety otrzyma
cukierki oraz lody firm Jaś i Zie
lona Budka. Każdy chętny bę
dzie mógł wystartować na torze
przeszkód
Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku. O godzinie 11 poli
cjanci poprowadzą pokaz tresu
ry psów. Ponadto przez cały

czas będzie otwarty bufet Euro
pa Grill. Łasuchy spróbują waty
cukrowej. Dla najmłodszych
przygotowaliśmy
atrakcje
w ogródku „Głosu Pomorza”.
Każdy, kto kupi na miejscu nu
merowany „Głos Pomorza” weź
mie udział w losowaniu nagród.
Nagrodą główną jest rower
ufundowany przez sieć taksó
wek Halo City Taxi. Porządku
i bezpieczeństwa będą pilnować
funkcjonariusze z sekcji pre
wencji słupskiej policji, teren
ogrodzi firma Trafie, a posprząta
przedsiębiorstwo King. Pierw
szej pomocy przy ewentualnych
kontuzjach natychmiast udzielą
słuchacze studium ratownictwa
medycznego wraz z opiekunką
Sylwią Jałtuszewską.

(toc)

KTO NA START
W tegorocznej edycji zawodów
czekamy na dzieci z roczników
1994-2003. Dzieci do siedmiu
lat ścigać będą się na dystansie
60 metrów. Dzieci w wieku 8-9
lat spróbują swych sił na 100
metrach, a na dwa razy dłuż
szym dystansie 10i 11-latkowie. Natomiast naj
starsi uczestnicy będą musieli
przejechać aż 400 metrów.

W SKRÓCIE

Zobacz nowy herb
USTKA. Na prezentację projektów nowych symboli samorządo
wych (m.in. herbu, flag, pieczęci) zaprasza wszystkich mieszkańców
Ustki Piotr Wszółkowski, przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty
i Sportu. Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 maja o godz. 18 w sa
li narad Urzędu Miejskiego w Ustce przy ul. Dunina 24.

(map)

Goście z akademii policyjnej

IPN przyjmie wnioski w terenie
REGION. W najbliższą środę (31 maja) w godz. 9-15 w budynku Sądu Rejo
nowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 216 oraz w budynku
Sądu Rejonowego w Lęborku przy ul. Przyzamcze 2 Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Gdańsku uruchomi jednodniowy, wyjazdowy punkt wydawania
i przyjmowania wniosków o udostępnienie dokumentów. Aby otrzymać formu
larz lub złożyć wypełniony wniosek należy okazać dowód osobisty. Formularz
można pobrać ze strony internetowej www.ipn.gov.pl (zakładka „Wnioski”) lub
uzyskać drogą pocztową wysyłając prośbę na adres: Oddziałowe Biuro Udo
stępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Polanki 124, 80-308
Gdańsk. Wniosek jest ważny tylko wówczas, gdy zostanie podpisany w obec
ności uprawnionego pracownika IPN. Wypełniony formularz będzie można zło
żyć osobiście albo podczas środowego pobytu pracowników IPN (31 maja), al
bo w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
w Gdańsku przy ul. Polanki 124.
(klin)

Marcin Klinkosz

głos Pomorza

Nie walczą o pieniądze
żadnego wniosku

przyjmuje dziś

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

Urzędnicy stracili szansę na odnowę wsi

Smołdzina nie złożyli

Państwa sygnały i opinie
z gminy Kobylnica

tel. 059 848 8122

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

Smołdzino.

Zadzwoń!
Pomożemy

POŻEGNANIE

Odszedł Jerzy Krysztofiak
To był potężny wstrząs. Jego życie zostało
przerwane w najmniej spodziewanym momen
cie, gdy realizował kolejny cel, którym był festi
wal brydżowy. 25 maja 2006 roku w Słupsku
niespodziewanie zmarł Jerzy Krysztofiak. Miał
63 lata. Przez wiele lat pracował w księgowości
sc
PZPS Alka, w Czarnych Słupsk i różnych stowa
rzyszeniach sportowych. Z pewnością będą go
mile wspominać liczni sportowcy: siatkarki, pię
ściarze, piłkarze, brydżyści i koszykarze.
Był człowiekiem prawym, niezwykle pracowi
tym i ambitnym oraz powszechnie łubianym.
Wielu szefów i działaczy podkreślało Jego wzo
ilkunastu studentów wydziału kryminalistyki nowojorskiego uniwersytetu Pace go
rową pracę. Zawsze służył swoim bogatym doświadczeniem. Nigdy
ści w Szkole Policji w Słupsku. Młodzi Amerykanie przyjechali do Polski, żeby po
nie odmawiał pomocy. Nie narzekał, że jest zmęczony. W siedzibie
znać zasady działania naszego wymiaru sprawiedliwości. - Praca naszej policji różni się klubu przy ul. Grottgera był od świtu do późnych godzin wieczornych.
od tej w Polsce - mówi profesor Benjamin Trucker, wykładowca kryminalistyki. - U nas
Pamiętam to doskonale, gdy razem pracowaliśmy w okresie wspa
policja jest zdecentralizowana i działa wiele różnych niezależnych od siebie jednostek.
niałych sukcesów Czarnych.
Amerykańscy studenci i ich wykładowcy odwiedzą także polskie więzienia oraz sądy.
Środowisko sportowe zachowa w pamięci jego optymizm, kole
Za dwa miesiące za ocean polecą nasi policjanci.
(toc)
żeństwo, życzliwość wobec ludzi i zdolność do prawdziwej przyjaźni.
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BYTOW I MIASTKO
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JUTRO W GAZECIE

POGOTOWIE REPORTERSKIE

Barbara z Bytowa
- Czytam o awanturze o płotek i nie mogę zrozumieć,
dlaczego ludzie tak bardzo zatruwają sobie życie.
Gdyby ci państwo, którzy nie mają dostępu do piwni
cy, zniszczyli sąsiadowi płotek, na pewno zaraz by
tam była policja i wielki wrzask. A że tylko się skarżą
i liczą na sprawiedliwość, nikt nie chce im pomóc.

Krzyżówka dla
kierowców. Wygraj
atrakcyjne nagrody

AUTO

moto

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

miastko.

głos Pomorza .
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redakcja@glos-pomorza.pl
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Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Kamil Leszk
tel. 059 822 82 82

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

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka
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Burza wokół antyalkoholowej komisji

Kłótnia o lekarza

Burmistrz ich odwoła

MIASTKO. Z programu wczo
rajszej sesji samorządu wycofano
wniosek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o nadanie jednemu
z rond imienia zmarłego doktora
Czesława Dąbrowskiego. Jak się
dowiedzieliśmy, radni mają wątpli
wości, bowiem doktor Dąbrowski,
jako wieloletni ginekolog, mógł
(ale nikt nie wie, czy to robił) do
konywać aborcji. Dlatego zapro
ponowali rozważyć nadanie ron
du imienia świętego Krzysztofa.
- Ręce opadają - nie kryje
Henryk Telesiński, wiceprezes
Zarządu Głównego Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
w Gdańsku. - Na rozpatrzenie
tego wniosku czekaliśmy rok,
a teraz takie rozczarowanie.
Doktor Dąbrowski jest legendą
miasteckiego środowiska lekar
skiego i nie zasługuje na takie
traktowanie.

Kontrolują sklepy, mówią, że sprzedaje się w nich alkohol nieletnim, ale nigdy nie wystąpili o zabranie koncesji. Tak
burmistrz ocenia komisję przeciwdziałania alkoholizmowi i chce ją wymienić. - To zemsta za to, że moje ugrupowanie
nie poprze go w wyborach - ripostuje szef antyalkoholówki.
Burmistrza Romana Ramio
na zdenerwowały publiczne wy
powiedzi Dariusza Zabrockiego,
szefa komisji i radnego z Samo
rządności. - Wynika z nich, że
to moja wina, iż w sklepach
bezkarnie łamie się ustawę
o przeciwdziałania alkoholizmo
wi - mówi Ramion. - Jednak to
siedmioosobowa komisja ma
czuwać nad przestrzeganiem
prawa i dawać mi sygnały, kogo
należy ukarać.
Według burmistrza przez kil
ka ostatnich lat komisja przepro
wadziła około 130 kontroli skle
pów i lokali gastronomicznych.
Nigdy jednak nie dostał od niej
wniosku o zabranie koncesji.
- Nie chcę tutaj domniemy
wać i wyciągać dalekich wnio
sków, że członkowie komisji,
radni, wolą nie narażać się swo
im wyborcom - dodaje.

- To zagrywka polityczna
- komentuje zamiar burmistrza
Zabrocki. - Dlaczego na po
przedniej sesji, kiedy przyjmo
wano
nasze
sprawozdanie
z rocznej pracy, nie miał uwag?
Nie znalazł też czasu na spo
tkanie się z nami. Myślę, że nie
może znieść tego, iż nasze
ugrupowanie, czyli Samorząd
ność, nie poprze go w najbliż
szych wyborach samorządo
wych.
Radna Maria Grobelna,
członek komisji, także nie kryje
oburzenia. - Jestem zaskoczo
na, bo na poprzedniej sesji Ra
da Miasta i Gminy pozytywnie
oceniła naszą działalność. Na
sze comiesięczne kontrole nie
dały nam podstaw do wniosko
wania o zabranie koncesji. Mu
sielibyśmy być w punktach
częściej i złapać kogoś za rę

podejrzenia, to ostrzegaliśmy
ich o konsekwencjach nieprze
strzegania ustawy o wychowa
niu w trzeźwości.
Burmistrz zapowiedział, że
decyzję o rozwiązaniu komisji
podejmie po rozmowie z nią,
zaraz po powrocie z krótkiego
urlopu, czyli na początku czerw
ca.

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

Szarżowali po ulicach
POWIAT BYTOWSKI. Przez
cztery dni szalejących na ulicach
zmotoryzowanych rejestrował fotoradar. Namierzył 500 kierow
ców, którzy przekroczyli dozwolo
ną prędkość. Rekordzista miał
na liczniku za dużo aż po
nad 80 km na godz. Stanie za to
przed sądem grodzkim. Pozostali
dostaną mandaty i punkty karne.

FAKTY
Maria Grobelna: — Uważam,
że dobrze wykonywaliśmy swoje
obowiązki.

Dariusz Zabrocki: - To jest odwet
burmistrza za to, że go nie po
przemy w wyborach.

kę. Nie jesteśmy policją, która
ma większe od nas uprawnie

nia. Jeżeli mieliśmy w stosun
ku do sprzedawców uwagi czy

W skład komisji, poza dwójką
radnych, wchodzą pedagodzy
i psychologowie. W minionym
roku przeprowadziła 38 kontro
li. Jej roczny budżet to 270
tysięcy złotych.

(kor, zida)

Globtroter skończył 10 lat!
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA
ul. Biskupia 24 b, 80-875 Gdańsk

STUDIA \ STOPNIA fJfcenqoddej
I Ił STOPNIA (magisterskie uzupełniające}
STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wczesna edukacja i logopedia
Pedagogika integracyjna i terapia pedagogiczna
Pedagogika pracy socjalnej
Opieka seniorska
Edukacja zdrowotna

• Dziennikarstwo i public relations
Polityka socjalno-samorzqdowa
Międzynarodowe stosunki polityczne
Integracja europejska

• Logistyka
Zarządzanie administracją publiczną
• Zarządzanie finansami
Zarządzanie przedsiębiorstwem

zkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Globtroter, działające przy Zespole Szkół w Lipni
cy, obchodziło dziesiątą rocznicę powstania. Z tej okazji był tort, spotkanie byłych i obecnych turystów z szefem
koła Tomaszem Drzazgą oraz snucie planów na przyszłość, w tym zapowiedzi udziału w wędrówkach „Głosu Pomo
rza". Młodzi turyści uczestniczyli w naszych rajdach aż 56 razy.

S

(kor)

Administracja europejska
• Zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim
• Finanse i fundusze strukturalne UE nowość

;

• Promocja kultury i sztuki europejskiej
ŚWIETNA KADRA

ROZBUDOWANY SYSTEM STYPENDIALNY

KOŁA NAUKOWE TEATR STUDENCKI

Pacjenci przeciw lekarzowi
BYTÓW. Proces lekarza,
°skarżonego o lekceważące
traktowanie pacjentów, rozpo°2ął się przed Sądem Rejono
wym.
Prokurator zarzuca Adamowi
p> leczącemu w przychodni
^ gminie Kołczygłowy, nieudzieehie pomocy choremu oraz
Przyjmowanie pacjentów, gdy

był pod wpływem alkoholu. Po
za tym wyjątkowo częste nie
obecności w pracy.
Na pierwszej rozprawie świad
kowie potwierdzili, że lekarz by
wał na dyżurze tak pijany, że nie
był w stanie zbadać pacjentów.
Jeden zeznawał, iż oskarżonemu
zdarzyło się przepisać dziecku le
karstwa dla dorosłego, pomaga
jącego przy schorzeniach układu
krwionośnego.

Przeciwko lekarzowi zeznają
także policjanci. Twierdzą, że
wielokrotnie zatrzymywali go i
za kierowanie autem pod wpły- !
wem alkoholu. Kilka razy stracił
przez to prawo jazdy. Skargi
na niego trafiały też do rzecznika i
praw pacjenta.
Drugą rozprawę w tym proce- i
sie zapowiedziano na początek
czerwca.

nowość
BIURO KARIER

BASEN, SROWNA

Informacje i zapisy:

Centrala tel. 058 306 54 78
Rekrutacja tel. 058 322 39 89;
058 300 0519
Studia podyplomowe

*v
£

pedagogiczne i menedżerskie
tel. 058 306 54 78 w. 36

e-mail: rekrutacja@gwsh.gda.pl

%
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Zadzwoń!
Pomoże

Stefania z powiatu człuchowskiego
- Chciałabym pochwalić człuchowską bursę szkolną,
w której mieszka moja córka. Bałam się jej wyjazdu
z domu, ale po roku muszę powiedzieć, że zarówno
córka, jak i ja jesteśmy z internatu bardzo zadowolo
ne. Jest przyjemnie, ciepło, dobre wyżywienie i dziec
ko może się w doskonałych warunkach uczyć.

Nie przepłacaj! Sprawdź,
gdzie zatankujesz tańsze
paliwo.

Wtorek, 30 maja 2006 r.

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Teresa Grosman
tel. 059 834 50 24

(wysł. gros)

Dział terenowy Lębork ul. Staromiejska 29, tel. 059 86-34-100 | Człuchów ul. Zamkowa 15a, tel. 059 83-45-024 i e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl | kierownik działu — Anna Czerny-Marecka

lębork.

Jezioro Lubowidz straszy przed sezonem

Tańce dla mamy i taty

Niszczą naszą pracę
A N D R ZEJ RADAJEW SKI

Setki ludzi sprzątają i naprawiają to, co zniszczą wandale. Przez nich okolice jeziora Lubowidz

Teren ma kilku gospodarzy:
gmina Nowa Wieś Lęborska,
Skarb Państwa, Lasy Państwowe,
prywatni właściciele. Jezioro dzier
żawi Polski Związek Wędkarski.
- Gdzie kucharek sześć, tam
nie ma co jeść - ocenia spacero
wicz z Lęborka. - Tutaj rządzą
wandale. Ich nie obchodzi, że za
równo miejscowi, jak i turyści, chcą
wypoczywać w ładnym otoczeniu.
- Dbamy o wodę i zarybianie
mówi Mariusz Szczepaniak, pre
zes Koła PZW Lębork Miasto.
- Jesienią ubiegłego roku wpuścili
śmy do jeziora 300 kilogramów
szczupaka, 250 - karpia i po 60
- lina i jazia. Trzy tygodnie temu
35 wędkarzy zebrało sześćdziesiąt
120-litrowych worków śmieci.
Dwóch płetwonurków oczyściło
dno jeziora z butelek, torebek
i szkła. Robimy więcej, niż wyma
ga umowa dzierżawy.
Tak samo twierdzi wójt Nowej
Wsi Ryszard Wittke. - W sezonie
gmina posyła tam dwóch pracow
ników interwencyjnych, którzy
sprzątają nie tylko nasz odcinek,
ale i cały brzeg. Stawiamy konte
ner i wywozimy z niego śmieci.
Deklaruję, że brzeg będzie czysty,
jednak życzyłbym sobie połącze
nia sił w dbaniu o to piękne miej
sce.
Burmistrz Lęborka Witold Namyślak korzysta latem z uroków je
ziora, ale przypomina, że miasto
nie jest tu gospodarzem. - Mimo
to
zapewnimy
dwie
osoby
do sprzątania brzegu - mówi Namyślak.

Fot.

wyglądają jak śmietnisko, a leśnicy chcą zamknąć swój ośrodek.

aurki i drobne upominki dostali rodzice dzieci z Przedszkola nr 1 w Lę
borku z okazji Dnia Matki i Ojca. Zachwycali się też swymi pociechami,
które śpiewały, recytowały i tańczyły. Na stołach na wszystkich czekał słod
ki poczęstunek.
(anra)

L

ZDARZENIA I WYPADKI
Pędzą po mandaty
GMINA DEBRZNO. Aż 45 piratów drogowych zatrzymali policjanci, którzy
ledwie na trzy godziny rozstawili trzy radary na drodze numer 22, na odcinku
od Cierzni do Uniechowa. Wystawili mandaty na około 12 tysięcy złotych. - Ak
cję, już drugą w ciągu ostatnich dwóch tygodni, przeprowadziliśmy ze Strażą
Gminną z gminy Człuchów - informuje Marek Szulc, rzecznik KPP. - Kierowcy
muszą pamiętać, że szykujemy następne, w różnych miejscach powiatu.

Bez litości wyrzucił psa
Nadleśniczy Zbigniew Kaczmarczyk pokazuje jedną ze zniszczonych wiat w obiekcie „Leśnicy turystom'
- Deski trafiły do ogniska - mówi.
- Śmieci są zbierane, ale dla
czego nikt nie interesuje się pozo
stałościami po dawnych ośrodkach
i domkach? - zastanawia się miesz
kaniec Lęborka. Niektóre trzeba by
ło zlikwidować, gdy wszedł zakaz
ich budowania w pasie szerokości
stu metrów od brzegu.
Aktywne jest na tym terenie
Nadleśnictwo Lębork, które stwo
rzyło tu centrum rekreacyjne.
- Niestety, co roku na naprawy
urządzeń wydajemy około cztery

tysiące złotych - mówi nadleśniczy
Zbigniew Kaczmarczyk. - Już
po dwóch tygodniach od kwietnio
wego remontu wszystkie elementy
z drewna sosnowego: ławki, stoły
i wiaty, zostały spalone. W przyszłyjm roku zlikwidujemy to miej
sce, bo koszty napraw znacznie
przewyższyły wartość budowy
obiektu.
Nie poddaje się Arkadiusz An
drzejewski, który kilka dni temu
otworzył Dwór Góralski Krywań

w Lubowidzu. - Zaproponuję letni
kom molo i promenadę oraz cumu
jący u brzegu statek Wiking, gdzie
będzie można zjeść smaczną ryb
kę - mówi. - Żeby jednak było to

GMINA CZARNE. Kierowca, jadący autem na śląskiej rejestracji, wyrzu
cił w okolicach Janowca psa. Widział to mieszkaniec Czarnego, wracający
do domu. Powiadomieni przez niego policjanci schwytali zwierzę i oddali
gminnym urzędnikom, którzy przekazali je do schroniska w Chojnicach. Po
licja szuka właściciela psa. Grozi mu nawet do roku pozbawienia wolności.
.

(gros)

naprawdę atrakcyjne miejsce, trze
ba oświetlić brzeg, zbudować alej
ki i ścieżki rowerowe. Oczywiście
konieczny byłby nadzór, żeby wan
dale nie mieli szans.

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

DEBRZNO, Głośny finał zabawnej pomyłki

Miło się żyje z kurantem na wieży
Mieszkańcy miasta już się przy
zwyczaili, że dzień odmierzają im
kuranty z kościelnej wieży. Zegar
to dar zaprzyjaźnionego landu
w Bawarii. Jego burmistrz myślał
najpierw, że proboszcz prosi go
o... zegarek na rękę!

A było tak: ksiądz Tadeusz
Trzeszczkowski
z
parafii
pod wezwaniem WNMP w De
brznie, salezjanin, zdobył sobie
sympatię mieszkańców Oberwildenau w Niemczech, gdzie
przez pewien czas przebywał.
Podczas wizyty burmistrza ba
warskiej miejscowości w Debrz
nie ksiądz Tadeusz rzucił po
mysł, że przydałby się zegar.
P

Gość, przekonany, że chodzi
0 zegarek na rękę, chętnie wyra
ził zgodę. Kiedy nieporozumie
nie się wyjaśniło, nie zamierzał
już się wycofać. I tak przed Wiel
kanocą w debrzneńskim koście
le pojawił się kurant.
Wygrywa pełne godziny
1 połówki. - Jest sterowany
komputerowo, melodie ma za
pisane na karcie pamięci - wy
jaśnia ksiądz Dariusz Gojko,
proboszcz parafii. - Cztery ra
zy
w
dzień
powszedni
i przed każdą mszą w niedzie
lę gra aktualne pieśni liturgicz
ne.
Z
okazji
świąt
państwowych - patriotyczne.
Jest bardzo dokładny.

Oprócz kuranta na wieży za
wieszono też zegar kupiony
przez Urząd Gminy. - Może
kiedyś dokupimy jeszcze dwa
czasomierze i będzie można
zobaczyć czas z każdej strony
wieży - mówi Mirosław Burak,
burmistrz Debrzna.
Mieszkańcom zegary i ku
rant bardzo się podobają. Uwa
żają, że dodają splendoru miej
scowości. - Może nawet za
chęci to turystów do przyjazdu
do nas - zastanawiają się.
- Mamy gospodarstwa agrotu
rystyczne, a kurant na wieży to
dodatkowa, bardzo miła atrak
cja.

MIESZKAŃCY O ZEGARZE
BEATA SŁOMION

KATARZYNA ELIAS

- Bardzo mi się
podoba. W wielu
miasta są zegary
wygrywające go
dziny i dobrze,
że Debrzno
do nich dołączy
ło. Jest to coś, co
wyróżnia. Uwa
żam, że
zawieszenie kuranta było bardzo
dobrym pomysłem

- Zegar bije tak,
jak trzeba. Szybko
przyzwyczaiłam się
do niego. Kiedy
chodzę na spacer,
z przyjemnością
słucham brzmienia
kurantów. Może
na początku kogoś
to drażniło, bo by
liśmy przyzwyczajeni do ciszy, ale teraz
już dziwnie byłoby, gdyby kuranty za
milkły.

NATALIA ZELEK
- W mieście zro
biło się tak
bardziej świą
tecznie. W dni
powszednie nie
słyszę melodyjek,
bo nie ma mnie <
5
w domu. Podoba

mi się, że kuran-

^

ale i patriotyczne z okazji narodowych świąt.

j£j

(gros)
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czerwca specjalnie

na Dzień Dziecka

atrakcyjne nagrody do wygrania

ęc

ty grają nie tylko pieśni kościelne,
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JUTRO W GAZECIE

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

Nadal walczymy
z agresją
w szkole

POMOŻEMY
CZYTELNIKÓW KĄCIK POETYCKI

Stracił już żonę, a teraz może stracić dzieci

W kolejnej odsłonie kącika literackiego tym razem prezentujemy wiersze
Małgorzaty Masłyk z Borzęcina.

Ojciec potrzebuje
naszej pomocy

Autorka ma 14 lat, uczy się w gimnazjum i - jak sama zapewnia
- jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów. Wiersze są jej wiel
ką pasją.
Przypominamy, że nadal czekamy na zgłoszenia osób zainteres
wanych publikacją swych wierszy w naszej gazecie. Prosimy je nads
łać pod adresem „Głos Pomorza”, ul. Henryka Pobożnego 19, 76-20'
Słupsk lub pod adresem elektronicznym redakcja@glos-pomorza.pl

Szeptem Cię zatrzymam
Mariuszowi

Jeśli ludzie dobrej woli nie pomogą Bogusławowi Błażycy z Krępy, to wkrótce sąd może mu odebrać
dzieci. To byłby dla niego kolejny cios po śmierci żony, która niedawno zmarła w trakcie porodu.
Dramat zaczął się 19 kwietnia,
gdy nagle Janina Błażyca, żona
pana Bogusława, poczuła silne
bóle. Myślała, że tak właśnie za
czyna się akcja porodowa. We
zwana na miejsce karetka pogoto
wia szybko zabrała ją do szpitala.
Okazało się jednak, że kobieta
w drodze do szpitala zmarła. Le
karze i ratownicy starali się jednak
ratować dziecko. Mimo szybkiej
interwencji chirurga, dziewczynka
urodziła się z silnym niedotlenie
niem. Do tej pory walczy o życie
na oddziale intensywnej terapii.
W domu pozostał czterdziestolet
ni ojciec z dwojgiem starszych dzieci
- 8-letnią Alą i 9-letnim Łukaszem.
- Brat jest dobrym człowiekiem,
ale trochę niezaradnym życiowo.
Sąd Rodzinny tylko warunkowo wy
dał zgodę, aby dzieci z nim zostały.
Jeśli nie stworzy im lepszych wa
runków sanitarnych, to może je
stracić - mówi Małgorzata Błażyca,
siostra pana Bogusława.
Rodzina od lat utrzymuje się
2 zasiłków i dorywczych zarobków
pana Bogusława. W latach 80. pra
cował w pegeerze przy obrządku
zwierząt. Po jego upadku nie mógł
już znaleźć stałej pracy, dlatego też
zajmowane przez rodzinę małe
mieszkanie w popegeerowskim
bliźniaku zaczęło popadać w ruinę.
- Właściwie trzeba przeprowadzić
jego kapitalny remont - mówi Halina
Najdowska, radna gminy Słupsk, któ
ra zaangażowała się w pomoc rodzi
nie Błażyców. Już poprosiła o wspar
cie znajomych z osiedla domków jed
norodzinnych w Krępie.
- Parę osób zadeklarowało
pomoc. Chcą przekazać meble

Staram się opiekować dziećmi, ale nie stać mnie na remont mieszkania. Będę wdzięczny za wszelką pomoc
- mówi Bogusław Błażyca.
oraz kilka rzeczy niezbędnych
do przeprowadzenia remontu
- opowiada pani Halina.
Potrzeby są jednak większe,
bo w domu nie tylko trzeba zro
bić malowanie, ale należy tak
że kupić bojler i wkład do pieca
węglowego, z którego można
będzie zasilić planowane przez
rodzinę centralne ogrzewanie.
- Sam remont przeprowadzi
my przy pomocy rodziny, ale po
trzebujemy wsparcia rzeczowe

go lub finansowego — zapowie
da pani Małgorzata.
Co prawda władze gmin
Słupsk zgodziły się udzielić rc
dżinie zwrotnego kredytu w w)
sokości 1000 zł na remor
mieszkania, ale to jest za małe
aby można było przeprowadzi
wszystkie wymagane przez są
prace.
- Ta rodzina jest ze sob
bardzo związana. Łukasz m
bardzo dobre stopnie, a Ais

która cierpi na epilepsję, musi
być pod stałą opieką. Źle by się
stało, gdy musiało dojść do roz
dzielenia rodziny. Mam nadzie
ję, że dobrzy ludzie na to nie
pozwolą - mówi Najdowska.
Osoby, które będą chciały
pomóc rodzinie Błażyców, pro
simy o kontakt z naszą redak
cją.

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

Czy list polecony musi dotrzeć
do adresata? Niekoniecznie. Nie
dawno przekonała się o tym Małgo
rzata Tomczyk, która postanowiła
wysłać taki list w Słupsku.

List polecony z ważnym, pa
miątkowym dokumentem rodzin
nym, nadała 7 kwietnia w Urzę
dzie Pocztowym przy ul. Kołłąta
ja.
Właśnie
przebywałam
u mamy, a szybko musiałam wy
słać ważny dokument. Po dwóch
tygodniach zaczęłam się dener

Poczta co prawda przyznała mi odszkodowanie, ale moim zdaniem jest
ono stanowczo za niskie - mówi Małgorzata Tomczyk. - Zastanawiam
się nad złożeniem odwołania.
zaginęła, jednak odmówiła wy
płaty odszkodowania w żądanej
wysokości.
Genowefa Kwolek, dyrektor
Oddziału Rejonowego Poczty

Kto napisał scenariusze mego życia,
Satyrę i dramat w fabułę zamieniając
Kto w moim życiu dialogi tak długie układa,
Przypadek, czy to losu sprawa.
Życia nie można się nauczyć
Życia nie można ominąć
To jak spacer opuszczoną doliną
w której kierunkowskazów brak
Ślady na piasku zatarł czas
Każdy wędruje własną drogą
Niewidzialna ręka, radę rozdarła
Czas kręcić spektakl
Komedię czy dramat.....
I gdy kurtyna z hukiem opadnie
Cisza nastąpi.....
Każdą chwilę życia, kadr po kadrze ujrzą me oczy.
Sprawiedliwy krytyk dzieło oceni.....plakat życia zdzierając.
Ja, aktor tak mizerny
liczę na aplauz?
W teatrze życia...... bisów nie uznając.

Dwudziesta Pierwsza Trzydzieści Siedem...

Nie wierzę już poczcie

Oficjalną odpowiedź otrzymaty dopiero 7 maja. Poczta co
Prawda przyznała, że przesyłka

Może wejdziesz do mojego pokoju,
zajrzysz mi przez ramię,
rozczochrasz moją czuprynę.
Jak wtedy... tak samo.
Nawet dni są takie pogodne.
Słońce przez nasze serca się przedziera.
Jakby czas zapomniał,
że w naszym domu wciąż deszcz pada.
Chmury na suficie skradają się nocą,
kiedy cisza samotność odnajduje w pościeli,
by walczyć z nią, aż kogut zapieje.
Serce zegara cicho bije.
Tylko w albumie czas nie istnieje
.... tam wciąż się śmiejesz.
Nie mówiąc nikomu.... odszedłeś.
Ciężki twój oddech po szpitalnym korytarzu wciąż hula.
Zagłuszając rozpacz, która jest u kresu wytrzymałości.
Białą lilię ktoś wetknął w szklany wazon.
Tak mało dziś pamiętam
Twój uśmiech zamazany jesienną mgłą.
Twarz chłopca, nie tą, którą znałam.
Tylko oczy te same
Kryształkami łez oprószone
Łzy, które zamazały obraz tamtych dni
Czy tak dawno to było, dęby urosły.
A ty się uśmiechasz, by matka widziała.
Niebo jest w nas... mówiłeś.
Bóg świeczkę zgasił...
... padło na ciebie
Widzisz niebo...
Jesteś w niebie
I tylko tęczy kolory pobladły.

Zbyt niskie odszkodowanie za straconą przesyłkę

wować. Sprawdziłam na poczcie
ty Grudziądzu, gdzie mieszkam
i gdzie list miał dojść, ale nigdy
tam nie trafił - opowiada pani
Małgorzata.
Podczas kolejnego pobytu
w Słupsku, poszła razem z ma
mą zgłosić reklamację na po
ecie. Próba wyjaśnienia sytu
uj* nic nie dała, o sprawie nikt
nic nie wiedział. Kobiety zażądaty tysiąc złotych odszkodowania.

głos Pomorza

Polskiej w Słupsku, zapropono
wała natomiast nadawcy od
szkodowanie zgodne z ustawą
o Prawie pocztowym. W myśl
ustawy odszkodowanie za utratę

przesyłki poleconej nie może
być wyższe niż pięćdziesięciokrotność pobranej opłaty - czyli
50 x 2,20 zł. Do tego dochodzi
jeszcze 3,50 zł tytułem zwrotu
opłaty pocztowej uiszczonej
przy nadaniu listu. W sumie więc
pani Małgorzata otrzymała od
szkodowanie
w
wysokości
113,50 zł.
- To suma o wiele niższa niż
żądana przeze mnie. Poza tym
nie rozumiem, dlaczego mnoży
się 2,20 złotych, skoro ja płaci
łam za list polecony 3,50 złotych
- mówi zdziwiona.
Na poczcie dowiedzieliśmy
się, że odszkodowanie wypła
cono nadawcy zgodnie z obo
wiązującymi zasadami, ale
może on odwołać się do Re
gionalnego Oddziału Centrum
Usług Pocztowych w Szczeci
nie. Możliwe jest to jednak wy
łącznie za pośrednictwem
słupskiego oddziału poczty
w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji dyrektora
oddziału.

(maz)

I stało się...
Moje oczy są puste
W moich oczach nie ma już łez
I tak myślę ze strachem
Czy coś tam jeszcze jest
Bez wyrazu
Bez twarzy
nic...
pustka...
Świat modlitwę do Boga składa
Swoją nadzieję daremną, na
Żal przekłada.
Usta w modlitwie zamarły
wzruszone,
Nie czują różańca drżące dłonie,
Starszy mężczyzna, który
nie płacze, tak twierdził, a dziś...
dziś łzy ociera.
Łez potoki.
Łez rzeki.
Czas się zatrzymał ten bliski
i ten daleki.
Dzwon Zygmunta ze snu obudzony.
Dzwoni... Na wszystkie Świata Strony
Jego brzmieniu inne dzwony
Wtórują, ton pożegnalny komponując.
★ ★ ★ ★ ★
Czekałam na cud, który już
Się nie zdarzy.
A może się zdarzył.
Płacząc - go przemilczałam.
- w ciszy
Czarną wstążkę w warkocze
wplatając...

Mojemu Ojcu Świętemu
Straciłam Cię z Oczu
Lecz nigdy nie stracę z serca.

SPORT

glos Pomorza
PIŁKA NOŻNA
Słupska klasa A seniorów
Grupa I: Słupia Kobylnica - Echo
Biesowice 6:4, Garbarnia Kępice Skotawia Dębnica Kaszubska 1:3,
Smoki Podole Małe - Inter Świerzenko 0:1, Granit Kończewo Diament Trzebielino 3:4, Barton
Barcino - Dąb Kusowo 2:1, Szansa
Siemianice - Stal Jezierzyce 1:1.
Mecz Szansa - Skotawia został
zweryfikowany na 3:0 walkower
(na boisku było 0:3).
1. Granit
2. Dąb
3. Skotawia
4. Echo
5. Garbarnia
6. Szansa
7. Stal
8. Diament
9. Słupia
10. Barton
11. inter
12. Smoki

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

43
41
38
31
30
29
27
26
23
21
18
10

66-27
50-27
38-21
50-36
34-29
42-52
33-32
31-30
34-43
26-48
28-44
28-71

piłka nożna.
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Towarzysko zagramy z Kolumbią

II liga kobiet

Kontrolka
na pożegnanie

Pożegnanie na piątkę

Dzisiaj o godz. 18 na chorzowskim gigancie piłkarska reprezentacja
Polski spotka się z Kolumbią. Dla biało-czerwonych będzie to pożegnalny
mecz przed wyjazdem na mistrzostwa świata do Niemiec.

Grupa II: Pomorze Potęgowo Rowokół Smołdzino 1:1, Sokół
Szczypkowice - Leśnik Cewice
0:3, LKS Łebunia - Jantaria/Orkan Pobłocie 2:0, Enmat Żoruchowo - Iskra Gogolewo 2:6, Wy
brzeże Objazda - Chrobry Charbrowo 0:2. Spotkanie Błękitni
Motarzyno - Piast Wrzeście odbę
dzie się w innym terminie niż za
planowano. Zmiany wyników me
czów po weryfikacji: Leśnik - Wy
brzeże 3:0 walkower (na boisku
było 2:2), Iskra - Wybrzeże 0:3
walkower (2:0).
1. Leśnik
2. Wybrzeże
3. Rowokół
4. Iskra
5. Chrobry
6. Jantaria/Orkan
7. Błękitni
8. Piast
9. LKS
10. Pomorze
11. Sokół
12. Enmat

20
20
20
20
20
20
19
19
20
20
20
20

46
44
41
37
32
28
27
23
23
15
11
9

61-23
54-26
44-16
37-31
41-35
40-33
33-44
43-49
29-42
23-39
23-48
17-59

Grupa III: Stegna Parchowo Urania Udorpie 1:3, Iskra Dretyń
- Myśliwiec Tuchomie 0:0, Orkan
Gostkowo - Sokół Wyczechy 3:1,
Juve Uniechów - Drzewiarz Rze
czenica 1:0, Magie Niezabyszewo GKS Kołczygłowy 2:3, Granit Ko
czała - GTS Astra Czarna Dąbrów
ka 1:3.
1. Iskra
2. Orkan
3. Urania
4. GKS
5. Myśliwiec
6. Drzewiarz
7. Granit
8. Stegna
9. GTS Astra
10. Sokół
11.Juve
12. Magic

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

42
37
35
31
31
29
27
23
23
22
22
12

44-28
40-23
43-23
47-39
43-36
43-43
38-34
48-54
34-51
50-51
43-63
32-60

W ostatnich dniach polscy kadrowicze szlifowali formę w szajcarskim Bad Ragaz.
Przedmundialowe przygotowa
nia kadry w Szwajcarii zostały
zakończone mocnym akcentem.
Polacy pokonali amatorską dru
żynę piątej ligi szwajcarskiej FC
Winkeln St. Galen 10:0. Teraz
przed podopiecznymi Pawła Ja
nasa kolejny sprawdzian. Tym
razem będzie to Kolumbia, nie
zwykle wymagający przedstawi
ciel Ameryki Południowej. Dzi
siejsza konfrontacja na Stadio
nie Śląskim w Chorzowie
zapowiada się interesująco.
Polski selekcjoner będzie chciał
sprawdzić optymalne zestawie
nie w obliczu inauguracyjnego
spotkania mistrzostw świata
z Ekwadorem. Polscy kibice sa

mi są ciekawi w jakiej dyspozy
cji znajdują się nasi piłkarze:
Artur Boruc, Jacek Bąk, Miro
sław Szymkowiak, Jacek Krzynówek, Euzebiusz Smolarek czy
Maciej Żurawski. Jedno jest
pewne, że wszyscy będą chcieli
pokazać się z dobrej.
!
Mecz Polska - Kolumbia bę
dzie piątym spotkaniem w hi
storii obu drużyn. Dotychczaso
wy bilans jest remisowy. Dwa
razy wygrali Polacy, dwa razy
triumfowali Kolumbijczycy. Bi
lans bramkowy jest korzystny
dla biało-czerwonych i wynosi
7:5. Po raz ostatni Polska grała
z Kolumbią 16 lat temu i wów
czas reprezentacja pod wodzą

Andrzeja Strejlaua przegrała
w Chicago 1:2.
Do sprzedaży na wtorkowy mecz
przygotowano 44 tysiące wejśció
wek, a 25 tysięcy biletów sprzeda
no do wczoraj. Spotkanie z Ko
lumbią będzie także hołdem, od
danym wspaniałemu trenerowi
Tysiąclecia Kazimierzowi Gór
skiemu. Zostanie ono poprzedzo
ne krótką modlitwą. Planowana
jest także minuta ciszy. Całkowity
dochód z tego meczu przeznaczo
ny zostanie dla osób poszkodowa
nych w katowickiej katastrofie bu
dowlanej i rodzin ofiar.
KRZYSZTOF MEKRASZ

CZYTELNICY O MECZU
TOMASZ NIŻEWSKI
- Oczywiście
kibicuję Pola
kom, jednak
wyniku nie
chcę wyroko
wać. Naszym
piłkarzom nie
idą mecze to
warzyskie. Le
piej grają, gdy
mecz jest o jakąś stawkę. Jed
nak mam nadzieję, że teraz za
grają dobry towarzyski mecz
i wygrają go. Chociaż Kolum
bia, jak inne drużyny z Ameryki
Południowej, jest nieprzewidy
walna.

MARIUSZ MAJEWSKI

BEATA WYDRO
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- Stawiam, że
wygrają biało-czerwoni. Ile?
Trudno powie-

dzieć. Paweł
i|||| Janas postawił

■

na ekspery
ment i mam
nadzieję, że
ten eksperymentalny skład to
będzie strzał w dziesiątkę.
Chciałbym, żeby ten Mundial
był dla Polski najlepszym. Jaki
skutek będzie miał ekspery
ment Pawła Janasa? - zobaczy
my właśnie podczas meczu
z Kolumbią.

- Oczywiście,
że obstawiam
za Polakami,
trudno jest mi
mówić dokład
nie jaki będzie
wynik. Mam
jednak nadzie
ję, że nasi wy
grają. Lada
dzień zaczną się mistrzostwa
świata, więc myślę, że biało-czerwoni pokażą klasę
przed nimi.
Wysłuchał TOMASZ CZĘŚCIK
Fot. MARCIN PRUSAK

Perkowski razy cztery
kus (Prime Food Brda); 19 Tomasz Perkowski (Polonez
Bobrowniki), 18 - Grzegorz
Kraska (Czarni Czarne); 15 Karol Petrus (Karol Pęplino);
13 - Mariusz Łangowski (Ko
ral Dębnica); 12 - Kamil Duda
(Polonez); 11 - Adrian Stań
czyk (Karol), Piotr Mudyń
(Kaszubią), Jacek Rubinowicz
(Polonez); 10 - Arkadiusz
Chuchla (SwePol Link Bruskowo Wielkie), Damian Kulas
(Kaszubią Studzienice), Domi
nik Zagórowski (KS Damni
ca), Tomasz Tkaczenko (Start
Łeba).
(fen)

10
10

30
22

58-3
22-8

3. Victoria Dega SP 2 II

9

12

21-21

4. Olimpia Szczecin

10

11

19-26

5. Gryf 95 Słupsk

10

7

23-47

6. Promień Mosty

9

2

9-47

_

______

w kolejnym meczu. Prawdopodobnie po tej rundzie ten wyborowy

z licencją) pierwsze miejsce zajął
Rafał Orłowski (Gimnazjum nr
9). Wśród chłopców z rocznika
1989 i starsi pierwsze miejsce za
jął Paweł Pałuczak (Zespół Szkół
Elektroniczno-Elektrycznych).
W grupie chłopców (rocznik 1988
i starsi z licencją) pierwsze miej
sce zajął Łukasz Zyskowski (Gim
nazjum nr 9) przed Jerzym Świn
ką (Zespół Szkół Elektroniczno-Elektrycznych). Ostatni wyścig
ligi rowerów górskich odbędzie
się 3 czerwca przy okazji ogólno
polskiej imprezy kolarskiej orga
nizowanej w tym dniu na tere
nach podożynkowych. Ciekawa
będzie rywalizacja w najmłodszej
kategorii chłopców, gdzie trzech
kolarzy - Adrian Leszczuk, Ję
drzej Gapiński oraz Michał Witek
- mają szansę na zmianę swoich
miejsc w całej edycji.
(kw)

PIŁKA NOŻNA
Pomorska liga juniorów A
Grupa mistrzowska
SUKP Słupsk - Gryf 95 Słupsk
2:2 (dła gospodarzy gołe strzelili:
Karol Zduniak i Marcin Kozłow
ski, a dla gryfitów bramki zdoby
li: Adrian Solczak i Michał Bo
recki), Piast Człuchów - SSA
Arka Gdynia 2:0 (dla człuchowian gole strzelili:Wojciech
Gronkowski i Daniel Pawłow
ski), Rodło Kwidzyn - Pomezania Malbork 2:9, Lechia Gdańsk
- Bałtyk Gdynia 5::1.
1.Pomezania
2.Lechia

12
12

33
27

46-9
48-13

3.SUKP

12

19

25-28

4.SSA Arka
5. Bałtyk

12
12

17
13

15-16
20-28

6. Piast

12

13

11-36

7. Gryf 95

12

11

23-23

8. Rodło :

12

5

13-48

Grupa spadkowa
MUKS Żaki 98 Ustka - Debiu
tant Gdańsk 0:1, Chojniczanka
Chojnice - Cartusia Kartuzy
0:2, SWSiEMP Arka Gdynia KP Sopot 5:1, Polonia Gdańsk
- Wierzyca Starogard Gdański
1;2.
9.Wierzyca
10.Polonia
11. SWSiEMP Arka
12.Chojniczanka
13. Cartusia
14. Debiutant
15.KP

16. MUKS Żaki 9812

12
12
12
12
11
12
11

27
21
20
18
15
14
10

27-21
16-11
25-23
24-18
20-23
14-16
28-22

810-30
(fen)

Pomorska liga juniorów B
Grupa mistrzowska
Unia Tczew - Gryf 95 Słupsk
3:1 (dla gryfitów gola
strzelił Wojciech Kwasigroch),
Chojniczanka Chojnice
- SSA Arka Gdynia 5:0,
SWSiEMP Arka
Gdynia - Pomezania
Malbork 12:0, Lechia
Gdańsk - Bałtyk Gdynia 2:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tomasz Perkowski (z prawej) ma udaną wiosnę i potwierdził to już
strzelec otrzyma transferowe oferty.

Michał Witek, Jacek Witek, Pa
weł Pałuczak i Łukasz Zyskowski
okazali się najlepsi w rozgrywa
nym w niedzielę przedostatnim
wyścigu tegorocznej edycji
koszalińskiej ligi rowerów gór
skich.
W kategorii chłopców (rocznik
1993 i młodsi) zwyciężył Michał
Witek z SP 3 przed Adrianem
Leszczukiem z SP 17 i Jędrzejem
Gapińskim z SP 18. Kolejne miej
sca zajęła koalicja kolarzy z SP 6
- Karol Majchrzak oraz bracia
Sebastian i Krystian Sokolscy.
W kategorii gimnazjalnej (chłop
cy z rocznikó 1990-92) najlepszy
był Jacek Witek (Gimnazjum nr
3), który z dużą przewagą przyje
chał na metę przed Mateuszem
Świrkiem (Gimnazjum nr 11)
i Aleksandrem Pawłowskim
(Gimnazjum nr 6). W stawce
chłopców (z roczników 1989-90

krzysztof.niekrasz@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 23

1ŁKA NOŻNA, Słupska klasa okręgowa

Wielu piłkarzy z czołówki słup
skiej klasy okręgowej poprawi
ło swoje dorobki bramkowe.
Bohaterem XXVIII kolejki oka
zał się Tomasz Perkowski.
Napastnik Poloneza Bobrow
niki strzelił zespołowi z Dam
nicy aż cztery gole. Tym sa
mym potwierdził znakomite
walory snajperskie i wyraźnie
zbliżył się do przechlewskiego
duetu przodowników. Stawce
najlepszych strzelców słupskiej
klasy okręgowej lideruje Piotr
Kwietniewski (Prime Fo
od Brda Przechlewo), który
ma 22 bramki. Oto grupa po
ścigowa: 21goli - Michał Wir-

TABELA
1. Brda Bydgoszcz
2. Gryf Szczecin

Kolarze coraz bliżej mety

Głosujcie nad Gwardią

(kw)

dania taktyczne trenera i przy
niosło to znakomity efekt.
Po przerwie słupskie piłkarki
wyraźnie dominowały na bo
isku. Gdyby były jeszcze bar
dziej skoncentrowane w sytu
acjach podbramkowych, a wte
dy mogło skończyć się
na dwucyfrowym wyniku. A tak
licznik zatrzymał się jedynie
na piątce. W zwycięskiej ekipie
wyróżniły się Łyszyk (jej dwa
celne strzały z rzutów wolnych
były przedniej marki, a ponadto
stanowiła trudną przeszkodę
do przejścia dła zawodniczek
Promienia) i Choma.
(fen)

KOLARSTWO, Międzyszkolna Liga Rowerów Górskich.

(fen)

Przypominamy, że na stronie in
ternetowej www.glos-pomorza.pl
odbywa się głosowanie w sprawie
przyszłości Gwardii Koszalin. Wy
niki głosowania będą uwzględnio
ne podczas debaty na temat przy
szłości Gwardii, która odbędzie
się 3 czerwca w Urzędzie Miej
skim w Koszalinie. Uczestnikami
spotkania będą koszalińscy działa
cze sportowi oraz władze miej
skie. O szczegółach dotyczących
klubu można było przeczytać
w poniedziałkowym dodatku
sportowym, a dziś na stronie in
ternetowej „Głosu Pomorza”.
Twój głos będzie się liczył w waż
nej sprawie.

W zaległym meczu w Mostach
Promień przegrał z Gryfem 95
Słupsk 1:5 (1:2). Było to drugie
zwycięstwo słupskiego zespołu
w rozgrywkach mistrzowskich.
Bramki dla gryfitek zdobyły:
Łyszyk - 2, Jóźwik, Komorow
ska i Choma.
Gryf 95: Michalska, Terkiewicz,
Łyszyk, Sulikowska, Bielecka,
Dublinowska, Stefańska, Ko
morowska (77 Załęcka), Sidorowicz, Jóźwik, Choma.
Początek spotkania był obiecu
jący dla Promienia, który nie
spodziewanie objął prowadze
nie w 23. minucie meczu
za sprawą Szczepańczyk. Od te
go momentu słupszczanki ostro
zabrały się do odrabiania strat.
Zrobiły to w wielkim stylu. Ich
akcje nabrały rozmachu, były
szybkie i dynamiczne. Do końca
konfrontacji już tylko przyjezd
ne wpisywały się na listę zdo
bywczyń goli. Drużyna Gryfa 95
konsekwentnie realizowała za

SWSiEMP Arka
Lechia
Bałtyk
Unia
Chojniczanka
SSA Arka
Pomezania
Gryf 95

12
12
12
12
12
12
12
12

31
30
23
16
15
8
8
5

45-5
36-6
42-17
15-33
18-13
18-34
16-45
8-45

Grupa spadkowa
SUKP Słupsk - Debiutant
Gdańsk 3:0 (bramki zdobyli:
Bartosz Bukowski - 2 i Jacek
Gierlach), Czarni Czarne - Car
tusia Kartuzy 1:2 (dla czameńskiego zespołu gola strzelił Se
weryn Remieniewicz), Żuławy
Nowy Dwór Gdański - KP So
pot 5:1, Wisła Tczew - Wierzyca
Starogard Gdański 2:0.
23-7
9. SUKP
12 26
12
12
12
11

23
17
17
16

24-12
16-15
17-19
18-14

14. Czarni

12

13

15-29

15. KP
16. Debiutant

11
12

11
9

10.
11.
12.
13.

Żuławy
Wisła
Wierzyca
Cartusia

14-20

13-24
(fen)
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JUDO. Turniej o puchar Samuraja Koszalin

Rodzice dopingowali
młodych zawodników

lekkoatletyka.

Europejskie Centrum Eduka
cyjne w Koszalinie już po raz
ostatni w tym roku szkolnym
gościło na zawodach najmłod
szych adeptów judo. Po sukce
sach w Berlinie, młodzi judocy
z Klubu Judo Samuraj walczyli
nie tylko o „Puchar Samuraja”,
ale również rywalizowali o start
w Międzynarodowym Turnieju
Judo pamięci Ewy Larysy Krau
se, którego gospodarzem
w drugiej połowie czerwca bę
dzie Zespół Szkół w Dąbrowie.
Walki podczas turnieju były
bardzo zacięte i emocjonujące,
a najbardziej stresowali się nie
zawodnicy, ale rodzice.
W poszczególnych kategoriach
wagowych na podium stanęli:
24 kg: 1. Klaudia Cebula, 2.
Wojciech Makurat; 27 kg: 1.
Liwiusz Dobrzyński, 2. Woj

Biegi przełajowe w Obliwicach

ciech Parcheta; 29 kg: 1. Alicja
Sobiraj, 2. Krystian Załomki; 3.
Karolina Józefowicz; 30 kg: 1.
Karol Sobieraj, 2. Dominik Kostencki; 31 kg: 1. Karolina To
biasz, 2. Michał Górski, 3. Filip
Sieńkowski; 32 kg: 1. Robert
Grzegorczyk, 2. Jakub Kowal
czyk; 33 kg: 1. Paulina Kubiak,
2. Nikola Łazińska, 3. Artur
Hawryluk; 37 kg: 1. Kacper
Rudzki, 2. Adrian Tobiasz, 3.
Daniel Podlecki; 38 kg: 1. Ma
riusz Podlecki, 2. Patryk Sochalewski, 3. Damian Rozmiarkowski; 44 kg: 1. Sylwia Grze
gorczyk, 2. Wojciech Trzpiot, 3.
Tomasz Lesiak; 55 kg: 1. Jacek
Drewniak, 2. Aleksandra Ga
szyńska; +55 kg: 1. Hele
na Astramowicz.
KAMIL WIERZBOWSKI

Dudycz i Łagutko

z pucharami

Karol Sobieraj w walce z Dominikiem Kostenckim.

Radosław Dudycz i Kamila Łagutko wygrali XXIV Ogólnopolski Otwarty Bieg Przełajowy
o Puchar Leśny pamięci Tomasza Hopfera w Obliwicach. Ten sam duet triumfował niedawno
w X Biegu Święców w Sławnie.
sca zajęli: Adam Dobrzyński
z New Balance Team Gdańsk 16.38 min, Jarosław Czubaszek
z Olimpii Grudziądz -16.40
min, Piotr Drwal z Ustki -16.45
min, Tadeusz Zblewski z Olimpii
Bytów -17.20 min. Ze stawki
kobiet najskuteczniejszym fini
szem popisała się Kamila Łagut
ko (wcześniej Andrzejewska)
z Darłowa - 21.40 min. Za darłowianką finiszowały Ewelina Dol
na z bytowskiej Olimpii - 23.44
min i Agnieszka Rzeszewicz
z Lęborskiego Klub Biegacza
Braci Petk - 24.55 min.
Przeprowadzono także biegi
młodzieżowe. Pierwsze miejsca

Koszalińska Amatorska Liga Piłki Nożnej

wywalczyli: roczniki 1989-1992 chłopcy (dystans 1200 m) Adam Jóźwik (Olszewski i Syno
wie Sławsko), dziewczęta
(1200 m) - Monika Stawarz
(Szczenurze); rocznik 1993
i młodsi - chłopcy (600 m) - Ja
cek Przepiórka (LKB Braci
Petk), dziewczęta (600 m) - An
na Widera (Szczenurze).
V Ogólnopolski Bieg Sołtysów
pamięci Jana Pawła II odbył się
na dystansie 600 m i wygrał go
Daniel Pakos (Wilkowice, gmi
na Postomino). Zwycięzca po
wtórzył sukcesy z 2004 i 2005 ro
ku. Drugi był Kazimierz Szczegielniak (Unichowo,

gmina Czarna Dąbrówka). Z ko
biet zwyciężyła Krystyna Donarska (Białogarda, gmina Wicko).
Ta biegaczka również triumfowa
ła w ubiegłym roku. W rywaliza
cji VIP-ów zwyciężył Ryszard Tomys (radny z gminy Szemud).
W obliwickiej imprezie brało
udział ponad 220 uczestników.
Organizatorzy dziękują wszyst
kim sponsorom. Podziękowania
należą się także osobom, które
mocno były zaangażowane
w sprawnym przeprowadzeniu
zawodów.
KRZYSZTOF NIEKRASZ
krzysztof.niekrasz@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 23

KOSZYKÓWKA. Koszalińska Amatorska Liga Koszykówki

Zwycięski
remis Galeco

CES coraz
bliżej mistrzostwa

Piłkarze Stali sprawili wielką
sensację remisując ze Sztor
cem, który do tej pory wygrał
wszystkie mecze, nie tracąc
jednocześnie gola. Także pozo
stałe spotkania szóstej kolejki
Koszalińskiej Amatorskiej Li
gi Piłki Nożnej dostarczyły
wiele emocji.

Kończą się rozgrywki pod amator
skim koszem. W minioną niedzielę
rozęgrano pierwsze mecze finałów
0 mistrzowskie tytuły na wszystkich
trzech frontach ligi.

Zespół Galeco Stal dzięki nie
zwykle ambitnej i skutecznej
grze zdołał „urwać” punkty
niurowanemu kandydatowi
do tytułu mistrzowskiego.
Uważnych obserwatorów
ligi zadziwia świetną postawą
zespół Wodnika, któremu
szczególnie odpowiada s
Pacyficzne boisko (krótkie
i wąskie) przy ul. Jabłoniowej.
Wodnik po wysokim zwycię
stwie nad Energą został
wiceliderem tabeli. Nabiera
rumieńców rywalizacja
0 pierwszą szóstkę w tabeli.
Remisy Kartelu z Rokosowem
1 Tepro ze Stanfeksem są tego
przykładem. Do walki
° czołową szóstkę włączył się
Zespół MOAS po wysokiej wy
granej nad Kosmazem.
Wyniki spotkań: Kosmaz ^fOAS 0:5 (Łukasz Ladach 2,
Kamil Sikorski 2, Grzegorz
Górzycki), Wodnik - Energa
5;1 (Tomasz Sęk 2, Bartosz
Gorgol 2, Józef Adamczyk Ahmad Wahidi), Sztorm — Gaeco Stal 2:2 (Grzegorz Gliński
2 - Paweł Stopera, Mariusz

Bojarski), Kartel - Rokosowo
1:1 (Paweł Leśny - Maciej
Bielak), TEPRO - Stanfex 2:2
(Jacek Kornaga, Krzysztof
Gembal - Bogdan Pańczyszyn,
Paweł Ziatyk), Muzyczna Hotel Werde 3:1 (Krzysztof
Żurek, Jarosław Sarnowski,
Przemysław Miernicki - Ma
rek Wotawa).
Tabela
1 Sztorm
2.Wodnik
3.Energa
4.MOAS
5.Stanfex
6.Kartel
7.Rokosowo
8 TEPRO
9.Galeco Stal
lO.Muzyczna
11.Kosmaz
12.Hotel Werde

5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
4

13
12
12
10
10
10
10
7
6
4
3
0

11-2
23-14
22-15
28-17
16-14
18-13
10-13
16-15
11-14
11-18
9-23
6-23

Do drużyny kolejki zostali wy
brani: Dawid Adamczyk i To
masz Sęk (obaj Wodnik),
Grzegorz Gliński (Sztorm),
Mariusz Hojarski (Galeco
Stal), Jacek Kornaga (TE
PRO), Kamil Sikorski (MO
AS), Przemysław Miernicki
(Muzyczna).
W klasyfikacji strzelców pro
wadzą: 11 bramek - Bartosz
Gorgol (Wodnik) i Łukasz La
dach (MOAS), 9 bramek - Ka
mil Sikorski (MOAS), 8 bra
mek - Krzysztof Gębal (TE
PRO), 7 bramek - Przemysław
Miernicki (Muzyczna).
(kw)

Ekstraklasa
W meczu na szczycie faworyt zmagań
- drużyna CES spotkała się podobnie
jak w roku ubiegłym z ekipą Starletu
Kołobrzeg. Tylko pierwsza kwarta do
starczyła oczekiwanych emocji zwią
zanych z wyrównaną walką. Później
na parkiecie rządzili już tylko gracze
CES-u. W ich szeregach nie było
w tym dniu ani jednego słabego
„ogniwa”. W efekcie Starlet został
znokautowany, a CES znalazł się
przed szansą zdobycia po raz kolejny
(piąty z rzędu) korony mistrza. CES Starlet 70:38 (CES: Michał Zańczuk
1 Daniel Kmita po 15, Andrzej Kirej
czyk i Maciej Kamieniarz po 9, Ma
ciej Tartas 7, Marek Korgiel 6, Piotr
Bartkiewicz 5, Mariusz Hamera 4.
Dla Starletu najwięcej punktów
zdobyli: Rafał Szafran 20, Tomasz
Kiełbasiński 12. Nie odbył się mecz
o 5. miejsce w lidze z powodu nie
obecności ekipy MOAS. Tak więc bez
walki Torg kończy rozgrywki na 5.,
a MOAS na 6. miejscu.

I Liga
Mecz na szczycie okazał się prawdzi
wym „hitem dnia”. Faworyt Beskid
miał za rywala drużynę JES. Licznie
zgromadzeni kibice wraz z własnym
zespołem czirliderek byli „szóstym za

wodnikiem” w ekipie JES-u. W me
czu była widoczna determinacja i wo
la zwycięstwa u zawodników. Należą
się brawa dla koszykarzy obu ekip
i zapowiedź fantastycznego finału
w meczu rewanżowym. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje Adam Szałek,
który był w tym meczu prawdziwą
gwiazdą. Beskid - JES 55:55. Dla
Beskidu najwięcej punktów zdobyli:
Leszek Halicki 21, Krzysztof Szkudlarek 15, a dla JES: Adam Szałek 35,
Paweł Sobczak 7).
Mecz o 5. miejsce: KSP Viva Italia Toris Papier 70:64 (Kamil Jabłoński
22, Wojciech Pstrągowski 21 oraz
Lech Żymierski 19, Aleksander No
wak 12).

TKKF Checz Gdynia - Victoria Dega Sianów 0:2
Po tym zwycięstwie Victoria mogła świętować sukces utrzymania się
w pierwszej lidze. Już nic nie przeszkodzi sianowiankom w rozgrywa
niu meczów w pierwszej lidze przyszłego sezonu.
Do przerwy niewielką przewagę miał zespół Victorii. W drugiej poło
wie zaczęła uwidaczniać się zdecydowana przewaga sianowianek.
Pierwszą bramkę zdobyto z rzutu karnego, podyktowanego za zagra
nie ręką przez jedną z gdynianek. Kolejna, druga bramka padła
po indywidualnym rajdzie Królikowskiej. - Victoria była lepszym ze
społem, choć można było zdobyć więcej bramek. Jednak boisko było
bardzo nierówne i przeszkadzało to dziewczynom w grze. Najważ
niejsze jest jednak to, że mamy już pewne na sto procent utrzymanie
w lidze - powiedział Jędrzej Bielecki, trener Victorii. Z Gdyni zespół
Victorii wyruszył na kolejny mecz do Warszawy.
Victoria: Bocian, Kałdowska, Betcher, Ulikowska, Dusza (52 Meler),
Krakowska (68 Swiąder), Lewicka (61 Wojda), Siwińska (77 Gajew
ska), Cyzman, Królikowska, Grzelak.
Bramki: 0:1 Cyzman (56-kamy), 0:2 Królikowska (92).

Praga Warszawa - Victoria Dega Sianów 3:0
Mecz nie był już tak ważny dla Victorii jak dla Pragi. Warszawianki
walczyły nadal o utrzymanie.
Wyrównane spotkanie obfitowało jednak w większą liczbę sytuacji
strzeleckich stworzonych przez Pragę. Gospodynie grały z determi
nacją, a dodatkowo Vicotria miała osłabiony skład. Dusza i Kał
dowska pojechały do domu z powodu obowiązków szkolnych. Kon
tuzjowana była Wojda. Osłabienie obrony dało w efekcie wysoką
porażkę sianowianek. - Luki w składzie zostały uzupełnione przez
młode zawodniczki. Debiutowały w drużynie między innymi Lipiec
i Kornacka - powiedział po meczu Jędrzej Bielecki.
Victoria: Bocian, Lewicka (63 Kornacka), Betcher, Ulikowska,
Gajewska, Świąder (56 Meler), Cyzman, Siwińska, Królikowska,
Krakowska (72 Lipiec), Grzelak.
Bramki: 1:0 Lesińska (12), 2:0 Glibowska (42), 3:0 Świderska (68).
Pozostałe mecze: AZS Biała
Podlaska - Praga Warszawa
0:0, Górnik Łęczna - Zamłynie
1 .AZS PWSZ Biała Podlaskaf 7 36
37-12
Radom 1:3.
2.Zamłynie Radom
18 36
34-20
3.Victoria Sianów
18 26
29-31
KAMIL WIERZBOWSKI
kamil.wierzbowski@glos-pomorza.pl
tel. 094 347 35 21

4.Praga Warszawa
5.TKKF Checz Gdynia
6.Górnik Łęczna

19 23
17 19
18 10

25-35
18-28
15-33

II Liga
Ciekawie zapowiadająca się rywaliza
cja miała dość jednostronny przebieg,
a powodem tego była chyba absencja
w szeregach urzędników dwóch pod
stawowych graczy tej ekipy. Fasolki
prowadziły już 25 punktami, ale
na szczęście dla Ratusza nie upilno
wali tak korzystnego wyniku. 15
punktów jest jednak sporą zaliczką,
ale zapewne nie gwarantem zwycię
stwa. Można oczekiwać ciekawego re
wanżu. Fasolki - Ratusz 58:43 (Kiystian Menet i Paweł Kłóśko po 22
oraz Marek Dulewicz 14, Piotr Piwo
warski i Winiciusz Staszewskipo 9).
Meczu o 5. miejsce: Gulki - Grubik
Team 35:39 (Dawid 01earczykl4, To
masz Kaszubowski 9 oraz Karol Cyrklewicz 11, Paweł Thimiński 10).
(kw)

Fot. RADOSŁAW KOLEŚNIKURCHIWUM

Bieganie w obliwickich lasach
przeprowadzono w bardzo przy
jaznej atmosferze. Do biegu
głównego na dystansie sześciu
kilometrów stanęło prawie 40
zawodników i zawodniczek.
Stawka była bardzo mocna.
Na trasie najlepiej czuli się zna
komici długodystansowcy, którzy
znani są z sukcesów w imprezach
krajowych i międzynarodowych.
Z wszystkich uczestników znako
micie siły rozłożył Radosław Du
dycz z GKS Kołczygłowy. To
właśnie ten biegacz popisał się
fantastycznym finiszem. Na me
cie zmierzono mu czas 16.35
min. Za Dudyczem kolejne miej

I LIGA PIŁKI NOŻNEJ KOBIET

Pilkarki z Sianowa mają powody do zadowolenia. Na pewno utrzymają
się w pierwszej lidze.
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Uwagi i reklamacje dotyczące

PÖRABÄ DNIA

Chcesz zaprosić naszych Czytelników
na spektakl, wystawę, koncert?

prenumeraty

cr Ewa Abramowicz,
stomatolog ze Słupska

Zadzwoń! Napisz!

przyjmuje w godz. 8-15

- Decyzję o wybieleniu zębów musimy
skonsultować ze stomatologiem, który oce
ni czy zabiegjest wskazany i doradzi sposób jego wykona
nia. Wybielanie osłabia szkliwo zębów, które później nale
ży wzmacniać preparatami z fluorem. I najważniejsze
- tylko zdrowy uśmiech można wybielić!
(gam)

Magdalena Lagun

Mateusz Gajda

tel. 059 848 81 24

pod bezpłatnym numerem

magdalena.lagun@glos-pomorza.pl

0800 20 35 35

iw.,

:$m

iü

Niania niezwykła

Studenci pokażą

Gdzie: Słupsk
Kiedy: wtorek-sobota,
30 maja-3 czerwca

Gdzie: Słupsk
Kiedy: środa-sobota,
31 maja-3 czerwca

Kino Rejs w Młodzieżowym
Centrum Kultury proponuje film
„Niania”. Jego bohaterami jest
siedmioro dzieci z piekła rodem.
Po śmierci matki wychowuje je
ojciec, który dla świętego spoko
ju zatrudnia kolejne nianie. Kie
dy jednak siedemnasta z kolei
opiekunka ucieka z krzykiem,
żadna inna kobieta nie chce się
zaopiekować niesforną gromad
ką. Z pomocą przychodzi niania
McPhee i jej magiczna różdżka.
Bo nowa niania jest niezwykła...
Film jest w polskiej wersji ję
zykowej. Seanse rozpoczynają
się o godz. 16, bilety w cenie
10 zł, a dla dzieci i ich opieku
nów 8 zł.

Spotkanie
z jasnowidzem
Gdzie: Człuchów
Kiedy: środa, 31 maja
Na spotkanie ze znanym
człuchowskim
jasnowidzem
Krzysztofem Jackowskim zapra
sza Miejska Biblioteka Publicz
na. Spotkanie odbędzie się
w
Klubie
Czytelnika
MBP
przy ulicy Szczecińskiej 5 o go
dzinie 17. Wstęp wolny.

(gros)

WAŻNE TELEFONY

ia«ś

Przez cztery dni w kinie Rejs
w Młodzieżowym Centrum Kul
tury oglądać będzie można ar
tystyczne dokonania studentów
szkół filmowych i artystycznych
z całego świata. Obok studenc
kich etiud filmowych zaprezen
towane zostaną również filmy
animowane. Wszystkie zostały
nagrodzone lub wyróżnione
na XII Międzynarodowym Festi
walu Filmowym „Etiuda & Anime” w Krakowie.
W środę pokaz sześciu etiud
filmowych - z Polski, Niemiec,
Izraela i Szwecji. W czwartek ko
lejne etiudy, a w piątek i sobotę
- filmy animowane.
Projekcje rozpoczynają się
0 godz. 18, karnet na wszystkie
dni kosztuje 10 zł.

(lir)

Moulin Rouge w Polsce
Gdzie: Szczecin
Kiedy: środa, 31 maja
Paris Can Can - legen
darna rewia z Paryża
po raz pierwszy w Polsce!
Moulin Rouge to tradycyj
ny kabaret zbudowany
w roku 1889 przez Jose
pha CHIera. Najsłynniejszy
kabaret czy też rewia
świata, podobnie jak wie
ża Eiffla, jest jedną z wizy
tówek
Paryża.
Rewia
w Moulin Rouge to wspa
niałe, wielkie widowisko,
niezwykle barwne i zróżni
cowane. Charakteryzuje
się ogromnym przepy
chem i jest spektaklem
bardzo nowoczesnym. Te
go nie da się w prosty
sposób opowiedzieć. To trzeba zobaczyć! Rewia w sali Opery na
Zamku o godz. 17.
Uwaga! Dla czytelników mamy dwa pojedyncze bilety na rewię
w Szczecinie. Otrzymają je dwie pierwsze osoby, które dzisiaj
o godz. 12 dodzwonią się pod numer 059 848 81 15.
(lir)

Festyn dziecięcy
Gdzie: Kluki
Kiedy: czwartek,
1 czerwca
Z Okazji Dnia Dziecka skan
sen w Klukach stanie się
w czwartek wsią sprzed stu lat.
Najmłodsi mogą liczyć na gry
1 zabawy terenowe oraz liczne
konkursy, m.in. przewożenie
torfu na czas drewnianymi tacz
kami, łowienie ryb, rozpozna
wanie muzealnych ekspona
tów, szukanie cukierków w sto
gu siana, przeciąganie liny,
chodzenie po drabinie. Będą
mogli też rozwiązać „słowińską
krzyżówkę”. Do wygrania wiele
nagród i słodyczy. Czas umili
kaszubski zespół dziecięcy
Niezabudki z Cewic.
Będzie można urządzić so
bie piknik na łączce przy ogni
sku, piekąc kiełbaski przywie
zione w plecaku.
W czwartek za bilet do skan
senu w Klukach każde dziecko

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

zapłaci tylko złotówkę. Festyn
odbędzie się w godz. 11-f4.

(lir)

Dzień Dziecka
w muzeum
Gdzie: Ustka
Kiedy: czwartek, 1 czerwca
Na pokonkursową wystawę
plastyczną „ Moje ulubione za
bawy” zaprasza Muzeum Ziemi
Usteckiej przy ul. Marynarki Pol
skiej 62 a. Prace, a wpłynęło ich
na konkurs ponad sto, przedsta
wiają place zabaw widziane
oczami dziecka i urządzenia do
wymarzonej zabawy. Prezento
wane są również makiety zapro
jektowanych placów zabaw.
W Dniu Dziecka dla najmłod
szych wstęp do muzeum wolny.
Muzeum czynne dla zwiedzają
cych od wtorku do soboty
w godz. 11-16. Dla grup zorgani

zowanych istnieje możliwość
zmiany godzin po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym 0-59
814 33 02.
(map)

Egipt-dar Nilu
Gdzie: Człuchów
Kiedy: do 16 czerwca
Muzeum Regionalne zapra
sza na wystawę eksponatów
związanych z historią Egiptu po
chodzących ze zbiorów amba
sady Arabskiej Republiki Egiptu
w Warszawie. Można na niej
oglądać kopie gipsowe starożyt
nych obiektów wykonane przez
egipskich konserwatorów, kopie
malowideł z grobowców na pa
pirusach, oryginalne przedmioty
muzułmańskie, fragmenty cera
miki rzymskiej i arabskiej oraz
szkła i naczynia ceramiczne.
Wiele eksponatów pochodzi
z kolekcji komisarza wystawy
Hanryka Brandysa.
(gros)
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Wschód słońca o 4.25, zachód o 21.11. Dzień będzie trwał 16 godz. i 44 minut.

Jeśli w Świątki deszcz pada, wielką biedę zapowiada..

URODZENI 30 MAJA
To ludzie niezależni, dążący do wolności. Posiadają dość
sympatyczny charakter. Wiara w siebie i poczucie własnej
godności - to ich główne cechy charakteru. Mają zdolności
do układania i rozwiązywania szarad i odkrywania tajemnic.

Nad Pomorze cały czas dociera niezbyt ciepłe i wilgotne powietrze znad Atlantyku. W
ciągu dnia przeważnie zachmurzenie umiarkowane, tylko na Kaszubach możliwy przelotny
deszcz i cieplej - do 18°C. Wiatr słaby zachodni, biomet niekorzystny. W nocy sucho, rano
około 6°C. Jutro i pojutrze pochmurno z przejaśnieniami, okresami możliwe przelotne
opady deszczu i chłodno - do 15'C. Wiatr umiarkowany, przeważnie zachodni.

To człowiek szlachetny, kulturalny i inteligentny. Jest przy
wiązany do rodziny i domu. Z przekonań jest konserwaty
stą, w sposobie bycia - człowiekiem postępowym. Chętnie
udziela rad i pomocy drugim, można na nim polegać.

POMOC DROGOWA
Słupsk - 981 ;059 844-0431; 059 842-79-40; 059
842-44-40:059 811-91-50; 059 84718-88

Bytów - 059 822-40-32; 059 82227-28
Człuchów - 059 834-14-12
Lębork-059 862-17-87

TAM Cl POMOGĄ
Telefon zaufania
dla kobiet z problemami
- 059 842-03-00, we wtorki godz.
9.30-12.30 i środy w godz. 15.3017.30

Alkoholowy telefon zaufania Kro
kus - 059 841-46-05 w godz. 17-22
Narkotykowy telefon zaufania
- 059 840-22-58 wew. 32, ponie
działek w godz. 16-18; wtorek godz.
11-13; środa godz. 16-20; czwartek
16-18; piątek godz. 11-13

Bytów - 059 822-22-70
Lębork-059 862-19-63
Miastko- 059 857-29-53
Ustka - 059 814-42-93

JEDZENIE
NA TELFr

059 843-40-16 lub 17 - pływal
nia czynna codziennie w godz.
6-22

Centrum Sportu i Rekreacji
w Lęborku, ul. Olimpijczyków
31, tel. 059 862-71-77 - pły
walnia
czynna
codziennie
w godz. 6-22

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, Słupsk, ul. Ar-

BI

mii Krajowej 15, tel. 842-8196;
0-601-928-600,
Halina i Krzysztof Banachowie
Hades, Słupsk, ul. Kopernika
15, całodobowo: tel. 842-9891, 0-601-663-796. Przewóz
i przechowanie bezpłatne
Zieleń, Słupsk, tel. 841-13-15,
(całodobowe) tel. 0-502-525005
Hermes, Słupsk, ul. Obroń
ców Wybrzeża 1, (całodobo
wo) tel. 842-84-95; 0-604-434441.
Eden, Słupsk, ul. Armii Krajo
wej 9 (całodobowo), 059/8400-760;
0-509-858-313, przewóz gra
tis!

DYŻURY APTEK
Słupsk:

Ratuszowa,

ul. Tuwima 4, tel. 059
842-49-57; Przy Placu Dą
browskiego,
(wejście
od ul. Przemysłowej) otwarta
codziennie 8-22, tel. 059 84030-22 (bezpłatny dowóz leków
do domu); Vitae, w Kauflandzie
- czynna codziennie w godz. 822, tel. 059 840-21-31
Bytów: Centrum, ul. Wojska
Polskiego 2, tel. 059 822-70-70
Człuchów: Oberland, ul. Dłu
gosza 29, tel. 059 834-17-52
Lębork: Pod Wagą, ul. Tczew
ska, tel. 059 862-28-04
Łeba: Słowińska, ul. Kościusz
ki, tel. 059 866-13-65

Miastko:

Królowej Jadwigi,

KINA
Słupsk: Milenium, tel.

Bar Maja: tanie posiłki
regeneracyjne, obiady domowe
z dowozem, dla firm dogodne wa
runki płatności, faktury VAT, upu
sty. Zamówienia ze Słupska
przyjmujemy pod tel. 059 845-5813
Mak-Bar Słupsk, ul. Bauera 2 A,
tel. 059 842-93-22, codziennie
w godz. 12-21. Gyros i inne nowe
dania (dowóz gratis)
Kebab House, Słupsk, ul. Wolno
ści, Stary Rynek, Filmowa, tel. 059
840-30-32, czynne w godz. 9-22,
niedziela w godz. 12-22 (dowóz
na telefon)
Pizza-Grill w Piwnicy, Słupsk,
ul. Bema 9, tel. 059 841- 04 - 40,
dowóz (gratis) na telefon w godz.
12-21.30
Pizzeria Vegas, Słupsk, ul. Grott
gera 22, tel. 059 844-14-43 (do
wóz Słupsk, w godz. 10-21.30)

7J\

Powiatowy Obwód Lecz
nictwa Ogólnego w Słupsku, ul. Wi
leńska 30, tel. 059 842-40-31

30.05

Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Słup
sku, ul. Szczecińska 99, tel.

ul. Królowej Jadwigi 12, tel. 059
857-56-76
Ustka: Remedium, ul. Kardyna
ła Wyszyńskiego 1 b, tel. 059
814-69-69
Wicko: Pod Agawą, tel. 059
861-11-14

POGOTOWIE
WETERYNARYJNE

USŁUGI
MEDYCZNE

KARTKA Z KALENDARZA
Wałcz
160

REKREACJA

Centrum Alarmowe-112
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 986
Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie Energetyczne
-991
Pogotowie Gazownicze - 992
Pogotowie Ciepłownicze:
Słupsk - 993
Bytów - 059 822-66-44
Człuchów - 059 843-27-50
Lębork - 059 862-11-81
Miastko - 059 857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
Słupsk - 994
Bytów - 059 822-22-03
Człuchów - 059 834-25-08
Lębork - 059 862-14-73
Łeba - 059 866-18-36
Miastko - 059 857-24-69
Biuro numerów
TP SA-118913
Informacja paszportowa
- 059 846-85-21
Informacja kolejowa - 94-36
Informacja celna - 0-300-900-012
Informacja PKS - Słupsk
- 059 842-42-56, Bytów - 059 82222-38, Człuchów - 059 834-22-13,
Lębork-059 862-19-72

Przychodnie Lekarskie MZOZ: ul.
11 listopada 7, tel. 059 845-48-92; ul.
Banacha 10, tel. 059 843-13-01;
ul. Armii Krajowej 33, tel. 059 842-4337; ul. Wojska Polskiego 49, tel. 059
842-20-51
Klinika Salus w Słupsku, ul. Zielo
na 8, tel. 059 840-19-40; 059 84019-41 czynna w godz. 7-19; Przy
chodnie POZ: ul. Młyńska 1a, tel.
059 841-37-63. w godz. 8-19;
ul. Mochnackiego 19, tel, 059 84826-66; 059 845-69-99

059 842-51-91: Kod da
Vinci, godz. 14.30, 17
X-Men ostatni, godz.
18.30, 20.30; Dżungla,
15.30, 17.15, 19; „Rejs”
tel. 059 843 11 30: Niania
16
Bytów: Albatros: Angela , godz.
19

KURSY WALUT
Kantor Miami Galeria
Podkowa
ul. Starzyńskiego, Słupsk, tel
059 841-70-31:

USD
EURO
GBP
CHF

Skup

Sprzedaż

2,98
3,82
5,58
2,44

3,14
4,00
5,76
2,55

O wszelkich zmianach prosimy
informować: tel. 059 848-81-00;
teresa.bobowska@glos-pomorza.pl
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za tydzień:
/
Świat ich nie
potrzebuje,
czyli o pracy dla
niepełnosprawnych.

dziś polecamy:

Rynek pracy

Jeśli chcesz pracować
w Grecji
Czy wiesz, że w Grecji nie wszyscy płacą po
datki, a ci, którzy płacą, mogą korzystać
z licznych odliczeń? Że do pensji ma się tam
całe mnóstwo dodatków - np. małżeński,
naukowy i stażowy? Płaci się tu także
za znajomość języka obcego.
Kto przymierza się do wyjazdu do pracy
do tego kraju, koniecznie powinien przeczy
tać nasz mini-poradnik.

Oferty

Praca czeka
Dzisiaj mamy dla Państwa pełne trzy strony
ofert pracy. Dwie strony to propozycje zatrud
nienia w kraju, jedna — to oferty z Anglii.

Szkolenia dla bezrobotnych z Koszalina

Jak założyć firmę
Do 2 czerwca bezrobotni
z terenu powiatu
koszalińskiego mogą
zgłaszać się do udziału
w programie na rzecz
przedsiębiorczości.
Projekt realizowany jest
przez Powiatowy Urząd Pracy
i Ośrodek Wspierania Przedsię
biorczości w Koszalinie. Skiero
wany jest do bezrobotnych po
wyżej 25. lat, zarejestrowanych
w PUP Koszalin. Szczególnie po
żądani są mieszkańcy wsi. Jego
uczestnicy zostaną objęci bez
płatnymi usługami pośrednic

twa pracy, doradztwa zawodo
wego, szkoleniem z zakresu two
rzenia i prowadzenia działalno
ści gospodarczej, a na koniec
będą mogli skorzystać z bez
zwrotnej dotacji na założenie
własnej firmy (góra 12 tys. zł).
Zainteresowani proszeni są
o zgłoszenie do 2 czerwca telefo
nicznie (094 3412 317), przez in
ternet (owp@fundacja.koszalin.pl) lub osobiście (w siedzibie
OWP przy ul. Zwycięstwa 42,
pokój 206). Decyduje kolejność
zgłoszeń (są miejsca dla 20
osób).
(NAG)

PRZEMYSŁAW GRYŃ

NAJPOPULARNIEJSZE ZAJĘCIA WYKONYWANE PRZEZ WYJEŻDŻAJĄCYCH

FOT.

Zanim wyjedziesz do pracy
Ucz się

- Whsre shall I put the... Gdzie mam zamontować...

SZKOŁA
JĘZYKÓW
OBCYCH

angieiskiegi
z „Głosem Pomorza"
....................... —

O 507 520 400
059 840 3195

www.afternoon.pl

‘rttaje*l*Bea 11

uer szel aj put de /
...telephone?/telefon?
/telefoun/
...interphone receiver? / słuchawkę domofonu?
/ynterfoun risiwer/
...bracket lamp / kinkiet?
/breket lemp/
..ceiling lamp / lampę wiszącą
/siling lemp/
- What colour do you want the... W jakim kolorze mają być...
/uot kaler du ju uont de/
...sockets?/...gniazdka?

/sokyts/
...switches/...wyłączniki?
/suyczys/

- The whole wiring system should be replaced. /

Trzeba wymienić całą instalację elektryczną
/de houi uajering system szud bi riplejst/
Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich bezrobotnych, którzy pobierają zasiłki.
Od 1 czerwca będą one nieco wyższe. Niedużo, o 11 złotych, ale dobre i to. Wraz
zasiłkami wzrosną także kwoty stypendiów, dodatków szkoleniowych oraz dodat
ków aktywizacyjnych. Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosić będzie
za kilka dni 532,90 zł.

-1 can't put wire here. Nie mogę przeprowadzić tędy przewodu
/aj kant put uajer hir/
■ The socket/wire can't be installed here.
Nie mogę zainstalować tutaj gniazdka/przewodu.

elektrycznego

/de sokyt/uajer kant bi ynstold hir/

• Mind the wires! I Uwaga na przewody!
/majnd de uajers/
- High voltage! / To jest pod napięciem!

/haj woltydil
Polska transkrypcja fonetyczna tylko w przybliżeniu odpowiada wymowie angielskiejJ

1
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Tu zaszła zmiana

Skorzystaj, szefie!

Rejestr ZUS-u
dostępny

Wireland po japońsku

Nie jesteś pewny, co
do danych
przekazanych
ZUS-owi? Jeśli masz
internet, nie musisz
się martwić.
Klikniesz, gdzie
trzeba, i wszystko
sprawdzisz jeszcze
raz bez wychodzenia
z firmy.

Bytowski Wireland przeżywa okres wielkich zmian. Najpierw wymieniono prezesa, a ten
wprowadza porządek i organizację pracy podpatrzoną w japońskich fabrykach.

Jeszcze niedawno podstawowymi
problemami zakładu były bała
gan i zła organizacja pracy. Sto
sowane metody okazały się nie
skuteczne i w efekcie doprowa
dziły do tego, że firma przestała
być konkurencyjna na rynku,
sprzedaż wyrobów drastycznie
spadła, a ludzie w proteście wy
szli na ulice Bytowa.
Trochę ponad miesiąc temu
Rada Nadzorcza firmy postano
wiła zmienić prezesa Wirelandu. Stanowisko to objął 40-letni
Sławomir Jędrzejczak, który
wcześniej kierował firmą Fenes
SA oraz hutami Irena SA oraz
Violettta SA.
Mimo że od powołania nowe
go prezesa minęło niewiele cza
su - w zakładzie już widać zmia
ny. Główna z nich to tajemniczo
brzmiące „5 S”. W firmie, która
słynie z produkcji wyposażenia
do sprzętu AGD i wyrobów
z drutu, Jędrzejczak zastosował
system przeniesiony wprost
z Japonii. „5S” to skrót oznacza
jący:
• SERI (selekcję) - dzieli się
w fabryce przedmioty na po
trzebne i nieprzydatne,
po czym zbędne eliminuje,
• SEITON (systematykę)
- określa sposób i odpowied
nie miejsca składowania ma
teriałów, narzędzi, produktów.

Zakład Ubezpieczeń Społecz
nych uruchomił interaktywną
usługę CRU, dzięki której
można porównywać dane
zgromadzone przez płatników
składek z danymi w Central
nym Rejestrze Ubezpieczo
nych. To pierwsze tego typu
rozwiązanie zastosowane
przez instytucję publiczną
w Polsce. Możliwe jest także
pobieranie wyciągu z Central
nego Rejestru Ubezpieczo
nych listy zawierającej dane
wszystkich zgłoszonych przez
płatnika i niewyrejestrowanych ubezpieczonych. Zainte
resowany usługą przedsię
biorca otrzyma imię,
nazwisko, datę urodzenia,
NIP, PESEL oraz rodzaj, serię
■ i numer dokumentu tożsamo
ści każdego ze swoich pra
cowników, a także ich adresy,
numery oddziału NFZ i kody
tytułu ubezpieczenia.
Dane te będzie można po
równywać i - w razie potrze

Już na pierwszy rzut oka widać, że w zakładzie jest czyściutko.

by - łatwo korygować. Ale

• SEISO (sprzątanie) - miej
sca pracy i urządzenia zawsze
muszą być czyste,
• SEIKETSU (schludność) tworzy się metody samokontroli,
• SHITSUKE (samodyscypli
nę) - uczynienie z czystości
i porządku normalnej praktyki.
Jak twierdzi prezes, już wi
dać pierwsze rezultaty pracy
w japońskim systemie. - Oba

wiałem się, że będą problemy
z wdrożeniem tego projektu
- przyznaje Sławomir Jędrzej
czak. - Ale załoga jakby czeka
ła na zmiany. Teraz szukamy
nowych pracowników, którzy
wspomogą rozwój firmy.
Poza nowym systemem pra
cy, Wireland rozszerzył gamę
swoich produktów. Dotychczas
zakład wytwarzał elementy do

zmywarek i lodówek oraz różne
go rodzaju wyroby z drutu. Te
raz firma będzie produkować
także wyposażenie do sklepów.
Wszystko to razem wzięte inna organizacja pracy i dodat

nowszej wersji programu
Płatnik.
(JOLA)

Tanie kredyty!!!

Weź nagrodę za pomysł
na interes
OPINIA
Irena Eris,
przedsiębior
ca, członkini
jury konkursu:
- Jesteśmy

Co zrobić, żeby zdobyć nagrodę?
Trzeba być kobietą, która bądź
planuje założenie własnej firmy,
bądź prowadzi ją nie dłużej niż
trzy lata, i ma nowatorski po
mysł na biznes. Jury weźmie
pod uwagę innowacyjność pro
jektu, osiągnięty lub przewidy
wany sukces rynkowy, osobiste
zaangażowanie autorki w pro
jekt oraz liczbę stworzonych (lub
planowanych) podczas jego re
alizacji miejsc pracy.
Panie, które chcą spróbować
swoich sił w konkursie, powinny
pobrać formularze zgłoszeniowe
ze strony internetowej (www. darboven. pl) i po wypełnieniu wysłać
je do 31 sierpnia pod adres: J. J.
Darboven Poland sp. z o. o.,
ul. Kolejowa 54, 84-230 Rumia.
Szczegółowych informacji udzie
la Anna Krause, tel. 058 671 21
71, e-mail: info@darboven.pl.
Pomysły pań będzie oceniać
międzynarodowe jury, w skład
którego wejdą: dr Irena Eris prezes firmy Laboratorium Ko
smetyczne Dr Irena Eris, W.

KAMIL LESZK
tel. 059 822 82 82

uwaga! Z usługi CRU mogą
korzystać tylko ci przedsię
biorcy, którzy używają naj

www.Iidenkpedyty.pi

Tylko dla pań

Aż 60 tysięcy złotych
otrzyma zwyciężczyni
konkursu dla
przedsiębiorczych pań,
zorganizowany po raz
pierwszy w Polsce przez
niemiecką firmę
Darboven.

kowe produkty - mają jeden cel:
zdobyć nowe rynki zbytu i po
prawić wynik finansowy firmy.

w europejskiej
czołówce krajów z najwyższym
odsetkiem pań na wysokich sta
nowiskach kierowniczych, ale
w niektórych kręgach społecz
nych wciąż panuje przekonanie,
że przedsiębiorczość to męska
sprawa. Inicjatywy takie jak ten
konkurs promują biznesową kre
atywność kobiet, zachęcają je
do przejścia na stronę praco
dawców. W dodatku dzięki ta
kim przedsięwzięciom może po
wstać wiele miejsc pracy.

Ewa Plucińska - prezes Grupy
Firm Doradczych EVIP oraz dr
Anita Plantikow - naukowiec
i przedsiębiorca, członek jury
niemieckiej edycji konkursu.
Przewodniczącym jury będzie
prof, dr Volker Schaub, medio
lański adwokat, przewodniczący
jury niemieckiej edycji konkur
su IDEE-Förderpreis. Wyniki
zostaną ogłoszone 9 listopada.
Laureatkami poprzednich,
niemieckich edycji konkursu są
m. in.: lekarka Marita Stein-Ko-

Hipoteczne
na zakup, budowę, remont,
spłatę zobowiązań, dowolny cel
Ozł za rozpatrzenie wniosku

nertz (opracowała i opatentowa
ła technologię wykorzystywaną
w operacjach przeszczepu zasta
wek serca) oraz Birgit Mayer,
której firma wykorzystuje pa
pier pochodzący z recyclingu
do produkcji płatów kartonu
przypominających plastry mio
du. Znajdują one zastosowanie
m.in. w produkcji mebli oraz
przemyśle samochodowym.
Nagroda Darboven Idee
Grant
przyznawana
jest
w Niemczech od 1997 roku. Jej
fundatorem jest Albert Darbo
ven niemiecki przedsiębiorca,
właściciel rodzinnej firmy. Jak
mówi, chce w ten sposób nagro
dzić „osobiste zaangażowanie ko
biet w biznesie, ich gotowość
do podjęcia wyzwań i ryzyka
związanego z samodzielnym
prowadzeniem firmy”.
(KPN)

Ozł opłaty za wcześniejszą spłatę
Ozł za wycenę nieruefhomości
Ozł za przewalutowaniie
Ozł za ubezpieczenie nieruchomości
Kredyty

Potrzebujesz gotówki...
...inni Tobie odmówili
-

od 1500 zł do 20 000 zł
bez żyrantów
bez opłat wstępnych
możliwość odłożenia
spłat - nawet do pół roku

Decyzja Kredytowa
w 48h!!!

Spłacamy kredyty:
Gotówkowe, Samochodowe,
Karty kredytowye. Debety w ROR

LIDER

Sä PROM
PROFI
REAL
POŻYCZKA

Konsolidacyjne

&
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UWAGA!!! NOWA SIEDZIBA BIURA
Słupsk Filmowo 3d; Tel/Fax; (C&Sff $4004 36
Bytów - Drzymały 6/2; Tel: (059! $22. 76 52
Gd Wrzeszcz

Grunwaldzko 102//6.;; Tell: |G53) 341 83

Wejherowo -12 Marca 216; Tefc |05$J 672 0191
Centrala Lębork - Pl. Pokoju 6; Tetfc (059) 863 34 44

KONTAKT:

Kredyty

Koszalin 094/343-81-60
Gdańsk 058/320-89-36

GE Money Bank

1||

www.profireal.pl

0 801 700 999
353606KOAG_A

258506SLBH_
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Juz od czerwca

Europa czeka

Jeśli chcesz
pracować w Grecji
Od maja tego roku możemy bez przeszkód zatrudniać się w Grecji, która
słynie nie tylko z fascynującej kultury, ale i wyśmienitej kuchni. A wszystko
w rytmie zorby.

Przypominamy: Grecja, podob
nie Hiszpania, Finlandia i Por
tugalia, 1 maja br. otworzyła
swój rynek pracy dla Polaków.
Osoby zatrudniające się w tych
krajach nie potrzebują już żad
nych specjalnych pozwoleń i mo
gą korzystać z wszystkich, bar
dzo rozbudowanych uprawnień,
przysługujących miejscowym
pracownikom.

Kogo szukają
Grecja jest krajem typowo tury
stycznym, dlatego najlepszym
okresem na poszukiwanie pracy
jest lato. Polacy, głównie studen
ci, zatrudnienie znaleźć mogą
w branży turystycznej, jako po
kojówki, kucharze, kelnerzy,
barmani. Nie będzie też proble
mu z zatrudnieniem się przy
zbieraniu owoców. Grecy otwar
ci są również na współpracę
z polskimi marynarzami, archi
tektami i inżynierami budowla
nymi. Warto wiedzieć, że w mia
rę płynna znajomość języka
angielskiego bardzo ułatwi nam
zdobycie pracy, gdyż posługuje
się nim większość Greków.

Dokumenty
Polscy obywatele przyjeżdżający
do Grecji muszą okazać ważny
paszport lub dowód osobisty.
Przy wjeździe na terytorium
Grecji na okres krótszy niż 90
dni, nie trzeba mieć określonej
sumy na okres deklarowanego
pobytu. Jeśli jednak planujemy
dłuższy pobyt, należy złożyć sto
sowny wniosek na najbliższym
posterunku policji w ciągu 8 dni
od przyjazdu. Procedura wyda
nia takiego pozwolenia jest pro
sta, a koszt nie przekracza jed
nego euro. Należy wówczas
przedstawić:
• fotokopię ważnego paszpor
tu lub dowodu osobistego,
• dokument potwierdzający
posiadanie niezbędnych
funduszy na cały okres poby
tu w Grecji,
• ważne ubezpieczenie spo
łeczne
• 3 fotografie.

Przed opuszczeniem Polski
Pamiętajmy o wypełnieniu for
mularza Elll, aby móc swobod
nie korzystać z opieki medycznej
w Grecji. Formularz musi zostać
potwierdzony przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Posiadanie
tego dokumentu jest formalną

głos Pomorza 1 R

Wyższe zasiłki
dla bezrobotnych
Od 1 czerwca wzrasta
kwota zasiłku dla
bezrobotnych. Niewiele,
o 11 zł, ale dobre i to.

Dzisiaj podstawowy zasiłek dla
bezrobotnych wynosi 521,90 zł.
Od czerwca wzrośnie on
do 532,90 zł. Przypominamy, że
zasiłek nie jest jednaki dla
wszystkich. Podaną wysokość
(532,90 zł) otrzymują bezrobot
ni ze stażem od 5 do 20 lat. Oso
by mające poniżej 5 lat stażu do
stają
tylko
80
procent
„normalnego” zasiłku dla bezro
botnych, a ci, których staż prze
kracza 20 lat -120 procent za
siłku podstawowego. W związku
z podwyższeniem kwoty zwykłe
go zasiłku, wzrosną zatem rów
nież zasiłek „niższy” i „wyższy”.
Bezrobotni ze stażem do 5 lat
będą dostawać miesięcznie
po 426,32 zł brutto; bezrobotni
mający ponad 20-letni staż po 639,48 zł brutto.
Wyższe będą od czerwca rów
nież stypendia dla bezrobotnych.
Za udział w szkoleniu lub konty
nuację nauki otrzymują 40 proc.

zasiłku dla bezrobotnych. Wy
niesie ono teraz 213,16 zł. Bez
robotni skierowani na staże lub
przygotowanie się do nowego za
wodu w konkretnym zakładzie
pobierać teraz będą stypendium
w wysokości 532,90 zł.
Przypominamy także, że ten,
kto w czasie pobierania zasiłku
dla bezrobotnych podjął zatrud
nienie lub inną pracę zarobkową
- ma prawo do dodatku aktywizacyjnego. Jeśli ktoś został skie
rowany do pracy przez urząd
pracy w niepełnym wymiarze,
przysługuje mu dodatek w wyso
kości 50 proc. zasiłku dla bezro
botnych (od czerwca: 266,45 zł).
Jeżeli natomiast ktoś podjął pra
cę z własnej inicjatywy, wtedy
otrzymuje dodatek aktywizacyjny równy 30 proc. zasiłku dla
bezrobotnych (od czerwca:
159,87 zł).
I jeszcze jedna zmiana. Zgod
nie z przepisami, bezrobotny
skierowany przez pośredniak
na kurs, ma prawo do dodatku
szkoleniowego, odpowiadające
go 20 proc. zasiłku podstawowe
go. Od czerwca kwota ta wzrasta
do 106,58 zł.
(JOLA)

PRZECZYTANE 1

zgodą ubezpieczyciela na pokry
cie kosztów leczenia w trakcie
pobytu za granicą.

Jak szukać pracy
Specjaliści radzą, aby poszuki
waniem posady zająć się jeszcze
przed wyjazdem. Pamiętajmy,
że Polacy mają swobodny dostęp
do usług greckich służb zatrud
nienia. Greckim odpowiedni
kiem polskich urzędów pracy
Organizacji Zatrudniania Siły
Roboczej (Organismos Apasholisseos Ergatikou Dynamikou OAED). Adres najbliższego biu
ra można znaleźć w książce te
lefonicznej (tilephonikos odigos).
Źródłem ofert pracy może być
internet. Baza ofert dostępna
jest na stronie EURES:
http://www.europa.eu.int/eures.
Polecane są też:
• http://www.gogreece.com
• http://www.jobs-in-europe.net/greece.html
• http://dir.forthnet.gr/61-0en.html
W Grecji praktycznie nie ma
prywatnych agencji pośrednic
twa pracy (są wręcz zakazane).
Mogą tylko działać jako dostaw
cy usług w jakichś kategoriach
zawodowych, np. dostawcy per
sonelu sprzątającego albo hote
lowego. Agencje, które mogą
funkcjonować w Grecji, nazywa
ją się gratia evresseos ergassfas
(http://www. adecco. gr).
Jeśli zdecydujemy się szukać
pracy na miejscu, radzimy zaj-

Tu się zgłoś w razie kłopotów:
• Ambasada RP
Chryssanthemon 22,154-52 Paleo Psychico, Ateny
Teł: (0 030 210) 679 7700, e-mail: atenyamb@internet.gr
• Wydział Konsularny
Kamelion 21,154-52 Paleo Psychico, Ateny, Grecja
teł.: (0 030 210) 679 7700, e-mail: konsulat@otenet.gr
• Konsulat Honorowy RP w Salonikach
546-22 Thessaloniki, 78, Tsimiski str. tel.: (0 030 2310) 288
205
• Konsulat RP w Pireusie 59 Akti Miaouli str., 185-36 Pireus, tel.:
(0 030 210) 429 50 00

W cyklu otwartych spotkań
informacyjnych na temat no
wych rynków pracy w Unii
Europejskiej odbędzie się
jeszcze jedno spotkanie. 2
czerwca w Centrum Biznesu
w Koszalinie przy ul. Zwycię
stwa 42 (początek o godz.
13) mowa będzie o pracy
w Portugalii.
Organizatorem cyklu jest Re
gionalne Centrum Informacji
Europejskiej.

rżeć do gazet. Główne tytuły to:
„Ta Nea”, „Eleftheros topos”,
„Eleftherotipia” oraz angloję
zyczna ,Athens News”.

Formalności
Pisząc CV pamiętajmy, że od nie
go zależy, czy pracodawca zapro
si nas na rozmowę kwalifikacyj
ną. Greckie CV musi być
wyczerpujące i szczegółowe. Naj
ważniejsze dla pracodawcy jest
doświadczenie praktyczne. List
motywacyjny powinien być krót
ki, formalny i uprzejmy. Należy
do niego dołączyć kopie dyplo
mów, trzy referencje, świadectwo
zdrowia i, co ważne, zaświadcze
nie o niekaralności. Podczas roz
mowy kwalifikacyjnej mogą poja
wić się pytania o naszą sytuację
osobistą. Należy też pamiętać,
aby nie krytykować poprzednich
pracodawców, gdyż nie jest to do
brze widziane.
Warto wiedzieć, że umowa
o pracę może zostać zawarta
w formie pisemnej i ustnej. Mu
si ona określać warunki zatrud
nienia, czas zatrudnienia, miejsce
wykonywania pracy, wynagrodze
nie, prawne podstawy zawarcia
umowy oraz dodatki do pensji.

Pracownik ma prawa
Czas pracy w Grecji wynosi
od 37,5 do 40 godzin tygodniowo.
Praca w godzinach nadliczbo
wych wymaga wcześniejszej ak
ceptacji lokalnego urzędu pra
cy. Jeśli pracodawca jej nie
posiada, każda godzina nadlicz-

bowa musi być opłacona podwój
nie. Inaczej jest, gdy pracodaw
ca ma zezwolenie na zatrudnia
nie ludzi w nadgodzinach.
Wówczas za pierwsze 60 nadgo
dzin płaci 25-proc. dodatek,
za następne 60 nadliczbówek dodatek wynosi 50 proc.; za każ
dą nadliczbówkę powyżej 120
godzin - prócz normalnego wy
nagrodzenia należy nam się do
datek w wysokości 75 stawki.
Co do urlopu, to płatne wol
ne przysługuje nam po przepra
cowaniu 12 miesięcy bez prze
rwy u tego samego pracodawcy.
Po pierwszym roku pracy ma
my prawo do 20 dni urlopu.
W Grecji pracownikowi przysłu
gują też: urlop chorobowy, ma
cierzyński czy wychowawczy.
Warto też wiedzieć o licznych
dodatkach do wynagrodzenia
za pracę (za wysługę lat, za zna
jomość języka obcego, naukowy).
Jest też - uwaga! - dodatek mał
żeński w wysokości 10 proc. pod
stawowego wynagrodzenia oraz
dodatek urlopowy w wysokości
połowy miesięcznego wynagro
dzenia.
Dochody pracowników zatrud
nionych na podstawie umów
o pracę w wysokości do 10 tys.
euro są zwolnione z podatku. Do
chody pracujących na innej pod
stawie zwolnione są z podatku
do kwoty 8,4 tys. euro. Od docho
dów w granicach 8,4-10 tys. euro
płaci się 5 proc. podatku. Wszyscy
płatnicy podatku dochodowego
od osób fizycznych otrzymują też
znaczne ulgi z tytułu posiadanych
dzieci, a także mogą sobie odpisać
od podstawy opodatkowania nie
które zakupy, których jednostko
wa wartość przekracza 500 euro
(np. wyposażenie mieszkań) oraz
wydatki z tytułu ubezpieczenia
na życie.
Polska i Grecja związane są
umową o unikaniu podwójnego
opodatkowania.

Tylko praca i miłość
zmuszają do wyjazdów
Miłość do partnera i chęć
poprawy poziomu życia
- z tych dwóch powodów
mieszkańcy UE
najczęściej decydują się
na wyjazd z kraju.

Przepytano w tej sprawie 5 tys.
osób, które opuściły swoje ojczy
zny i zamieszkały we Francji,
Niemczech, Włoszech, Hiszpa
nii i Wielkiej Brytanii.
Z badań wynika, że 2 proc.
obywateli UE mieszka poza swo
ją ojczyzną. Tylko jedna czwar
ta z nich zdecydowała się na ten
krok z powodów zarobkowych.
30 proc. postanowiło przenieść
się, by dołączyć do swojej uko
chanej, ukochanego lub rodziny,
a 24 proc. - licząc na lepsze wa
runki życia. Takie osoby najczę
ściej wybierają się do Francji
i Hiszpanii.
Osoby, które wyjeżdżają w ce
lach zarobkowych, najczęściej
pochodzą ze wsi i w nowych kra
jach osiedlają się głównie w sto
licach i innych wielkich mia
stach.
Wielka Brytania jest wyma
rzonym miejscem do pracy głów
nie dla ludzi młodych, przy czym
badania pokazują, że jest to
kraj, w którym rezydenci (status
taki można otrzymać po roku
pracy) chcą pracować najczęściej
w sektorze finansowym, ubez
pieczeniowym i obrotu nierucho

mościami. Z kolei do Niemiec
obywatele innych krajów UE
najczęściej przyjeżdżają po to,
by pracować fizycznie. Co druga
osoba, która mieszka obecnie po
za swoją ojczyzną, wcześniej stu
diowała za granicą (często w ra
mach unijnego
programu
Erasmus).
Badania pokazały, że obco
krajowcy interesują się polity
ką i nierzadko mają przekona
nia lewicowe. Są na bieżąco
z wydarzeniami politycznymi
w swoich nowych krajach i w po
równaniu z ich rodowitymi
mieszkańcami - chętniej biorą
udział w wyborach do Parlamen
tu Europejskiego.
Badania w ramach projektu
Pioneur przeprowadzono w ra
mach trwającego właśnie Roku
Mobilności
Pracowników.
Na programy związane z pod
wyższeniem świadomości miesz
kańców Europy na ten temat
przeznaczono 10 min euro.
Niedawno Komisja Europej
ska opublikowała raport, z któ
rego wynikało, że przenoszenie
się pracowników z nowych kra
jów unijnych do Wielkiej Bryta
nii, Irlandii i Szwecji, które
otworzyły swoje rynki pracy
w maju 2004 r., nie przyniosło
negatywnych efektów, a wręcz
przeciwnie - przyczyniło się
do poprawy sytuacji gospodar
czej tych trzech starych krajów
UE.
(Źródło: Serwiskariery. pl)

Praca dla inżyniera
Firma Retronix wraz z wojewódzkim urzędem pracy poszukuje osób
chcących pracować w Irlandii na stanowisku asystenta- technika
utrzymania sprzętu. Kandydaci powinni mieć wykształcenie wyższe
o jednym z profili: mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym,
chemicznym lub też inżynieryjno- produkcyjnym. Wymagana jest
również co najmniej dobra znajomość języka angielskiego. Irlandz

JOANNA KRĘŻELEWSKA

ka firma planuje pomóc zatrudnionym w przeprowadzce do Irlandii.

(tekst powstał w oparciu o strony:
www.eures.praca.gov.pl i
www.wehateny.gr)

Informacji na temat tej oferty udziela Katarzyna Rewers (tel. 094
3462537).
(JUL)

OFERTY PRACY

głos Pomorza

Wtorek, 30 maja 2006 r.

► pracownik magazynowy (osoba niekarana)
► mechanik samochodowy (doświad

!

czenie zawodowe)
► piekarz-ciastkarz

► malarze (staż w zawodzie)
► kosmetyczka-stylistka paznokci
► piekarz i piekarz-cukiemik (wykształ

► pomoc kuchenna
► kelner (znajomość j. niemieckiego)

cenie zawodowe)
► glazurnik, pomocnik glazurnika (prak

► fryzjer damsko-męski
► murarz (2 lata stażu)
► cieśla-stolarz

tyka w zawodzie)
► mechanik samochodowy
► elektryk samochodowy
► murarz, tynkarz, dekarz, cieśla, robot

► dekarz
► krawiec-sprzedawca
► kontroler znaków pieniężnych

BIAŁOGARD
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Świdwińska 21a,

nik budowlany (3 lata praktyki w za
wodzie)
► szwaczki i krawcowe (wykształcenie

► monter armatury sanitarnej

kierunkowe, praktyka w zawodzie,
mogą być absolwenci szkół)

tel. 094 3113116

► fizjoterapeuta
► specjalista ds. marketingu (wykształ

► specjalista ds. osobowych i wynagro
dzeń (wykształcenie średnie, znajo
mość spraw pracowniczych oraz za
gadnień związanych z płacami

-ggigflff

i ZUS-em, obsługa komputera)
► technik bezpieczeństwa i higieny pra

► telemarketerka (praca w biurze przez
telefon)
► sprzedawcy różnych branż

pif
f jKslÄ.

cy
► pracownik w dziale technicznym (wy
kształcenie średnie budowlane, 3 la
ta stażu)
► pracownik magazynu (mile widziane
uprawnienia na wózek widłowy)

(/
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► księgowa (wykształcenie średnie, zna
jomość pełnej księgowości)
► sprzedawca
► kierownik zespołu produkcyjnego (wy

► mechanik samochodowy (praca
na pół etatu)

kształcenie wyższe techniczne)
► chemik (wykształcenie wyższe)
► kierowca-mechanik

► kierowca (prawo jazdy kat. C, dyspozy
cyjność; praca dla osoby z gminy Kar

► kucharz
► kelner

lino)
► piekarz-cukiemik
► cukiernik (możliwość przyuczenia; pra

► elektryk
► elektromechanik samochodowy
► pomoc kuchenna
► suszarnik,
► pracownik fizyczny

ca w Karlinie)
► kucharka (doświadczenie zawodowe)
► blacharz samochodowy (możliwość
przyuczenia)
► lakiernik
► frezer-tokarz (2 lata stażu)
► spawacz-pracownik warsztatowy (ob
sługa maszyn, umiejętność twardego

niczne)
► specjalista ds. marketingu i reklamy
► pielęgniarka
► spawacz w aluminium
► ślusarz

(TEB)

DRAWSKO
POMORSKIE
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Starogrodzka 9,
tel. 094 363 25 19
► pracownik administracji (obsługa pa
kietu Office, umiejętność sprawnego
liczenia)
► sekretarz-asystent (wykształcenie
średnie, biegła znajomość j. niemiec
kiego lub angielskiego oraz księgowo
ści, obsługa komputera)
► recepcjonistka (prawo jazdy kat. B,
znajomość j. niemieckiego, obsługa

► spawacz
► stolarz (produkcja mebli, drzwi, okien,
schodów)
► malarz proszkowy (osoba z praktyką
lub do przyuczenia)
► pracownik fizyczny (obróbka drewna)

► samodzielna księgowa (wykształcenie
średnie, znajomość pełnej księgowo
ści)

► pracownik fizyczny (branża budowla

► sekreta rka-księgowa (wykształcenie
średnie, doświadczenie zawodowe)

► traktorzysta
► stolarz ogólny
► stolarz (produkcja ram do luster)
► pracownik obsługi technologicznej
► osoba do wykańczania wnętrz
► osoba do ocieplania budynków
► ochroniarz mienia (mile widziana
praktyka i uprawnienia)
► pracownik fizyczny (produkcja mate
riałów betonowych)

► technik fizjoterapii
► technik elektroradiolog
► technik mechanik samochodowy
(4 lata stażu)
; ► handlowiec (wykształcenie średnie,
własny samochód, komputer z dostę
pem do internetu, niekaralność)
► ślusarz-spawacz
I ► tokarz
► kelnerka (wykształcenie średnie, zna
jomość j. niemieckiego)

► kucharka (praca w Międzywodziu)
► robotnik drogowy (mile widziana umie i ► kierowca (prawo jazdy kat. C+E, świa
jętność brukowania lub prawo jazdy
dectwo kwalifikacyjne)
kat. C)
► fryzjer
► operator wózka widłowego
► hydraulik

(ARKO)

(TEB)

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

► kucharz-szef kuchni (minimum 5 lat
stażu, umiejętność organizowania
przyjęć i wesel)
► farmaceuta (specjalizacja pierwszego
stopnia, 5 lat stażu w zawodzie)
► informatyk

kształcenie wyższe ogrodnicze lub rol
nicze, 3 lata stażu)
► mgr rehabilitacji ruchowej (specjal
ność: masaż leczniczy)

w zawodzie)
► malarz-szpachlarz
► glazurnik
► laminer, szkutnik (wykształcenie mini

► referent (prawnik lub magister admini
stracji)
► referent ds. administracyjno-biuro
wych (wykształcenie średnie)
► referent (wykształcenie wyższe: ochro
na środowiska)
► specjalista ds. administracji (wykształ
cenie wyższe, znajomość j. niemiec

► mechanik maszyn
► majster robót budowlanych
nie budowlane)
► kosmetyczka

komputera)
► pracownik gospodarczy (prawo jazdy
kat. B, podstawy elektryki, hydrauliki
oraz naprawy sprzętu RTV)
► kadrowa-księgowa (wykształcenie
średnie, doświadczenie zawodowe)

na)
► osoby do uboju drobiu
► osoba do wykańczania wnętrz

tera)
► konstruktor (wykształcenie minimum
średnie odzieżowe, mile widziany staż

nie)
► technik operator obrabiarek

BYTÓW

kat. B)
► ślusarz-mechanik (wykształcenie tech

► automatyk utrzymania ruchu
► kierownik działu szkółkarskiego (wy

► pracownik magazynowy (wykształce

► spawacz
► malarz-lakiernik

trycznych, języka kaszubskiego, prak
tycznej nauki zawodu, wychowania
fizycznego
► sprzedawca (branża budowlana)
► magazynier hurtowni (prawo jazdy

nie wyższe)
► referent ds. osobowych (wykształce
nie wyższe: prawo lub administracja)

skiego)
► referent (technik drogownictwa)
► operator maszyn (wykształcenie śred

wa)
► piekarz

kładzie drzewnym
► mechanik-konserwator

► nauczyciele: języka angielskiego, fizy
ki, teoretycznych przedmiotów elek

► zastępca kierownika spalarni (wy

nomiczne)
► terapeuta zajęciowy
► recepcjonista (wykształcenie średnie,
mile widziana znajomość j. angiel

► pracownik produkcji (branża metalo

► tynkarz
► kierowca (prawo jazdy kat. C)
► kierowca (prawo jazdy kat. C, E)

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Wojska Polskiego 6,
tel. 059 822 22 27

► młodszy asystent (wykształcenie wyż
sze chemiczne lub biologiczne)
► przedstawiciel handlowy (wykształce

kiego lub angielskiego)
► inżynier informatyk
► inspektor (wykształcenie wyższe eko

► stolarz
► cieśla budowlany
► cieśla

lutowania)
► murarz
► stolarz-operator pilarki taśmowej w za
(ARKO)

► osoba do sprzątania (prawo jazdy
kat. B, własny środek transportu)

KOSZALIN
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Racławicka 13
Staże dla bezrobotnych
Pokój 11 (tel. 094 342 84 50)
► podinspektor (wykształcenie wyższe)
I ► laborant (wykształcenie wyższe che
miczne)
► geodeta (wykształcenie wyższe)
► pracownik bankowy (wykształcenie
wyższe)
| ► asystent ds. administracyjno-biuro
wych (wykształcenie wyższe)

► kucharz
► barman-kelner
► pomoc kuchenna
► sprzedawcy

Praca dla niepełnosprawnych
Pokój 12 (tel. 342 8416)
►
►
►
►
►

prasowaczka (praca w Mielenku)
pracownik kontroli wewnętrznej
pracownik myjni
osoba do sprzątania
garmażer (orzeczenie o niepełno
sprawności w stopniu umiarkowa

nym)
► operator wprowadzania danych (ob
sługa internetu; orzeczenie o niepeł
nosprawności w stopniu znacznym)

Pozostałe oferty
Pokój 10 (tel. 094 342 8413)
► opiekun-pedagog (wykształcenie śred

cenie wyższe, bardzo dobra znajo
mość j. angielskiego, obsługa kompu

kształcenie wyższe mechaniczne; do
świadczenie zawodowe)

► rehabilitant
► przedstawiciel bankowy
► bosman żeglugi śródlądowej
► kapitan żeglugi śródlądowej klasy B
► elektromechanik
► przedstawiciel handlowy (chemia sa
mochodowa)
► przedstawiciel handlowy (branża tek

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

mum zawodowe, uregulowany stosu
nek do służby wojskowej)
► pracownik ochrony (wykształcenie mi
nimum zawodowe)
► brukarz (doświadczenie w zawodzie)

► kierownik produkcji (inżynier elektro

► pracownik fizyczny (praca na umowę

mechanik)
► księgowa (praca na pół etatu)
► agent ubezpieczeniowy
► doradca ds. kredytowych

zlecenie)
► kucharz, kelner, barman (wykształce
nie średnie, staż w zawodzie, znajo
mość j. niemieckiego)

wej
► asystent ds. logistyki lub zaopatrzenia
(znajomość j. angielskiego, prawo jaz

► przedstawiciel ubezpieczeniowo-finan-

► operator walca drogowego (aktualne

sowy
► przedstawiciel handlowy (magister

uprawnienia)
► tapicer-kierowca (wykształcenie zawo

dy kat. B)
► telemarketer
► hostessa (wykształcenie średnie)

marketingu i zarządzania)
► przedstawiciel handlowy (dystrybucja
napojów)

dowe, prawo jazdy kat. B)
► sprzedawca (wykształcenie średnie

► asystent stomatologa
► sprzedawca (doświadczenie zawodo

► przedstawiciel handlu elektronarzę

stylna)
► specjalista ds. gospodarki magazyno

we; praca w sklepie meblowym)
► sprzedawca (wykształcenie średnie,
obsługa kasy fiskalnej i komputera)
► sprzedawca w sklepie rybnym
► sprzedawcy różnych branż (praca m.
in. w Mielnie i Sarbinowie)
► kasjer (wykształcenie średnie, 5 lat
stażu, kurs kontroli znaków pienięż
nych)
► murarze

dziami
► konsultant ds. sprzedaży sprzętu RTV
► elektryk
► technik chemik galwanizer
► pracownik ochrony poczty
► stolarz montażysta
► pomocnik stolarza
► hydraulik
► ślusarz
► spawacz
► operator obrabiarek skrawających

w zawodzie)
► sprzedawca-prezenter, kierownik skle
pu (wykształcenie średnie, znajo
mość branży RTV i AGD)
► pracownik ochrony (licencja I lub
II stopnia, prawo jazdy kat. B)
► mechanik-szlifierz (uprawnienia
na obsługę ostrzarek)
► florysta (wykształcenie zawodowe lub
średnie, mile widziany staż w zawo
dzie)

► szpachlarz-tynkarz
► cieśla
► pomocnik montera rusztowań (prawo
jazdy kat. C)
► elektryk

► pracownik magazynowy

► brukarz-robotnik drogowy
► kierowca-dostawca (prawo jazdy
kat. C)
► operator wózka widłowego (2 lata sta

► pracownik myjni
► pracownik do segregowania paczek

żu; praca w delegacji)
► menedżer gastronomii
► kelner
► barman

budowlane, obsługa komputera, mile
widziane prawo jazdy kat. B)
► murarz, elektromonter, hydraulik (staż

► placowy (orzeczenie o stopniu niepeł
nosprawności)

► kierowca-zaopatrzeniowiec (prawo jaz
dy kat. C, znajomość części rolni

► portier-dozorca (orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności)

czych)
► kierownik piekarni (wykształcenie mi
nimum średnie, 5 lat stażu na stano

Praca poza Koszalinem
► referent ds. rozliczeń
► inżynier ds. sprzedaży (znajomość
j. angielskiego)
► konstruktor projektant
► asystent konstruktora/projektanta
► księgowa
► przedstawiciel bankowy
► specjalista ds. współpracy z zagranicą

wisku kierowniczym)
► malarz-piaskarz (wskazane doświad
czenie w zawodzie)
► kamieniarz (prawo jazdy kat. B, staż
w zawodzie)
► ślusarz-spawacz (wykształcenie kie
runkowe, staż w zawodzie, uprawnie

nie)
► tapicer samochodowy
► tapicer meblowy
► stolarz meblowy
► kucharz
► kelnerka

► kucharz
► kucharz kuchni orientalnej (znajo
mość kuchni greckiej i tureckiej)
► pomoc kuchenna (znajomość j. rosyj

► pokojowa
► portier
► fryzjer
► murarz-tynkarz
► robotnik budowlany
► zbrojarz-betoniarz

► krawcowa

(znajomość j. niemieckiego)
► specjalista ds. zakupów (biegła znajo
mość j. angielskiego)
► technik elektryk (nadzór urządzeń

► noszowy
► strażnik (dozór w sklepie)

na basenie)
► pielęgniarka

gowych)
► operator dźwigu Polan

► pracownik gospodarczy (książeczka
zdrowia)
► pracownik ochrony (licencja nieko
nieczna)
► pakowacz
► kontroler biletów

► rehabilitant
► fizjoterapeuta
► animator kultury (znajomość j. nie
mieckiego)
► sprzedawca-konsultant ds. bydła

► kierowca (prawo jazdy kat. C, E)

Pokój 12 (tel. 094 342 8416)
► nauczyciele: fotografii, informatyki,
techniki, języka angielskiego, chemii,
biologii, psychologii, psychoterapii,
pedagogiki społecznej i specjalnej,
metodyki, socjologii, polityki społecz
nej, kulturoznawstwa, aksjologii, pie
lęgniarstwa, higieny żywienia, rehabi
litacji, geriatrii, organizacji pomocy
społecznej, etyki
► psycholog
► księgowa
► analityk-księgowy (wykształcenie wyż
sze ekonomiczne, biegle MS Office
oraz j. angielski)
► inżynier stażysta oraz (wykształcenie
wyższe mechaniczne, budowa ma
szyn, inżynieria produkcji, komunika
tywna znajomość j. angielskiego)
► logistyk stażysta (wykształcenie wyż
sze kierunkowe lub pokrewne, komu
nikatywna znajomość j. angielskiego)
► analityk baz danych (wykształcenie
wyższe, biegła znajomość MS Office)
► asystent prezesa (wykształcenie wyż
sze ekonomiczne, biegła znajomość
MS Office oraz j. angielskiego w stop
niu komunikatywnym)
► specjalista ds. obsługi klienta (wy
kształcenie wyższe, prace administra
cyjno-biurowe)

skiego)
► szwaczka

► windykator należności
► ogrodnik-konserwator

Pokój 13 (tel. 0943428343)
► pracownik restauracji McDonalds (wy
kształcenie średnie)
► asystent stomatologa
► główna księgowa
► sprzedawca (branża telekomunikacyj

mlecznego
► ratownik wodny
► sprzedawca
► kelnerka
► kelner
► barman
► kucharz
► pomoc kuchenna
► szwaczka operator koparki

na)
► pielęgniarka
► magazynier-sprzedawca (wykształce
nie średnie)

► elektromechanik

► technolog-konstruktor (inżynier me

go i skupu złomu
► brukarz

chanik, znajomość programu Auto
CAD)
► operator przenośników (książeczka
zdrowia)
► pracownik biurowy

nia na spawanie w osłonie argonu)
► elektryk, elektronik (wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B)
► handlowiec (wykształcenie min. śred
nie, prawo jazdy kat. B, bardzo dobra
znajomość j. angielskiego, podstawo
wa znajomość zagadnień marketin

► frezer (staż w zawodzie)
► kasjer walutowy (wykształcenie śred
nie, praktyka zawodowa, kurs kasjera
walutowego)
► osoba do przyjmowania towaru
► spawacz C02 (doświadczenie w zawo
dzie)
► stolarz, tapicer, klejarz, pakowacz
► mechanik samochodowy (umiejęt
ność demontażu i naprawy pojazdów
samochodowych)
► blacharz samochodowy
► ochroniarz (staż w zawodzie i licencja
mile widziane)

► kierowca (prawo jazdy B, C, E)
► operator żurawia wieżowego
► pracownik warsztatu samochodowe
(ARKO)

LĘBORK

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Gdańska 35,
tel. 059 8623744
► inżynier mechanik (wykształcenie wyż
sze techniczne, dobra znajomość
j. angielskiego oraz programu Auto
CAD)
► kierowca kat. C, E (minimum rok prak

► nauczyciele: praktycznej nauki zawo
du w branży krawieckiej, fizyki, przed
miotów zawodowych w branży odzie
żowej, przedmiotów zawodowych
branży samochodowej, przedmiotów
socjalnych, języka angielskiego, języ
ka polskiego, geografii, filozofii, wie
dzy o społeczeństwie, wychowania fi
zycznego, podstaw
przedsiębiorczości, budownictwa, informatyki,'wychowania fizycznego,
gastronomii, historii, fizyki z informa
tyką, ekonomii, fryzjerstwa, praktycz
nej nauki zawodu z zakresu budow
nictwa, praktycznej nauki zawodu
z zakresu instalacji sanitarnych, prak

tyki w zawodzie, mile widziana znajo
mość j. niemieckiego lubj. angiel

tycznej nauki zawodu z zakresu
przedmiotów mechanicznych (praca

skiego)

od 1 września)
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::

► asystent stomatologa
► pracownik magazynu
► operator koparko-ładowarki (umiejęt
ność wykonywania wykopów pod sie
ci kanalizacyjne)
► pracownik do robót wykończeniowych
w budownictwie i do docieplania bu
dynków
► piekarz-czeladnik
► operator koparko-ładowarki, operator
równiarki
► brukarz (staż w zawodzie)
► specjalista ds. rekrutacji (bardzo do

SŁAWNO

nego j. obcego, orientacja w zagad
nieniach rynków europejskich, 2 lata
stażu, znajomość zagadnień kadro

cenie średnie)
► pracownik obsługi biura (wykształce
nie średnie, obsługa komputera, pra

gramu AutoCAD, Robot, wykształce
nie: inżynier budownictwa lądowego)
► księgowa (wykształcenie średnie lub

do służby wojskowej)
j ► elektronik (wykształcenie zawodowe,

(prawo jazdy kat. B)
► stolarz

► murarz, tynkarz, glazurnik, zbrojarz,
cieśla

► kierowca (prawo jazdy kat. B)

► dekarz (badania wysokościowe, staż

► dekarz

► kierowca (prawo jazdy kat. B, rozwoże
sunek do służby wojskowej)
| ► pracownik ochrony (wykształcenie za
nie posiłków)

w zawodzie)
► pracownik do zbijania palet
► murarz
► cieśla
► zbrojarz-betoniarz
► pracownik ochrony
► pracownik do obróbki drewna
► stolarz
► sprzedawca-magazynier (wykształce

► pracownik budowlany-termoizolator
► pracownik ochrony (osoba niekarana)
► kucharz

► stolarz (montaż mebli)
► brukarz
► kierowca (prawo jazdy kat. B, C, E)

► piekarz
► przetwórca ryb (sprawność manualna,

► operator koparki

nie średnie, obsługa komputera)
► specjalista ds. BHP (wykształcenie
i staż w zawodzie)

Pracy sezonowa
► kelner (praca od czerwca)
► kelner (znajomość j. niemieckiego lub
angielskiego od czerwca)
► pomoc kuchenna (praca od czerwca)
► rehabilitant (wykształcenie kierunko
we, staż w zawodzie, praca od czerw
ca)

SŁUPSK
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Leszczyńskiego 8
(www. pup. slupsk. pl)
Pokój 28 (tel. 059 845 75 25)
► kucharz (wykształcenie gastronomicz
ne)
► stolarz budowlany
► pomoc kuchenna
► piekarz lub cukiernik
► pracownik biurowy (znajomość księgo
wości, umiejętność rozliczania płac
i ZUS-u)
► koordynator ds. rozwoju szkół police
alnych (wykształcenie wyższe)
► koordynator ds. funduszy struktural
nych
► kierowca (prawo jazdy kat C)
► pracownik magazynowy

►

recepcjonista (wykształcenie mini
mum średnie hotelarskie, dobra zna
jomość j. niemieckiego, praca
od czerwca)

► animator kultury (wykształcenie wyż

►

sze kierunkowe, mile widziana znajomość j. niemieckiego, praca
od czerwca)
kucharz (staż w zawodzie, doświad

►

czenie na samodzielnym stanowisku)
kelner (mile widziane wykształcenie

gastronomiczne)
► kosmetyczka (wykształcenie kierunko
we)
► recepcjonista (wykształcenie mini

mum średnie hotelarskie, staż w za
wodzie, obsługa komputera, znajo
mość j. niemieckiego, praca od
26 czerwca)
►

►

►

sprzątaczka (praca od połowy czerw
ca)
sprzedawca-deserant (mile widziany
staż w zawodzie)
kucharz, pomoc kuchenna (mile wi
dziany staż w zawodzie, praca w Łe
bie)

► pracownik fizyczny-koszenie trawy
► Pokojówki (mile widziana znajomość
j- niemieckiego)
►

recepcjonista (znajomość j. niemiec
kiego i angielskiego, praca od
23 czerwca)

Praca dla niepełnosprawnych
► pomoc recepcjonisty (praca w Łebie
°d maja do września)
►

pracownik niewykwalifikowany (praca
w zakładzie stolarsko-tapicerskim)
(TEB)

MIASTKO

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Sikorskiego 1
tel. (059 85723 19)
► spawacz
►
szlifierz
►
stolarze
► kelnerka
►

Pomoc kuchenna

► sprzedawca
►
murarz
►
elektryk (uprawnienia)
► kierowca (prawo jazdy kat. C+E) (TEB)

pa inwalidzka, obsługa komputera,
dostęp do internetu)
► technik-inżynier (uprawnienia budow
lane, tylko z grupą inwalidzką)
► spawacz metodą TIG
► ślusarz-blacharz
► malarz do lakierni proszkowej (malo
wanie ciekłego metalu)
► piaskarz
► magazynier (obsługa komputera)

► pracownik produkcji (ko

(ARKO) I

Pokój 8 (tel. 059 845 75 09)

I .

USTKA

I

| ► mechanik samochodowy
i ►handlowiec

strukcji metalowych
► inżynier mechanik

I ► konserwator (tzw. złota rączka)

wodowe, licencja I i II stopnia, nieka

FINLANDIA

i ►kucharz
i ► sprzedawca (stoisko piekarniczocu-

rny)
| ► sprzątacz (wykształcenie zawodowe)

► technik obsługi maszyn
► spawacz MAG

kiernicze)

! ► serwisant sprzętu komputerowego
(wykształcenie średnie lub wyższe)
I ► murarz-tynkarz (wykształcenie zawo

i ► kierowca-konwojent (prawo jazdy kat.

I

FRANCJA

B>

; ► pracownik do krojenia Chleba (praca

dowe, 2 lata stażu)
| ► spawacz (wykształcenie zawodowe,

► pielęgniarki
► mechanik maszyn ciężkich

nocna)
| ►kelner

2 lata stażu)
| ► specjalista ds. marketingu (wykształ

► mechanik maszyn rolni

i ►kelnerki
| ► pomoc kuchenna, barman
i ► szwacz sieci (szycie sieci oraz obsługa |

cenie wyższe, znajomość j. niemiec
kiego)
| ► pracownik leśny (wykształcenie zawo

maszyn oplatających)
i ► pracownik do drukarni
| ► pracownik do pizzerii (prawo jazdy

dowe, 5 lat stażu, uprawnienia na pi
larza)
| ► cukiernik (wykształcenie zawodowe)
| ► pracownik budowlany (wykształcenie

III grupa inwalidzka)
► konserwator (tzw. złota rączka)
► ścieracz-szczotkarz (tylko z grupą in
walidzką)
► sprzedawczyni

► księgowy/a (znajomość j. niemieckie
go i programu Symfonia)

HISZPANIA

kat. B)

► malarze przemysłowi
► stolarz artystyczny
► pomoc kuchenna
► pokojówki
► kucharze

we, 3 lata stażu)

► spawacz
► monter blachy (znajomość

; ► pomocnik budowlany (wykształcenie
zawodowe)
I ► kierowca (wykształcenie zawodowe,

montowania blach przemy
słowych)
► kotlarze (minimum 5 lat

prawo jazdy kat. C+E)
| ► tokarz, frezer (wykształcenie zawodo

stażu w zawodzie, mile wi
dziana umiejętność spa

we)
; ► ślusarz, spawacz (wykształcenie zawo | ► pracownik do obsługi maszyn (znajo
dowe)

wania i interpretacji pla
nów)

mość zagadnień elektryki lub mecha

► kierowca (uprawnienia na ciągnik sio f ► sekretarz/ka (biegła znajomość j. nie | ► murarz, tynkarz (wykształcenie zawo
niki)
dłowy)
mieckiego i angielskiego w mowie
dowe, 3 lata stażu)
\ ► pracownik produkcji okien PCV
► malarz
i piśmie)
i ► zbrojarz (wykształcenie zawodowe,
I ► operator wózka widłowego
► glazurnik
► osoba do obsługi punktu gastrono
3 lata stażu)
i ► pracownik biurowy (znajomość j. nie
► murarz-tynkarz
micznego (TEB)
I ► pracownik robót wykończeniowych
mieckiego)
► spawacz w osłonie C02
(wykształcenie zawodowe, 3 lata sta- I ►rybak
i
żu)
► instalator-serwisant
) ► operator koparki i koparkoładowarki
I ► nauczyciel j. angielskiego (wykształce j ► pracownik do obsługi biura (wykształcę- :
► doradca telekomunikacyjny (znajo
Powiatowy Urząd Pracy,
nie wyższe pedagogiczne)
mość branży telekomunikacyjnej)
nie min. średnie, obsługa komputera)
ul. Koszalińska 91,
I ► pracownik fizyczny (wykształcenie bez | ►pielęgniarka
► spawacz-mechanik
tel. 094 37 288 80
1 ►sprzątaczka
znaczenia)
► elektromechanik
► osoba do segregacji drewna (wykształ I ► pracownik biurowy (wykształcenie mi I ►murarz
► operator koparko-ładowarki
nimum średnie, prawo jazdy kat. B,
| ► pomocnik budowlany.
cenie zawodowe lub średnie)
► operator koparko-ładowarki kołowej
| ► kierowca (prawo jazdy kat. B,C)
► elektryk (wykształcenie zawodowe)
I
obsługa komputera)
► operator koparkofadowarki gąsieni
► elektromechanik (wykształcenie zawo | ► kierowca-dostawca (wykształcenie za | ► pracownik magla (najlepiej uczniowie j
cowej
wodowe, dyspozycyjność, prawo jazdy
dowe)
lub studenci)
► kierowca samochodu ciężarowego ty
kat. C)
►
zbrojarz
(wykształcenie
bez
znacze
| ►fryzjerka
pu Tatra 815
; ► technik elektronik (wykształcenie
nia)
i ► technik żywienia zbiorowego
► kierowca samochodu ciężarowego typ
średnie)
► cieśla (wykształcenie bez znaczenia)
i ► samodzielny księgowy (wykształcenie :
Tatra 815 z dźwigiem
► mistrz tartaku (wykształcenie średnie i ► stolarz (wykształcenie zawodowe,
► doradca komunikacyjny (prawo jazdy
wyższe: rachunkowość, finanse, staż

SZCZECINEK

kat. B, C)
► psycholog (pół etatu)
► przedstawiciel handlowy

lub wyższe)
► operator wózka widłowego i ładowarki
(wykształcenie zawodowe)

► magazynier-kierowca
► robotnik terenów zieleni

► kelner-barman (wykształcenie zawo
dowe lub średnie)
► nauczyciele: geografii, chemii (wy

► murarz
► glazurnik

Pokój 28 (tel. 059 845 75 21)
► ślusarz narzędziowy
► osoba umiejąca przygotować kebab
► tokarz
► ślusarz
► stolarz budowlany
► pomocnik stolarza (do przyuczenia)
► stolarz-operator
► lakiernik
► pracownik fizyczny (uprawnienia
na wózek widłowy)
► pracownik do montażu i okuwania
okien
► mistrz produkcji
► pracownik biurowy (znajomość j. wło
skiego, obsługa komputera)
► hipoterapeuta lub osoby po kursie in
struktora rekreacji ruchowej ze spe
cjalnością hipoterapia
► dekarz-blacharz
► magazynier (wykształcenie średnie,
znajomość branży elektrycznej)
► lakiernik
► spawacz (uprawnienia)
► maszynista offsetowy
(brygadzista)
► elektromechanik
► tokarz
► krajacz-tłoczarz
► sprzedawczyni (emerytka lub rencist
ka)
► kucharz (mile widziana praktyka)

kształcenie wyższe pedagogiczne)
► inżynier/technik budowlany (wykształ
cenie średnie lub wyższe, znajomość
programu AutoCAD)
► sprzedawca (wykształcenie zawodo
we, 2 lata stażu, obsługa komputera,
znajomość j. angielskiego lub nie

2 lata stażu)
| ► pomocnik stolarza (wykształcenie za
wodowe, 2 lata stażu)
► murarz (wykształcenie zawodowe,
2 lata stażu)
| ► kucharz (wykształcenie zawodowe)
; ► barman (wykształcenie zawodowe)

1 kasy fiskalnej)

► monter instalacji sanitarnych i CO
► spawacz gazowy
►murarz
►tynkarz
►tynkarz
►glazurnik

aktualna książeczka zdrowia)
I ► masarz (wykształcenie zawodowe, mi

► fryzjer męski
► fryzjerka damska
► inżynier-technik napraw
urzynania ruchu
► analityk programista
► analityk kart kredytowych

LITWA
► posadzkarz
► menedżer produkcji
► asystent sprzedaży

MAJORKA
► pokojówki
► pomocnik kucharza

NORWEGIA

egzamin specjalistyczny)

SZWECJA
► lekarze; gastrolog, urolog,
okulista, dermatolog, reu
matolog, onkolog
► opiekunka (opieka pięcio
letniego dziecka i osoby
z zaawansowaną chorobą
Parkinsona)

WŁOCHY

j ► glazurnik (wymagane doświadczenie
w kładzeniu gładzi)
| ► handlowiec (wymagana znajomość

► pracownik budowlany (wykształcenie
| ► konserwatorsprzedawca (wykształce
zawodowe)
► operator koparki (wykształcenie zawo
nie zawodowe, minimum 1 rok stażu,

IRLANDIA

► lekarz ogólny (uprawnienia
do wykonywania zawodu,

zmywak)

2 lata stażu, prawo jazdy kat. T)
► kierowca (wykształcenie zawodowe,
prawo jazdy kat C)

ISLANDIA
► pokojówki
► szef kuchni

SŁOWENIA

j ► pomocnik dekarza
j ► pomocnik cieśli
| ►pracownik gospodarczy (sprzątanie,

► kierowca (wykształcenie zawodowe,

► lakiernik samochodowy

► ogrodnik z umiejętnością
układania kostki brukowej

| ► dekarz-blacharz

pracy z miedzią)
► sprzedawca (wykształcenie zawodo
we, 2 lata stażu, obsługa komputera

► sprzedawca (wykształcenie średnie,

narodowym, wykształcenie minimum
średnie, preferowane wyższe, biegła
znajomość j. angielskiego w mowie
i piśmie)
i ► kierowca (prawo jazdy kat. C, E)

|
i
|
i
i
|

mieckiego)
► hydraulik (wykształcenie zawodowe,
minimum 2 lata stażu, umiejętność

dowe)

zawodowy)
i ► spedytor-dyspozytor międzynarodowy I
(doświadczenie w transporcie między-

: ► brukarz (wykształcenie zawodowe,
praca w delegacji)
► piekarz
► pomocnik brukarza (wykształcenie za I ►cukiernik
wodowe, praca w delegacji)

czych
► kelnerki
► kucharz
► kreślarz-projektant
► technik w biurze projektów

► majster budowlany (mile widziane
bez znaczenia, praca w delegacji)
praktyka i uprawnienia budowlane)
► inżynier budownictwa (specjalność: in ; ► murarz, malarz (wykształcenie zawo
dowe, 3 lata stażu)
żynieria sanitarna)
► sprzątacz (obsługa maszyn myjących, i ► cieśla, dekarz (wykształcenie zawodo
tylko z II grupą inwalidzką)
► pracownik ds. personalnych (II lub

munikatywna znajomość
j. rosyjskiego, koszty po
dróży i zakwaterowania po
nosi pracodawca)
► elektryk
► pracownik montażu kon

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

minimum rok stażu, uregulowany sto

chemik
inżynier maszyn
inżynier budownictwa
architekt
kosztorysant
asystent kosztorysanta

ESTONIA

| ► palacz kotłów parowych
I ► pracownik do zbioru szparagów

handlowe, rok stażu)

► teleagent (sprzedaż usług operatorów
sieci komórkowych)

i aktualne badania psychotechnicz
ne)
(ARKO)

; ► operator wózka widłowego
i ► murarz (prace dociepleniowe)

(wykształcenie średnie lub wyższe

wo jazdy kat. B)
► fakturzystka (wykształcenie średnie)

► elektromechanik (prawo jazdy kat. B)
► operator wprowadzania danych (I gru

tematyki, wychowania fizycznego
► krawcowa

i ► piekarz

i ► referent ds. obsługi sieci handlowych

wych, preferowani studenci zaoczni)
► przedstawiciel handlowy-kierowca

książeczka zdrowia)
► kierowca (prawo jazdy kat B lub C

I

znajomość rysunku technicznego)

i ► pracownik produkcji (wykształcenie
zawodowe, uregulowany stosunek

wyższe)

CYPR
►
►
►
►
►
►

i ► przedstawiciel handlowy

2 lata stażu)
| ► spawacz (wykształcenie zawodowe,
► asystent projektanta (znajomość pro

► stolarz
► kowal

j. angielskiego i rosyjskiego)
► elektryk
► tokarz
► malarz

(TEB)

(Informacji o ofertach pracy
poza granicami Polski udzie
la PUP w Lęborku, tel. 059

► cieśla

862 37 28 lub 059 862 37
Praca sezonowa

44, oferty do Hiszpanii,
Francji i na Majorkę dostęp

► sprzedawca (wykształcenie zawodo

► listonosz
► osoby do sprzedaży na stoiskach han

► doradca klienta (wykształcenie śred
nie, osoba komunikatywna)

we, obsługa kasy fiskalnej)
► sprzątaczka (wykształcenie bez zna

dlowych
► kucharka

ne są na stronie interneto
wej: www.psz.prasa.gov.pl;
oferty do Wielkiej Brytanii Ir
landii Islandii, Włoch, Esto

► murarz-tynkarz (wykształcenie zawo

czenia)
I ► robotnik gospodarczy (osoba niekara

► sprzedawca
► pomoc kuchenna

twę dostępne są na stronie:

3 lata stażu, obsługa kasy
fiskalnej)

► stolarz (wykształcenie
zawodowe)

dowe, 2 lata stażu)
► betoniarz-zbrojarz (wykształcenie za
wodowe, 2 lata stażu)

~J

PRACA
ZA GRANICĄ

) ► nauczyciele: języka niemieckiego, ma

wodowe, minimum 2 lata stażu)
I ► elektryk (wykształcenie zawodowe,

jomość rachunkowości budżetowej)

bra znajomość j. angielskiego oraz in

ŚWIDWIN
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Kołobrzeska 3,
tel. 0943654040

nych)
; ► kucharz (wykształcenie minimum za

► nauczyciele: wychowania fizycznego,
fizyki, geografii, przedmiotów zawodo

nie średnie)
► recepcjonista/sprzedawca (wykształ

i

transport międzynarodowy)
j ► grafik komputerowy (wykształcenie
średnie, obsługa programów graficz

► księgowa (wykształcenie średnie, zna

*

redakcja@glos-pomorza.pl

i ► kierowca (wykształcenie zawodowe,
3 stażu, prawo jazdy kat. B, C, E,

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

wych)
► przedstawiciel handlowy (wykształce

głos Pomorza

nimum 1 rok stażu, aktualna ksią
żeczka zdrowia)

j ►kucharz

Pracy dla niepełnosprawnych

na, wykonywanie drobnych napraw)
(R)

► stróżowanie i prace porządkowe
I ►konserwator
(TEB)

nii, Norwegii, Szwecji i na Li
www.wup.gdansk.pl)
:

OFERTY ZAGRANICZNE
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Praca w Anglii
► Przyjmę koleżanki do mieszkania. Oferuję dobre wa
runki zakwaterowania. Kontakt: Ania.
Tel. 077 0440 6526
► Zostań konsultantem prężnie rozwijającej się firmy
herbalife na pełnym lub niepełnym etacie. Oferuje
my wysokie zarobki. Wymagania: komunikatywna
znajomość j. angielskiego.
Tel. 077 9313 1639
► Jesteś kierowcą autobusu w UK przez 3 miesiące
i mówisz dobrze po angielsku? Jeśli tak, to mamy
atrakcyjną pracę dla ciebie ze stawkami powyżej
10 funtów za godzinę. Wyślij CV pod adres: tomek@drivinggb.co.uk.
► Potrzebna dziewczyna znająca j. angielski w stopniu
komunikatywnym do sprzątania na St. Johns Wood
(Jubiler Line). Stawka: 6 funtów za godzinę. Praca
w każdy piątek i co drugi poniedziałek.
Tel. 078 4004 2875
► Mamy pracę w Londynie dla lakiernika - blacharza
samochodowego.
Tel. 077 2502 7585
► Potrzebny spawacz do pracy przy konstrukcji i budo
wie przyczep. Praca w Londynie.
Tel. 077 2502 7585
► Poszukujemy pizza-meakera oraz kierowcę znające
go okolice Chelsea. Prosimy dzwonić w godz. 11-18.
Tel. 079 0825 0232
► Szukam osoby do współpracy z dobrą znajomością
j. angielskiego do wykonywania remontów (chodzi
o dekorację łazienek itp.).
Tel. 078 3524 7349

pracę tymczasową. Wymagana komunikatywna
znajomość j. angielskiego.

► Piekarzy od zaraz przyjmę.
Tel. 077 4615 4299

Tel. 020 7064 9536
► Dam pracę na stałe dekoratorowi. Chodzi m.in. o ta
petowanie i malowanie. Kontakt: Sławek.
Tel. 079 4472 2149
► Uwaga! Jest praca w centrum Londynu dla rikszarza. Oferta dotyczy popołudni i wieczorów. W grę
wchodzi zatrudnienie na stałe lub jako zajęcie do
datkowe. Wymagana komunikatywna znajomość
j. angielskiego. Kontakt: Michał (po godz. 16)
Tel. 077 8310 8174
► Mamy stałą pracę dla kelnerów i barmanów, którzy
chcą zdobyć doświadczenie w pracy w Wielkiej Bry
tanii.

Tel. 077 0445 0824
► Chcesz kupować produkty firmy Avon i poszukujesz

► Agency-Service szuka osoby z samochodem
do sprzątania. Wymagania: pełne i „czyste" angiel
skie prawo jazdy, najlepiej gdyby to była osoba z po
łudnia. Oferujemy pracę tymczasową.

konsultantki na swoim terenie, a może sama
chcesz zarabiać nieźle? Nie zwlekaj, pomogę ci. Wy
syłam darmowy katalog. Kontakt: Magda.
Tel. 077 2706 2239

► Odsprzedam sprzątanie w okolicy Richmond i Hamersmith.
Tel. 077 2574 4351

► Dam pracę murarzowi ze znajomością j. angielskie
go oraz pomocnikowi murarza. Istnieje możliwość
zakwaterowania na miejscu; praca w okolicach Bir
mingham
Tel. 079 2949 7790 lub 077 8355 0046

► Szukam nauczycielki języka angielskiego. Praca
w okolicy Harrow Rd, Westbourne Park.
Tel. 078 77114239

► Potrzebuję szybko i efektywnie pracującego, do
świadczonego ogrodnika.
Tel. 077 0763 8494

► Odsprzedam 4 godz. sprzątania w każdą sobotę

► Oferujemy stałą pracę w restauracji w Gatwick dla
kelnerów, kucharza, sprzedawcy i innych. Konieczna
komunikatywna znajomość j. angielskiego.
Tel. 020 8735 6554 lub 020 81413261
► Agency-Services poszukuje ochroniarzy, niekoniecz

za 7 funtów za godz. w Fulham Brodway. Chodzi
o prywatne mieszkanie!
TEL. 079 3308 1250

► Potrzebny od zaraz kucharz i cukiernik z praktyką
w zawodzie. Praca w polskiej restauracji.
Tel. 079 6991 7947
► Jest praca w Birmingham dla piaskarzy i malarzy

Tel. 079 7421 5059

Tel. 020 8735 6554 lub 020 8141 2508
► Jest praca dla: rzeźników, piekarzy, cukierników,
barmanek, kierowców vanow.
Tel. 020 8735 6554,
faks: 020 8748 4250

► Zostań konsultantką rozwijającej się firmy Federico
Majora (perfumy). Możesz liczyć na wysokie zarobki.

► Zatrudnimy dekoratora/malarza z narzędziami, CIS
i kontem w okolicach W6, W14, SW13, SW14.
(Dzwonić w godz. 10-15)

proszkowych. CV prosimy nadsyłać pod adresem
marta@5627.co.uk lub dzwonić.
Tel. 087 0600 5627
► Szukam dziewczyny z okolic Harlesden, która udzie
li mi korepetycji angielskiego 2 razy w tygodniu
po godz. 18 za rozsądna cenę.
Tel. 079 5524 6318
► Przyjmę stolarza/cieślę do pracy przy loft conver
sions. Tylko z doświadczeniem w Anglii i z CIS. Uwa
ga! To oferta wyłącznie dla fachowców!
Tel. 078 6217 5694

Tel. 079 2139 6128
► Tygodnik „Cooltura" poszukuje grafika komputero
wego. Wymagania: znajomość programów: In De
sign, Corel, Photoshop; co najmniej dwuletnie do
świadczenie w składaniu gazety. Znajomość języka
angielskiego niekonieczna. CV oraz list motywacyj
ny prosimy przesyłać pod adres: kordian@cooltura.co.uk.

nie z licencją (prowadzimy własne kursy). Oferujemy
► Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę
do salonu kosmetyczno-fryzjerskiego. Wymagania: minimum średnia
znajomość j. angielskiego.
Tel. 079 6715 0133
lub 077 1673 6050
► Pracuj i zarabiaj z Avon. Firma
poszukuje konsultantów.
Tel. 077 4289 7875
► Poszukuję windykatora w Pozna
niu. Chodzi o dług dobrze udoku
mentowany. Proszę o kontakt tele
foniczny.
Tel. 044 7961430 904

► Silver Catering Ltd poszukuje kelnerów i kelnerki ze
znajomością języka angielskiego. Zapewniamy tre
ning.
Tel. 020 7604 4162
► Jest praca w domach opieki poza Londynem z za
mieszkaniem. Wymagana znajomość j. angielskie
go. Kontakt: mikroserwis@hotmail.co.uk.
Tel. 019 233 518 38 lub 079 3207 6618
► Szukam pracownika do salonu fryzjerskiego w Clapam North. Praca jest na cały etat, dobrze płatna.
Wymagana komunikatywna znajomość j. angiel
skiego.
Tel. 079 5120 1934
► Chcesz pracować jako ochroniarz, ale nie masz li
cencji? Przedzwoń, pomożemy ci ją zdobyć.
Tel. 077 38013536

► Potrzebne kelnerki na pełny etat; znającej, angiel
ski. Prosimy dzwonić między 2 a 5 po południu.
Tel. 020 7229 7377
► Poszukuję kobiet do pracy w kebabie, otwartym
od 4 po południu do północy.
Tel. 078 8875 4589
► Kompania sprzątająca zatrudni sprzątaczki ze śred
nią znajomością j. angielskiego i doświadczeniem.
Kontrakt na 6 miesięcy. Nie trać czasu.
Tel. 0207 3860 7858
lub 0207 386 0111
► Potrzebna doświadczona stylistka włosów na całość
lub pół etatu do salonu w Hamsted London. Kontakt:
Toni. Wymagana znajomość j. angielskiego.
Tel. 020 7433 3421 lub 079 7337 7727
► Poszukuję sprzątacza na pełen etat.
Tel. 077 1977 1629

► Polska firma budowlana nawiąże współpracę z ar
chitektem. Kontakt: job@decoracus.co.uk,
Tel. 020 8809 6183

► Potrzebuję kelnerek znających j. angielski. Proszę
dzwonić od poniedziałku do piątku od 10 do 17.
Tel. 020 8452 1411

► Firma Sara-lnt zatrudni dziewczy
ny do sprzątania z doświadczeniem
i znajomością j. angielskiego

FOT. JOANNA KRĘŻELEWSKA

w stopniu komunikatywnym. Poszu
kuje także mężczyzn do roznosze
nia ulotek. Kontakt: Beata.
Tel. 020 73818454
► Przyjmiemy do pracy doświadczo
nych sprzątaczy-kierowców oraz
ogrodników- kierowców z pełnym
prawem jazdy. Wymagania dodat
kowe: umiejętność czytania map,
dobra znajomość j. angielskiego
w mowie oraz pozytywne nastawie
nie do pracy, wiek do 25 lat.
Tel. 020 3256 1082

► Dam pracę przy roznoszeniu ulotek 3-4 godziny
dziennie w Richmond Twickenham.
Tel. 077 25313512

► Kompania finansowa poszukuje osób ambitnych,
pełnych zapału, aby uczyć ludzi. Doświadczenie nie
jest konieczne (będzie prowadzone szkolenie). Wy
ślij CV pod adres: ivenl@accamail.com

Tak się dzwoni do Anglii
• Najpierw wybieramy numer kierunkowy kraju
(tu: 0044). Po nim podajemy numer stacjonarny
lub telefonu komórkowego.
• Jeżeli w grę wchodzi numer telefonu stacjonar
nego (np. 020 8542 2055), wybieramy 0044 20
8542 2055.
• Jeżeli korzystamy z telefonu komórkowego (np.
079 0383 0347), wybieramy: 0044 79 0383
0347.

► Pielęgniarka stomatologiczna potrzebna do pracy
wieczorami na cały etat. Wymagania: znajomość
j. angielskiego.
Tel. 079 56511363
► Poszukujemy mechanika samochodowego i autobu
sowego, doskonale znających j. angielski, z 2-letnim
doświadczeniem. Wynagrodzenie od 26 tys. funtów.
Prześlij CV pod adres: tomek@drivinggb.co.uk.
(JOLA)

www.glos-pomorza.pl
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Skorzystajmy, bo warto

Czytanie łączy jednocześnie dwa procesy: widzenie i myślenie. Harmonijna
współpraca oczu i mózgu może znacznie zwiększyć efektywność czytania.

Zdecydowanie najlepiej jest czy
tać w pozycji siedzącej, sytuując
równocześnie tekst w takim po
łożeniu, aby linia wzroku prze
biegała prostopadle do płaszczy
zny stronicy. Wymaga to, żeby
książka (stronica) znajdowała
się pod kątem 45 stopni w sto
sunku do powierzchni stołu. Je
śli leży ona płasko, następuje
znaczne zniekształcenie liter
i słów, ograniczające widzialność
tekstu i szybkość czytania.
Oko najmniej się męczy, gdy
tekst znajduje się w odległości
około 35 cm. Normalna odległość
przy czytaniu jest jednak dla
każdego różna i może wynosić
od 25 do 45 cm.
Jeśli czytanie ma być szyb
kie i efektywne, wymaga ono ci
szy i odosobnienia. Gdy nie ma
możliwości korzystania z od
dzielnego pomieszczenia, dobrze
R

E

K

L

A

M

A

jest przyzwyczaić bliskich, by
nie przeszkadzali nam w trakcie
czytania.
Badania nad koncentracją
podczas czytania wskazują, że
znacznie ona spada, kiedy czyta
niu towarzyszy muzyka. Nie bez
znaczenia są tu jednak indywi
dualne przyzwyczajenia i upodo
bania osoby czytającej.

Czytanie
nie musi męczyć
Aby uniknąć zmęczenia przy
czytaniu, dobrze jest mieć na
uwadze następujące wskazów
ki:
* długie czytanie powoduje
znużenie i osłabia zdolność
koncentracji. Sensowne są
więc krótkotrwałe, lecz sto
sunkowo częste, przerwy
w czytaniu. Jeśli podczas czy
tania pojawi się ból gałek
ocznych, należy przestać czy
tać i delikatnie masować pal
cami mięśnie wokół oczu.

Gdyby ból nie ustąpił, lepiej
odłożyć lekturę do następnego
dnia;
w trakcie długotrwałego czy
tania niezbędne jest wietrze
nie pomieszczenia, w którym
się znajdujemy. Potrzeba ta
wynika przede wszystkim
z faktu bardzo intensywnego
zapotrzebowania na tlen pod
czas pracy umysłowej. Komór
ka mózgowa potrzebuje około
20-krotnie więcej tlenu niż ko
mórka mięśniowa;
• ze względu na warunki
sprzyjające koncentracji uwa
gi, najlepsze i najefektywniej
sze czytanie jest w godzinach
porannych lub wieczornych,
,
o ile nie jest się zmęczonym.

Odpowiednie
oświetlenie
Najważniejszym odbiorcą infor
macji o otaczającym nas świę
cie jest wzrok. Tą drogą odbiera
my około 90 proc. informacji.

Również przy czytaniu speł
nia on rolę, której nie sposób
przecenić. Dlatego zagadnienie
higieny pracy wzroku ma
przy czytaniu znaczenie pierw
szorzędne.
Z tego też względu warto za
dbać przede wszystkim o dobre
oświetlenie. Niewłaściwe - po
woduje zmęczenie wzroku, któ
re objawia się zawężeniem pola
widzenia, oddaleniem punktu
bliży, niewydolnością zbieżności
i odchyleniem osi widzenia.
Przy częstym występowaniu
tych stanów może dojść do trwa
łych zmian ocznych.
Jakie są więc optymalne wa
runki oświetleniowe podczas
długotrwałej pracy wzrokowej?
Jeśli nie ma możliwości czytania
przy dziennym świetle, należy
posługiwać się dwoma źródłami
sztucznego światła. Jedno z nich
powinno równomiernie oświe
tlać cały pokój, co pozwoli unik
nąć szkodliwych dla oczu kon

FOT. INTERNET

Trzeba jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

trastów, drugie - oświetlać czy
tany tekst i stanowisko pracy.
Ciemne otoczenie, wywołujące
wrażenie przytulności, nie poma
ga w czytaniu. Za każdym bo
wiem razem opuszczając krąg
światła, w którym czytamy, zmu
szamy nasz analizator wzroku
do dwóch form adaptacji:
• adaptacji do ciemności
w momencie przechodzenia ze
światła do mroku,
• adaptacji do światła, przy
przechodzeniu z mroku do
oświetlonej części pomieszcze
nia.

Adaptacja ta odbywa się
w tym przypadku w sposób zbyt
gwałtowny i dlatego jest szko
dliwa dla naszego wzroku.
Należy pamiętać, że do długo
trwałego czytania potrzeba wię
cej światła, niż do czytania krót
kotrwałego.
Do czytania powinno się sto
sować wyłącznie żarówki. Ko
rzystanie ze świetlówek (lamp
fluorescencyjnych) przy długo
trwałym czytaniu jest szkodli
we i niedopuszczalne.
OPRAĆ. HENRYK SOBOLEWSKI
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WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY
WYKSZTAŁCENIE

*!W$G

Szkoła dla młodzieży i dorosłych Cornputer
___

CoHe8e

PROJEKTU

100 BEZPŁATNYCH
MIEJSC

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁA POLICEALNA

klasy o profilu:
/ humanistycznym
/ informatycznym
/ językowym

kierunki:
/ technik informatyk
/ technik administracji
/ technik rachunkowości
/ technik prac biurowych
/ opiekunka środowiskowa
/ pracownik w domu pomocy społecznej

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

GOSPODARKA

/ zawód technik informatyk

Koszalin, ul. H. Modrzejewskiej 71. tel. 094 34-11-741.

34-11-329 www.cc.edu.pl

e-mail: ccScc.edu.pl
39706KOBH.D

Towarzystwo Edukacji
dla Dorosłych i Młodzieży
w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 6
Prowadzi nabór na rok szkolny
2006/2007 do:

• Szkoły policealnej
■ ——*

21 atrakcyjnych kierunków;

v V

• Liceum Uzupełniające;
• Technikum Uzupełniające:

ST SUSKIE

STUDIA

Technik fryzjerstwa;

j LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Technik handlowiec;

PRAKTYKI
I STAŻE ZAGRANICZNE

Technik budownictwa.

NISKIE CZESNE!
Nowość kierunki medyczne!

D?QnriAM7AP IA

RESOCJALIZACJA

Technik dentystyczny, Ortoptystka,

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA
HOTELARSTWO

Technik farmaceutyczny, Dietetyk,
Asystentka stomatologiczna;
Terapeuta zajęciowy.

INFORMATYKA I EKONOMETRIA REKREACJA i REHABILITACJA
TELEINFORMATYKA
ZARZĄDZANIE GASTRONOMIA
I KULTURA FIZYCZNA i SPORT
“ES}'™"™

geografia

ANGIELSKI W GOSPODARCE

OCHRONA ŚRODOWISKA

AKADEMICKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

|

[

tel. kom. 0-507 197379
www.tedimszkola.pxv.pl
260906SLBH_A

Policealne Studium
FARMACEUTYCZNE
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 137/139
tel. 094 341 86 43
0500 005 464

KULTUROZNAWSTWO
INTEGRACJA EUROPEJSKA

Bydgoszcz, ul. Garbary 2, tel. 052-348-23-48, www.wsg.byd.

4

tel/fax (059) 843 6219

Oddział Zamiejscowy WS6 w Malborku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
www.wSQ malbork.pl

w Słupsku
ul. Szczecińska 36
tel. 059 845 64 48
e-mail:szkoly@stopkapress.com.pl
www.szkoly.stopkapress.com.pl

231906SLBH__A

353206KOBH_A

277706SLBH_A

WIEDZA I EDUKACJA

20 £ł°s Pomorza

www.gios-pomorza.pl

»

::

Wtorek, 30 maja 2006 r.

redakcja@gIos-pomorza.pi

Instytut Neofilologii i Europeistyki
Politechniki Koszalińskiej

Zaprasza na

www.wshe.lodz.pl
Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna w lodzi

Punkty Informacyjno-Rekrutacyjne

Studia licencjackie w systemie dziennym i zaocznym:

Filologia germańska z j. angielskim
Filologia angielska z j. niemieckim

oraz
Studia podyplomowe kwalifikacyjne (trzy semestry):

Wczesnoszkolne Nauczanie
Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe w zakresie
Przygotowania Pedagogicznego

proponowane kierunki studiów:
Licencjackie

■ Pedagogika
■ Grafika
■ Filologia angielska
■ Filologia germańska
■ Filologia polska
■ Politologia
■ Kulturoznawstwo
■ Socjologia
* Zarządzanie i Marketing
■ Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

SŁUPSK
ul. prof. S. Poznańskiego 1
(DAWNA SIEDZIBA “NESTLE”)

tel. (059) 845 23 95
punkt czynny:
pon.-pt. 10:00-15:30
slupsk@wshe.lodz.pl

KOSZALIN
ul. Boh. Warszawy 22
tel./fax (094) 346 56 38
punkt czynny:
pon.-pt. 9-18
koszalin@wshe.lodz.pl

Inżynierskie

■ Informatyka
■ Transport

KOŁOBRZEG

Uzupełniające magisterskie

Studia podyplomowe doskonalące (dwa semestry):

Studium Translacji
Informacje: Instytut Neofilologii i Europeistyki
ul. Partyzantów 17, Koszalin
tel. (094) 34 78 180, e-mail: inie@tu.koszalin.pl
Studia podyplomowe, kontakt
e-mail: wk@tu.koszalin.pl

■ Grafika
■ Pedagogika
■ Filologia angielska
■ Filologia germańska
■ Filologia polska
■ Zarządzanie i Marketing
■ Informatyka

ul. Piastowska 3
tel./fax (094) 354 22 59
punkt czynny:
pon., śr., pt. 15:30-18:30
kolobrzea@wshe.lodz.pl

CZŁUCHÓW
ul. Koszalińska 2
tel./fax (059) 834 25 90
punkt czynny:
wt., czw. 14:30-17:30
czluchow@wshe.lodz.pl

190406SLBH_B

360806KOBH_A

jednoroczna
policealną
szkoło edukacji

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. 0914809400
www.am.szczecin.pl

ZDOBĄDŹ
PRESTIŻOWY, DOBRZE PŁATNY ZAWÓD.
ZOSTAŃ ABSOLWENTEM ELITARNEJ UCZELNI.
Akademia Morska w Szczecinie jest uczelniq, która kształci profesjonalistów
znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i na Iqdzie.

zarządzania personelem.
- pracouinik ds

Wydział Nawigacyjny: tel. 091 4809515, e-mail: dn@am.szczecin.pl

- sekretarko,

Wydział Mechaniczny: tel. 0914809512, e-mail; dm@am.szczecin.pl

fotoreporter,
ekspedytor,

Kierunek: Nawigacja, studia I stopnia i II stopnia
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, studia I stopnia i II stopnia

- przedstawiciel handlowy,

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu: tel. 091 4809686, lub 663,
e-mail: dt@am.szczecin.pl

. biomasaż,
. grafik komputerowy

- menag©r*

i multimedia.

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia I stopnia
Kierunek: Transport, studia I stopnia

- florysto

WARNE

- stylisto,

0\\ceoJnejpLpl
it ZAŚUJIAńCZeNIfi
DO ZUS I LUKU

Wydział Nawigacyjny: tel. 0914809358, e-mail: dnz@am.szczecin.pl
Kierunek: Nawigacja, studia I i II stopnia
Wydział Mechaniczny: tel. 091 4809512, e-mail: dm@am.szczecin.pl
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, studia I i II stopnia
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu: tel. 0914809631, dt@am.szczecin.pl
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
Kierunek: Transport, studia I stopnia
Zasad rekrutacji szukaj na stronie www.am.szczecin.pi

* KADRA UNIlUeRSVTeCKA

'PLOMOWE

- UJP1SOUJ6GO

it pypLOM HONOROWANY
Nfl rynku pracy ue

POWADŹ ZNRJOM€GO

Niejszvww TUJOje

czesne

Zarządzanie Kryzysowe w Przedsiębiorstwie i Administracji
Zarządzanie Bezpieczeństwem w Przedsiębiorstwie i Administracji (ISO, Audyty)

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Przedsiębiorstwie i Administracji (BHP)

UJ jąZYKU POLSKIM

Punkt Informacyjny w Koszalinie, ui. Zwycięstwa 137 p. 510 tel./fax. 094 3427666,
mail: koszalin@am.szczecin.pl

1 ANGIELSKIM

KURSY 1 SZKOLENIA ZAWODOWE
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, tel. 091 4281765,mail: osrm@am,szczecin.pl
Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, tel. 0914339171, sdko@arn.szczecjn.Di
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu, tel. 0913217261, mos@am.szczeGln,pi

KOBYLNICA SŁUPSKA, ul. prof. S. Poznańskiego 1,
tel. (059) 845 23 95, (dawna siedzibo Nestle)

KOSZRUN, ul. Boh. UUarszauuy 22, tel./fax (094) 346 56 38

Maritime English Center, tel. 0914809537, mee@am.szczecin.pl
312706SLBH_A

350406KOBH_A

OGŁOSZENIA DROBNE
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głos Pomorza

Ogłoszenia drobne
do naszej gazety
nadaj przez Internet

głos Pomorza

............. ■

akcja@glos-por

r.a.p!

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o następującej treści:

gpnumer rubryki treść ogłoszenia
przykład: gp20 sprzedam jamniki szczenięta, tel. 123 456 789
Wyślij ten SMS z treścią pod numer

7668 7968
7968 -

www.glos-pomorza.pl

rubryki za 6zł +22% VAT

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

rubryki za 9zł +22% VAT
rubryki za 18zł (2 SMS-y za 9zł) +22% VAT

(w tym przypadku dwa SMS-y z ogłoszeniem trzeba wysłać
jeden po drugim pod numer 7968).

Nadaj ogłoszenia do gazet

www.nadaj.pl

gtos Pomorza

Za 18 zł: Auto-moto Ol; 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-

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

02775/6

KAŻDY. 0-602-589-000
00077/A

SKUP - sprzedaż samochodów uszkodzonych.

Bierkowo, 0-59/811-91-50,0606-2060-77.
-----------------------------------------------------------------

QDD7PnA7 INNE
drH4XUHi.
IWiC*

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

01430/A

i

VOLKSWAGENY, AUDI - CZĘŚCI, NAPRA
WA. „BORNY”, 0-59/842-55-57.
-----------------------------------------------------------------

02089/A

MOTORYZACJA

01429/A

!! Autogaz-Montaż, AUTOSERWIS- kom
pleksowo, niskie ceny, gwarancja jakości.
Słupsk, Kopernika 27A,
tel. 059/ 840-02-74,0-602-294-682
02269/A

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

! Mercedes inne auta: części + opony. Na

prawa. Koszalin, Szczecińska 57 a, „Auto Sam", 094/348-14-83, 0-602-51-86-51,
Mścice 17,094/316-50-67.

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

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

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

0-59/8-402-402 Na Wydmie www.polawscy.pl

hamulce, amortyzatory, zawieszenia, roz
rządy i inne. Szczecińska 57 (ZDZ),
059/845-20-65
01749/A

PADEREWSKIEGO, Szczecińska.
0-59/84-270-17 www.gieldaslupska.pl

059/811-18-01.
02945/A

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
1HA pod zabudowę domków jednorodzin
nych. Słupsk 3-go Maja - Banacha.
0-695-237-078.
03121/A

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI.
03392/6

DZIAŁKI budowlane 1000 - 1200m2
Grabno - sprzedam. 0-513-587-257.
-----------------------------------------------------------------

KOBYLNICA (2000)- 0-600433-717
03030/A

RZEMIEŚLNICZA (800) Szczecińska.

0-600-380-365.

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

(1995) 1,1. 0-502-238-990.
ESCORT 1.3 (1995) zarejestrowany
0-609-795-544.

00625/A

AUTOCZĘŚCI USA 094/346-55-66.
——- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02299/A

PRZYCZEPY
02811/S

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

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

00040/A

OPEL corsa B diesel do wynajęcia

do XII (250zl/m) z możliwością wykupu w stycz
niu za 6 OOOzl. Koszalin 0512-144804.
03694/A

PASSAT 1.9 TDI (1995) - tanio, pilnie.
0-505-78-33-93.
02806/A

POLO kombi diesel. 0-608-36-35-22.
02739/A

02994/B

USŁUGI
NAPRAWA/SERWIS

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

00002/A

RENAULT clio 1.4 benz. 92r. stan b. do

TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaż.

bry, el. szyby, el. lust., c. zamek, szyber.,
wsp. kier. pilnie sprzedam. 5000.
tel 501 718 478.

Zbigniew Czekaj. Koszalin, Szczecińska
13A (VIS), (094) 346-76-64.

'-------------

SEAT ibiza 1.9D (1994). 0-500-899-433.
02911/A

SUPEROKAZJA! Audi A4 1.9 TDI 115 PS
(2000). Toyota corolla1.4 16V (2000). Fo
cus 1.4 16V (1999). 0-59/845-71-25,
0-603-075-745.
------ --------------

SUPEROKAZJA! Nissan cargo 2.3TD
(1997). Citroen jumper 2.8 HDI (2001)
maxi. 0-603-075-745,059/845-71-25.
------ -----------

SPRZEDAŻ DOMU
! OSIEDLE CHRONIONE BAŁTYK GRZYBO
WO K/KOŁOBRZEGU 300 M 00 MORZA DOMY, SEGMENTY, APARTAMENTY. BIURO
SPRZEDAŻY W GODZ. 8 - 16 00 PON. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02969/A j

BLIŹNIAK 240 mkw.- Koszalin. 0607-37-00-17.
——----------- —-----------------------------------------

02790/A

03533/A

wicach przy trasie Słupsk - Koszalin, pow.
181 m kw, działka 800 m kw, na działal
ność - bar, sklep lub mieszkanie.
0-59/843-95-07.

VW golf 1,3 (1991), szyberdach,

__________ _______________________________

garażowany, hak, zarejestrowany.
0-509-609-142.

DOM. 0692400-620.

KUPNO SAMOCHODU

03040/A

KUPIĘ dom, Słupsk, Ustka. 0-500-218-501

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

! NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE.
HURTOWNIA SANTEXI, POZNAŃSKA 42,

-

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

NAJTAŃSZE remonty mieszkań, hydrauli

BUDOWA. Specjalność domki jednorodzin
ne. 0-606-36-36-97
------- —------------------------------------------------------

08470/A

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

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

08469/A

_________________

08468/A

KOPARKO- ładowarką. 0-600422-332
02971/8

PRZYŁĄCZA wodne, kanalizacyjne, ener
_______°— --------------------------------------

02069/A

REMONTOWO - naprawcze, hydrauliczne,
stolarskie, budowlane. 0-513-506-891.
02890/A

TYNKI cementowo-wapienne- maszynowe,

profesjonalnie. 0-606-36-36-97

pralkonaprawy; Słupsk.
059/844-22-46, 0-602-364-943.

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

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

02127/B

naprawa pralek, lodówko -zamra
żarek, zmywarek, mikrofalówek.
059/843-54-88, 845-61-56.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - —

01903/A

AUDIOVIDEO, telewizory,

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

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

01901/0

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI, pralkonapra

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

00169/A

TELENAPRAWY: telewizory, monitory, kom
putery, wieże, magnetowidy- tanio. Zyg
munta Augusta 14,059/84-30-465.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02337/A

AUTOALARMY. Blokady skrzyni biegów.

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

02787/A

POKÓJ. 0-59/84-275-94.
026A9/A

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

02824/A

ZDUŃSKIE. 059/843-56-01,0-604-053-201
- - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

03672/A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *- - - - - - - - - -—

01876/A

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

02729/A

! BLIŹNIAK, Leszczyńskiego 10D. Rolety,

żaluzje, moskitiery, markizy, rolety ze
wnętrzne. Produkcja, sprzedaż, montaż.
Superpromocja!!! 0-59/84-17-900,
0-601-65-25-88.
01607/A

! Gama-Color. Najtaniej. Markizy, moski

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

REMONTY

02971/A

! 059/843-92-31, 0-695-288-1999, ga

zowe, co., hydrauliczne.

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

01774/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe, układanie.

0-59/84343-20, 0-601-64-10-92.
www.kaliszewski.strefa.pl

01802/C

ALE rolety, okna. Perfekt,

059/84144-46.
-------------------------------------------—

----------

02631/A

ALKO rolety, miniroletki, żaluzje poziome,

pionowe - produkcja, usługi. Słupsk
0-59/84-20-600.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02190/A

POKÓJ. Słupsk, 0-603-598493.

Po Spółdzielców SM ..Kolejarz” w Słupsku

0876

WYNAJEM - MIESZKANIA

KUPIĘ dwupokojowe, trzypokojowe.
059/841-49-76

DWA mieszkania do wynajęcia.
0-603-930-949.

MB

Apelujemy o wzięcie udziału

Wyborczych Zebraniach Grup Członkowskich

w

i wykorzystanie szansy dokonywania pozytywnych zmian.
Przedstawiciele mijającej kadencji
Zofia Kaczmarska, Marian Koczerga, Janina Nowak, Jerzy Pietrzkiewicz

02779/A

Wyrazy głębokiego współczucia

______________

Rodzinie

SŁUPSK

z powodu śmierci

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

śp.

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

Biuro Ogłoszeń tel./fax (0-94) 347 35 13, tel. 347 35 12/15
Biuro Reklamy tel. (0-94) 347 35 05/06/07/
tel./fax 347 35 09

JERZEGO
KRYSZTOFIAKA

Biuro Ogłoszeń tel./fax (0-59) 842 66 08
ul. Henryka Pobożnego 19

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

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

Biuro Ogłoszeń tel. (0-59) 848 81 03

tel. (0-94) 35 404 95, tel. /fax (0-94) 35 278 55

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

pl. Wolności 6/16- w godz. 9-16

(budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), tel./fax (0-59) 822 82 82

tel. (0-94) 37 442 79, fax (0-94) 37 423 89

ul. Staromiejska 29 - w godz. 8-15
tel. /fax (059) 862 55 88

wieloletniego księgowego,
działacza, przyjaciela sportu

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
KOSZALIN:

„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta” tel. (0-94) 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
„ARI CORINFO”, ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel./fax (0-94) 345 29 33,

34143 45; e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14

składają

działacze, pracownicy, trenerzy, zawodnicy
Klubu Sportowego Czarni,
Słupskiego Towarzystwa Koszykówki SSA,
Słupskiego Towarzystwa Koszykówki Czarni,
Towarzystwa Piłki Siatkowej Czarni.
312806SLSB_A

„BERNI” ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC)
tel. (0-94) 34105 02, fax (0-94) 345 75 37, kom. 0601 558 563
„EKOLAM” ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec), tel. (0-94) 34 77 173, fax (0-94) 34 77 174
godz. otwarcia 7.30-17.30, e-mail: bo@ekolam.koszalin.pl

„MEDIA PARTNER" J.M. Ćwiek, tel./fax (0-94) 346 67 77 (całodobowo)
„MEDIA PRESS” Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6Ą/p24, tel. (0-94) 342 78 51 w. 294 (8-15)

„NO - KAR” tel./fax (0-94) 347 04 27
AUR „PIK" Ewa Kolanowska, ul. Skowronków 12, tel. (0-94) 340 42 32, tel. kom. 0604 95 64 43
Białogard:
Naprawa Telewizorów „TeleMax” ul.Podlaska 1, tel. (094) 312 20 19,
czynne pon. -pt. 1017, sob. 1014
Drawsko Pom.:Centrum Reklamy, ul. Sikorskiego 6, tel. (094) 363 60 65, fax (094) 363 60 62
Sławno:
Sklep i Biuro Ogłoszeń, ul. Rapackiego 2, tel./fax (059) 810 70 12
Świdwin:
Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1. tel./fax (094) 365 26 24
Świdwin:
INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax”, pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”

V

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

tel./fax (0-59) 842 89 54, 84127 00, tel. (0-59) 843 64 36 (cała dobę)
Biuro Ubezpieczeń Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Danuta Kubik
ul. Gen. Andersa 10, 76-200, Słupsk, (0-59) 845-41-62. (9-16)
Bytów: TUiR „WARTA” ul. Kochanowskiego 3, tel. (0-59) 822 22 80 (8-16)
Człuchów: Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, ul. Sobieskieeo 6/1
tel. (0-59) 834 49 18
S ' ’
Biuro Turystyczne „KIJÓW” ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17
Miastko: Biuro „WARTA” ul. Dworcowa 29, tel. (0-59) 857 53 08
Ustka:
Agencja „CENTRUM KOBO” ul. Grunwaldzka 18, tel. (0-59) 814 90 90
PHUPiT „BAŁTYK” ul. Żeromskiego 9, tel. (0-59) 8144 220 (8-16)
P.H.U. ELEKTROMAR ul. Marynarki Polskiej 79/1, tel. (0-59) 814 60 58
RaSnkf,toa»ÄZnniakdr0sn?-,Z ^ oania gazety’trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych Głosu Pomorza" www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogolnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy!
Lębork:

02946/A

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

----- --------------------------------------------- -08471/A

USŁUGI budowlane, przyłącza sanitarne,
kanalizacyjne, wodne, energetyczne.
0-888-024-681, 0-503-863-183.

POKÓJ. 059/840-17-98

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

SZAFY Garderoby, zabudowy pomiar, pro
jekt, fachowe doradztwo, Wolności 3,
0-59/840-31-96

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

059/841-4145

08467/A

TYNKI gipsowe maszynowe. Profesjonalne

00966/A

20%! Remonty, adaptacje, ogólno
budowlane. 0-660-261429.

ARGED,

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

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

RABAT

0-606-36-36-97.
02966/B

WYNAJEM • LOKALE
------------------------------------------------------------ —

9/492 8

ZABEZPIECZENIA/ALARMY
01950/A

02794/A

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

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

AGO-

0-59/842-66-71, 0-509-716-992.

Kaczyńska 059/841-2563.
-----------------------------------------------------------------

0-602-665-334
I

USŁUGI

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

USTKA 48 m2 na większe. Nieruchomości

00202/A

mrażarki. ELTECH 059/8436-083,
01338/A

SCHODY drewniane, gięte.

02866/C

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

MEBLE na wymiar. 0-59/843-17-52.

14,059/842-85-10.
-------------------------------------------------------—------

getyczne, gazowe. 0-512-327-305.

03105/8

glazura, 0-59/847-38-44,0-508-326-783

NAPRAWA AGD/RTV
AGO Domowe pralkonaprawy, lodówko-za-

°

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

00812/A

059/84-13-260, PLAC BRONIEWSKIEGO

_________________________

■

0-59/84-12-504, 0-607-703-135.
HYDRO-JAN remonty- hydraulika, gładzie,

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

KUPNO DOMU

2-P0K0J0WE

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

02690/4

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

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

DOM - nowe oferty 0-59/84-270-17
www.gieldaslupska.pl

506KOKB E

DOCIEPLENIA, remonty A-Z.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAM - wydzierżawię lokal w Syce-

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

PT., 0-94/35-425-61.

02779/A

02735/A

większe. Nieruchomości Kaczyńska
059/841-2563.

SEAT cordoba 1.4,1999. 603961167.

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

12 km od Słupska. 0-606-20-60-77.
-----------------------------------------------------------------

MIESZKANIE 56 m2,45 m2 na

17490/A

03633/A

02703/8

ZAMIANA

NIERUCHOMOŚCI

094/341-08-02, 500-131-783.

W BIURACH OGŁOSZEŃ ..Głosu Pomorza”

BUDOWNICTWO

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

03147/CO

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

08788/H

BOX Wolności. 0-512442-812

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

ROVER 111 SX (1995) atrakcyjna cena!
-------------

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

cena pak

‘cena pakietowa obejmuje publikacje w „Głosie Pomorza" oraz w wybranej gazecie
cena »<>Sl°s«>nłe zależy od ilości znaków. Kalkulacji dokonuje Wydawca po uzgodnieniu ze wskazanym

USŁUGI

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

KUPNO MIESZKANIA

0

03392/1

SPRZEDAŻ - LOKALE UŻYTKOWE

SPRZEDAM sklep 30m2. 0-607-458-325.

ga w zakresie szyb samochodowych:
sprzedaż, montaż, naprawa, przyciemnia
nie, szyberdachy. Koszalin,
094-34-65-710, Słupsk, 059-84-25-180.

■III

08386/A

WEX, 8411629. www.wex.com.pl

03392/f

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

!!! AUTOGLASS Jaan. Kompleksowa obsłu

5,37 złotego brutto za 1 słowo (w wybranej gazecie)

SMOŁDZINO, Przewłoka. Wex, 8411-029.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OBIEKT 0,80 ha z budynkami, nad rzeką,

sprzedż - Niewiadów, Alko, Knott. Części,
serwis. Koszalin, „Żelazny", Mieszka I-go
4, 094/3474347.

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

cena pak

440

wydania
magazynowe

01763/A

------------- ------ ----------- ------------------ --------- -----02326/A

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

GOLF II 1.3 (1989). 0-500-899-433.

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

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

03748/A

03595/A

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

J

2,68 złotego brutto za 1 słowo (w wybranej gazecie)

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

03129/A

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

09799/9

m

220

wydania
codzienne

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

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

08657/6

>

mGwm
Li«

GIEŁDANIERUCHOMOŚCI

BOLESŁAWICE, Bierkowo, Kobylnica. Wex,

miki, hamulce, zawieszenia, wymiana ole
ju, części do samochodów europejskich
i japońskich. Słupsk, Zyg. Augusta 41,
059/843-57-12.

CORSA 1,2, passat (1987) 1,8, fiesta

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

8411-029.

059/ 841-44-14, 841-44-13.

głos Pomorza

02638/A

sa«»*»

059/ 84-12-583 Nieruchomości-Kaczyń-

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

! Haki holownicze Słupsk.

hm

ska www.lnk.pl Sprzedaż -garaż w szere
gu, centrum.

AUTO - SERWIS Lorek - amortyzatory, tłu

02928/A

! REMID - R. MĄKA. 0-59/842-33-90,0606-21-20-04,0-59/843-12-65 MICKIE
WICZA 39. WWW. REMID. SŁUPSK. PL.

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

00421/A

w

02192/A

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

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

mochodów w ofercie. Kupujemy i zamie
niamy samochody. Kredyt- O % wpłaty.
Bez zaświadczeń. Koszalin, Gnieźnieńska
18. www.amcspj.pl, 094-34-60-659,
094-34-62-060.

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

DO GAZET
NA TERENIE
CAŁEGO KRAJU

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI
! 059/840-25-40 Przyjmujemy oferty
www.enigma-nieruchomosci.pl

03105/A

POLSKIE OGŁOSZENIA

NADAJ OGŁOSZENIA DROBNE

00743/A

--------------------------------------------------------------------------------------03105/C

AMC Auto Komis Etc, Sucheccy. 150 sa

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

LOKAL w centrum Słupska. 0600610447.
ROWY - lokale do wynajęcia. 0508-130-133.

ne. Bolesławice, 841-53-53. Bałtycka 8b,
059/841-48-42.

08647/A

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

02859/A

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

NADAJ TYLKO U NAS

Szukasz pracy...

ra i usługi) w D. H. Alex. 0-502-144-110.

2-P0K0J0WE

TRZYPOKOJOWE Ip + ogród. Reblino

!! Auto - Wydech - tłumiki, katalizatory,

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

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

łupu jesz...

Sprzedajesz...

02703/A

DO wynajęcia stoiska i boksy (handel, biu

03617/B

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

00761/A

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

BOX Wolności. 0-512-442-812

Kr. Jadwigi, 059/811-94-75.

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

SPRZEDAŻ

! Auto-Domasz tłumiki, amortyzatory, ha
mulce, zawieszenia, części eksploatacyj

08347/A

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

SPRZEDAM kawalerkę 23 m kw., Słupsk,

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

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

0-501-043-823
—------------------- ------------------------ -------------------

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

3-P0K0J0WE

!!! AUTO-BAZAR komis, skup, sprzedaż, zamia
na. Słupsk, Kopernika 11.059/848-51-31.

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

1-P0K0J0WE

--------------------------------------------------------------------------------------08789/C

-----------------------------------------------------------------------------08437/A

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

glos Pomorza

o statusie ogłoszenia.

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

AUTO-MOTO

www.glos-pomorza.pl

Następnie otrzymasz SMS-a informującego

Kody
poszczególnych rubryk:

0-604-520-669. ROZBITE - ZŁOMOWANIE.

autoryzowany partner wydawcy

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

OGŁOSZENIA DROBNE

22 głos Pomorza

111 *......."""

-------

--

'

www,gfos~pomorza,pi

NADAJ TYLKO U NAS

Wtorek, 30 maja 2006 r.

....... ................................ .—.............v—

r dakcia^g}os-pocnorza,p

głos Pomorza

POLSKIE OGŁOSZENIA

KATOWICE - Zatrudni Panie do 25 lat, za

ŚLUSARZY narzędziowych, tokarzy - freze

kwaterowanie, wysokie zarobki, miła at
mosfera. 0-505-812-260.

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

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

i

rów, spawaczy. 0-59/848-15-06.

03122/A

KUCHARZA na stałe do kuchni cateringo-

Szukasz wczasowiczów
z różnych stron Polski

m

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

DAM PRACĘ
|

w 3 wybranych gazetach,
za słowo zapłacisz tylko:

1 ,80 zł

2,00 zł
4 ,00 zł

‘netto wyd. codz.

‘netto wyd. mag.

3 ,80 zł

‘netto wyd. n

cena pakietowa obejmuje publikacje w „Głosie Pomorza” oraz w wybranej gazecie.

Możesz dotrzeć do 10 min Czytelników
Oferta dostępna w Biurach ogłoszeń

506KOKB_F

B0NIEK - okna, rolety, bramy.

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

03117/A

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

AUTOKARY, mikrobusy, osobowe wynajem

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

BUS - Niemcy MŚ Germany 2006.

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

tel. 94-35-454-19, 0-601-555-174.
00858/A

00185/A |

BRAMY, automatyka. 059/84-24-884
01625/B

j 0-668-790-828.

wejściowe i wewnątrzlokalowe (mieszka
nia - domki) sprzedaż - montaż. PANTE
RA, 0-59/8415-424.
----------------------------------------------- ----------

02807/A

BUS dziewięcioosobowy -

DRZWI
00559/A j

0-505-032-809.
02643/A

BUS Słupsk - Koszalin - Berlin.

0-601-145-566, 059/844-46-33.
00838/A

TRANSPORT do 6T. 0-609-081-697

MEGA

02801/A

Promocja bram segmentowych, (z auta
matyką za 50% ceny) 059/842-96-33,
094/343-25-71.

TRANSPORT, przeprowadzki, 25zł/godz.

OKNA - najtaniej! Emeryci, renciści- 20%

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

- Rabat! Rob - Piast, Sienkiewicza 5
059/84-00-913

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

OKNA

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

OKNA tanio. (059) 810-78-51,

0-692-961-028.
---------------------------------------------------------

03520/8

WYNAJMY okolicznościowe kraj

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

ROLETKI
----------------------------------------- ;---------------

SZKLARSKIE
by zespolone, folie okienne, Centrum,
Z. Augusta 25 0-59/84-30411
-----------------------------------------------------------------

00701/A

02413/8

KOMINKI-BGA - najtańsze - wkłady,

obudowy - kompleksowo; Słupsk,
059/842-50-21, www.kominki.slupsk.pl i
------------------------------- ------------------:--------

02285/A I

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

sze realizacje. Bella, Słupsk, Mickiewicza
47. 059/840-01-65. Projekt, transport,
montaż gratis!

Koszalin, Żwirki i Wigury 3B;
(094) 340-30-76.
---------------------------------------------------------

STALACJA. 0512-14-18-04.

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

03655/A i

00593/A j

TRANSPORT

------------------- -------------------------- t----------

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

03700/A I

059/840-28-30 Słupsk

nia produkcji - wymagania wykształcenie
techniczne; 059/840-28-30 Słupsk
----------------------------------------------------------

0-507-763-123.

TALNE „DOM,, ZATRUDNI PRZEDSTAWI

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

02715/A

wykształcenie; 80 zł/ dziennie!
(094) 341-84-10, 341-83-96.
-------------------- ;------------- ?-----------------------

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

! 0-602-28-46-93 Meblowozem - prze
prowadzki, winda.

BETONIARZ zbrojarz z wieloletnim da
świadczeniem 0-604443-528.

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

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

094/311-70-00, 0668-16-77-70.

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

03596/A

czterdziestolatka 0-661-177-611.
—------------------------------------------------------------

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

oraz li-gi (drugi) przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż
następujących środków transportowych:
1. Autobus JELCZ PR 110D, nr rej. Zs81243,
rok prod. 1988, cena wywoławcza 2.400,00 zł
2. Autobus AUTOSAN H9-21, nr rej. KG02670,
rok prod. 1986, cena wywoławcza 1.850,00 zł
3. Autobus AUTOSAN H9-21, nrrej.ZSU909,
rok prod. 1987, cena wywoławcza 1.900,00 zł
4. Autobus JELCZ Mil, nr rej. Zs82585, rok prod. 1989,
cena wywoławcza 2.650,00 zł
i wycofanego z eksploatacji
zbiornika na cement typ Z-35A,
rok prod. 1980, proponowana cena 1.050,00 zł.
Powyższe ceny są cenami brutto, /VAT-u nie można odliczyć/. Oferty należy składać w
siedzibie spółki ul. Zwycięstwa 6 75-031 Koszalin /Sekreteriat/, do dnia 13.2006 r.
godz. 11 . Otwarcie ofert wtym samym dniu o godz. 12 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej, które należy wpłacić do kasy przedsiębiorstwa najpóźniej na godzinę
przed terminem otwarcia ofert.
Wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz
sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zastanie przyjęta nie uiści ceny nabycia w
ciągu 7 dni. Pozostałym uczestnikom przetargu zostaje zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wyboru oferty.
Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
przetargu zaoferują tę samą cenę. Środki transportu będące przedmiotem przetargu
można oglądać w dni robocze w godz. 9 -13" na terenie zajezdni przy ul. Powstańców
Wlkp.23, tel. 3478804 i 3478805.
Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia terminu lub odwołania przetargu
w całości lub wycofania z przetargu poszczególnych pojazdów bez podania przyczyny.
376506KOBH_A

03688/A

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

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

-----------

00113/A

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

00077/A

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

ii
Z-*/"-

CENTRUM NAUKI I BIZNESU

Dwuletnie Szkoły Policealne technik: administracji, bhp, hotelarstwa, informatyk, informacji
naukowej, logistyk, mechatroniki, obsługi turystycznej, organizacji reklamy, opiekunka
środowiskowa organizacji usług gastronomicznych, pożarnictwa rachunkowości, spedytor,
usług kosmetycznych, usług fryzjerskich.
Jednoroczne Szkoły Policealne: architektura krajobrazu, architektura wnętrz, biznes
elektroniczny, dziennikarstwo, fizjoterapia, fryzjerstwo, grafika komputerowa, logistyka, marketing
i reklama, masaż leczniczy, menadżer, obsługa celna i spedycja psychologia z socjologią,
rachunkowość i finanse, sekretarsko-asystencka, zarządzanie małą firmą, zarządzanie
personelem.

03698/A

FRANCUZECZKA.

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

02750/A

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

rozszerzonych naczynek na twarzy, no
gach, inne- laserowo. Alergiczne testy, od
czulanie. Koszalin, Piłsudskiego 73,
(0-94) 340-49-40, www.bicommed.friko.pl

KOBIECA 26 latka.

00107/A

08831/A

02262/B

KAMELIA 0513-94-53-77.

BRODAWKI, kurzajki, odciski, zamykanie

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

02799/A

DZIEWCZYNY bl 0-698-492-598.

0-500-510-201
------ --------------------------------------------------

TEL. 0-607-558-466

03009/8

CHĘTNA. 0-511-264-638.

! BEZPIECZNIE ginekolog.

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

03348/A

0-607-53-53-24.
-----------------------------------------------------------------

02743/A

KWADRANSIK.

0-506-38-42-42.
-----------------------------------------------------------------

02799/8

02687/A

PATRYCJA. 0-694-318-022.

INNE

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

03671/A

PUSZYSTA. 0-506-672-054.
0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.
---------------------------------------------------------

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

03051/A

02601/A

TRZYDZIESTOLATKA.

0-500-643-268.
---------------------------------------------- ------- ------------

NAUKA

• 2 letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
* Szkoła Detektywów i Ochrony „Kotkowski & Czerwiński”

03509/A

UROCZYSTOŚCI

Zaświadczenia do WKU i ZUS.

NAUKA JAZDY

Stypendia naukowe i specjalne.

infolinia O 801 100 777
Koszalin,
super promocje!
ul. Zwycięstwa 107

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

Sprawdź na naszej stronie:

334206KOBH_A

ELEKTRYKA - automatyka. 0-505-171-321.

PRACA w Danii. Pracownicy ogólnobudow

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

lani (dekarzew, wykończeniówka)
0-887-099-090.

FINANSER Spółka z o.o. Słupsk,
plac Dąbrowskiego 3 zatrudni księgo
wą ze znajomością płac.

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

03123/A

PRZEDSIĘBIORSTWO Budowlane Petrico

Sp. z o. o. w Karlinie zatrudni inżynierów
sanitarnych, monterów, koordynatorów.
Kontakt: pbp@petrico.pl,
tel./fax (0-94)3117-449.

02772/A

Kontakt osobisty: „Rarytas poi” Słupsk,
ul. Grunwaldzka 2.

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

02948/8 j

: 0-59/843-97-95, 0-601-91-53-53.
j

02691/A

02543/A

|

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

02674/A

: OŚRODEK Szkolenia Kierowców Morze ; ciągły nabór na kurs Kat B. Otwarcie na
stąpi: 31.05.2006r o godz. 16.00
w Słupsku, Leszczyńskiego 11
: (koło prokuratury) 059/841-79-05,
i 0-608-735-775.
; Uwaga cena lOOOzł - raty.
j

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

s

j

ogłasza przetarg nieograniczony

Wymagany termin realizacji zamówienia od 1.07.2006r. do 1.10.2006r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania w siedzibie
MPGKiM w Sławnie, ul. Polanowska 43 pok. Nr 9
Oferty składać w sekretariacie Spółki do 08 czerwca 2006r. do godz. 15.
Otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 15.15.
W/w zadanie nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami - Pan Walenty Kallaur,
tel. (059) 810 3041 wew. 43.
375006KOAG_A

02655/A

BIZNES

00030/B

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

02573 8

790805SLBH_A

KREDYTY
! Express - kredyt Unilink.

NAUKA JĘZYKÓW

Wójt Gminy Szczecinek informuje,

z o.o w Sławnie ul. Polanowska 43, 76 100 Sławno

DJ. 0-697-707-054.
-----------------------------------------------------------------

i 17, Słupsk, Wojska Polskiego 46.
: 0-59/84-39-126, 0-603-756-330.

03068/A

19306BSBH_B

02927/A

KOD RUBRYKI SMS: 18,' CENA: 18 Zt + 22% VAT

----------------------------------------------------------------------- 01863/A

- lokalu socjalnego oznaczonego numerem 11/10 położonego w miejscowości
Wierzchowo o powierzchni 18 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym
o pow. 24,40 m2 przeznaczonych do oddania w najem na okres jednego roku,
- lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 znajdującego się w budynku nr 14 w miejscowo
ści Wielislawice o powierzchni 71,40 m2 wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym
o powierzchni 22,90 m2 przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony,
- lokalu socjalnego oznaczonego nr 2 znajdującego się w budynku nr 14 w miejscowości
Wielisławice o powierzchni 74,10 m2 przeznaczonego do oddania w najem na okres jed
nego roku.
- w miejscowości Wilcze Laski działki gruntu o powierzchni 0,42 ha przeznaczonej do od
dania w dzierżawę do dnia 31,08.2007r. na cele rolne
- w miejscowości Trzesieka działki gruntu o powierzchni 1,91 ha przeznaczonej do odda
nia w dzierżawę do dnia 31.08. 2007r. na cele rolne

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

RONDO - otwarcie kursu 31 maj, godz.

Słupsk 0-59/845-67-66.

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek
przy ul. Pilskiej 3 zostały wywieszone na okres 21 dni
wykazy następujących nieruchomości:

VIDEOFILMOWANIE + fotografowanie.
0-509-054-273.
www.studiofilmowe.slupsk.pl

MUZYKA

SPRZEDAWCĘ w branży perfumeryjnej na se i SZKOLENIE kierowców kategorii B. Ceny
promocyjne. Agopol ul. Westerplatte 64.
zon. 0-500646460, (0-94) 3464209.
--------------------------- --------------------- —---- 17447/A I Rozpoczęcie kursu 30 maj 2006 godz.
SZUKAMY osób chętnych do pracy sezono ; 16.00 Telefon całodobowy
0-59/842-50-27, 0-606437-201
wej i stałej w restauracji Mc Donald's -----------------------------------------------------------------

MPGKiM sp.

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

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

17018/C

SKLEP Zoologiczny przyjmie akwarystę.
Słupsk, 0-601-706-301, 0-601-706-009.
---------------------------------------------------------

INTER CARS SA - lider na rynku części
samochodowych zatrudni kierowcę z kat.
BCE oraz pracownika biurowego z biegłą
znajomością języka angielskiego. Oferty
pisemne: Słupsk, Przemysłowa 10.
0-59/8400432,0665-391-800.

02668/A

B kategoria - stały nabór.

■www.zak.eclu.pl
02706/8

FOTO- VIDEO

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

58 Kierunków w 41 miastach I

03644/A

1. Autobus Autosan H9-21, nr rej. ZSU 223,
rok prod. 1989, cena wywoławcza 2.100,00 zł..

02262/A

0698-054-054.

ALEKSAN DRA. MAJCH RZAK@PTEDOM. PL,

0273C/A

PKS Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Zwycięstwa 6
ogłasza l-szy (pierwszy) przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż środka transportowego:

02771/A

0-504-328403.
-----------------------------------------------------------------

GABINETY

EKSPEDIENTKĘ, pomoc - sklep spożywczy
(praca stała). Ustka, 0-692-821-158.

W ża k

02768/A

ABI 0-609-216-626

BLONDYNECZKA, Kołobrzeg,

KOMUNIKATYWNOŚĆ (KONTAKT

02730/A

02618/A

0-698-249-682 Ola.
—--------------------------------------------------------------

ZWROT podatku z Niemiec

ZDROWIE

Z KLIENTEM).

03747/A

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

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

15512/B

02618/B

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

ABSOLUTNIE wszystko.
03077/C

02725/A

ATRAKCYJNA, seksowna

CIELI HANDLOWYCH WYMAGANIA:
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE,

DZIAŁ sprzedaży i promocji -min. średnie

03077/A

02329/A

0-665-079-487.19 latka.

Słupsk

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

03024/A

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERY

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

ZATRUDNIMY: ślusarzy; 059/840-28-30
----------------------------------------------------------

01240/8

0-504-973-840 Emila.

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

03077/0

ZATRUDNIMY: Specjalista d/s przygotowa

02747/A

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

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

03077/B

ZATRUDNIMY: Rozdzielcę robót -kierowca;
----------------------------------------------------------

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

! ROMANTIKA-CLUB p/Ustką.
0-504-172480.

róbki skrawaniem; 059/840-28-30
Słupsk

02793/A

DWÓCH murarzy i pomocników.

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

SZUKAM PRACY
02887/A !

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

HURTOWNIA zatrudni fakturzystkę.
01123/A i

PRACA

Szczecińska 63, 0-59/843-07-62,
0-504-088-528

|

00259/A j

03695/A |

PRALNIA dywanów Słupsk,

na sezon: do recepcji (angielski), kasjerkę
- gastronomia, osobę do barku, pokoja
we. Rowy, 0-606-311-759.

03653/A :

STOLARSKIE: meble, schody, kuchenne.

--------------------------------------------------------02727/A j

PENSJONAT „U Marynarza” zatrudni

02652/A

ZATRUDNIMY: Operatora maszyn do ob

zycznego i traktorzystę. Zapewniam wyży
wienie + mieszkanie. Tel. 058/69140-05, i PILNIE zatrudnię ćwiekiera czubków i pięt.
! 059/84-15-365
605-997-175.

pok. 209,
tel. (094) 348 14 22/24,
fax. (094) 348 14 23

USŁUGI geodezyjne.
Słupsk 0-509-173-861

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

02058/A ;

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

ODKURZACZE CENTRALNE - MONTAŻ, IN
---------------------------------------------------------

03656/A ;

MEBLE kuchenne, garderoby - najładniej

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

CZYSZCZENIE/SPRZĄTANIE

03000/A

DO gospodarstwa rolnego pracownika fi

:
:
i
i

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

minkowe, Słupsk. 059/842-20-72

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

PROFESJONALNE usługi, ramiarstwo, szy

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

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

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

02578/A

TOWARZYSKIE

NATALKA. 0-880-498-217.

MEBLE kuchenne, łazienkowe,
02664/8

słowymi (fakturowanie, kontakt z klienetem, reklama, marketing). Słupsk,
0-601-68-11-10.

094/346-16-44.

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

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

MECHANIK Samochodowy, Blacharz sa-

\

03147/CR

ZATRUDNIĘ w handlu artykułami przemy

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

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

00559/8

------------------------ ----------- *--------------------02669/A

01684/A

0-510-580466.

IMPLANTY. Krzysztof Bastek,

ne. Poszukiwania osób, mienia. Profesja
nalizm, dyskrecja. (094) 345-50-62,
0508-185415.

PANTERA

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

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

LICENCJONOWANE usługi detektywistycz

Okna PCV, rolety, bramy garażowe - Hormann, wjazdowe, ogrodzenia, automaty
ka. 0-59/8-415424.

go podstawy mechaniki do pracy w myjni
samochodowej na terenie Lęborka. Praca
stała. Tel. 0-508391291.

03076/A

KOMINKI - od 999 zł, kafle piecowe, ka

ty. EUROPLAST, 0-59/84-244-60.
02230/4

0-607-799-085.

0-500-227-287, 0-59/84-00-202.

059/81-41-860.

INNE

OKNA, drzwi - tanio, solidnie! Raty. Kredy
---------------------------------------------------------

02255/A

02791/A

SERENADA. Promocja.

03110/A

--------------------------------------------------------00694/A

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

00554/A

PROMOCJA! „Nowa Nadzieja”.

ZATRUDNIĘ młodego mężczyznę znające

------------------------------=----- :---------------------

0-508-259-034

00537/A
00227/A

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

! FIRMA handlowa zatrudni absolwentów
; mochodowy z doświadczeniem. Auto Diug
szkół na stanowisko kierowcy kat. B oraz
; Poznańska 74, Słupsk. 059/842-40-33
j -----------------------------------------------------'---C1849/B
komunikatywną osobę do działu obsługi
klienta. 0-500-64-64-60, (0-94) 34-64-209. ; NA sezon do sklepu spożywczego,
---------------------------------------------------------17447/C : zakwaterowanie.
AEROSOL Metal Box sp. zo. o. zatrudni
I Rowy 0-603-505-302.
i --------------------------------------------------------02986/A
księgową. Proszę o przesłanie CV + list
; NA sezon studenta, emeryta, Kołobrzeg
motywacyjny na adres: Charnowo 36,
0/504-717-118.
76-270 Ustka
03627/A
---------------------------------------------------------03067/A j --------------------------------------------------------PANIE 18- 25 lat do klubu w Gdyni, za
AGENCJA - Club w Poznaniu zatrudni
kwaterowanie. Wysokie zarobki.
dziewczyny z zakwaterowaniem.
: 0502-640-374.
0-504-200-800, 0-61/8142-554.
DEKARZA i pomocników zatrudnię.

meblowozem.
01505/A l

03742/A

B. 0-59/86-22-772.
;
03746/A

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

! 0-605-403-555 Przeprowadzki

059/84-71-917
-----------------------------------------------------------------

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

02551/A

MAGAZYNIERA w Lęborku, do 30 lat, kat.

(094) 341-83-96, 341-84-10.
------------------------------------------

KASANDRA Biuro Matrymonialne
0-59/84-33-967, 0-510-10-91-47.

KUCHARZY, kucharki. 0-602-69-31-36,
---------------------------------------------------------

stracja, handel, magazyn (do 25 lat).

03119/A

ZATRUDNIĘ kierowcę - dostawcę - me
chanika urządzeń gastronomicznych ze
Słupska i okolic. 0-601-427-247.

KUCHARZA, Ustka, 059/81-45-394.

606KOKB„A i

! ABSOLUTNIE pilnie, 6 etatów, admini

*netto wyd. codz.

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

Grottgera 10a, 0-602-734-716.
i---------------------------------------------------------

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

skorzystaj z
„Pakietu Turystycznego”
w
wybranych gazetach,
za słowo zapłacisz tylko:

Słupsk. 0-601-64-72-63

Internetowy Serwis Pracy : wej i nowej restauracji zatrudnię. Słupsk,

_ « i

02752/A

ZATRUDNIĘ glazurników i do remontu;

059/840-22-72,

AFTERNOON Słupsk, ul. Jedności Narada

0-510-08-70-22

j
i
i
I

wej 2. Nowość. Intensywne kursy języka
we dla wyjeżdżających do pracy,
0-59/840-31-95, 0-507-520400
www.afternoon.pl

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

;

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

ANGIELSKI.

01707/C

BEZ poręczyciela do 20 000.

Plac Dąbrowskiego 059/842-92-38;
Andersa 059/8454-162.
06769/C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03300/A

EUROKREDYT.

i 0-605-346460.

0-513-912-128

:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -01959/A
-----------------------------------------

01707/A

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘‘Czyn”
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7,
tel. (0-59) 84 32 516
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
1. Uzupełnienie masą asfaltową ubytków nawierzchni
betonowych i asfaltowych dróg oraz placów
manewrowych w zasobach Spółdzielni, o średniej
grubości 5 cm i ogólnej powierzchni ca 452 m kw.,
w przeliczeniu na 1 m kw. uzupełnionej nawierzchni.
2. Dostawę i montaż w zasobach Spółdzielni 13 szt. ławek
parkowych o konstrukcji betonowej z siedziskami
i oparciami wykonanymi z listew drewnianych o długości 2,0 m.
Oferty winny odpowiadać warunkom wytycznych, które
otrzymać można w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6.
Termin składania ofert upływa 06.06.2006 r.

o godz. 11.00.
Zastrzegamy sobie prawo;
- swobodnego wyboru oferenta,
- przeprowadzenia przetargu otwartego z wybranymi
oferentami,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
373706KOAG

OGŁOSZENIA DROBNE/PRACA

Wtorek, 30 maja 2006 r.

wvsAfy.gios-pomorza.pl
BRAMY, siatka, słupki.
Słupsk 0-501-177-165.

KREDYTY

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

059/840-34-70 Galeria Podkowa lip,
Sławno 059/810-20-60,
Miastko 0-59/857-35-47
KREDYTY GE Money Bank - hipoteczne,

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

gotówkowe, konsolidacyjne;
Słupsk 0-59/848-28-29
0288;

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

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

02808/4

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

0292S

LUKAS - gotówka - Słupsk,

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

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

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

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

02631

POŻYCZKA majowa.
0-608411-156.

KREDYTOWYMI ORAZ UBEZPIECZONIOWYMI.

02136/4

0267ł

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

03501/8

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

01707,

SZYBKA pożyczka.

094/35-281-71.

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

już od 6-sciu lat, a nowy oddział zlokalizowany w mieście Derry
t już od 4 lat. Poszukujemy doświadczonych programistów i planujemy

094-343-53-73.

ROLNICTWO

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

02382/4

0-698-655-358.
------- :--------------------- ----------------------------

SPRZEDAŻ

i

03148/4

MEBLE stylowe. 608401032.
------------------ t---------------------------------------

CIĄGNIK, kombajn ziemniaczany, petkus,
00147/4
02910/4

03756/4

03565/4

SIATKI ogrodzeniowe, bramy,

03112/4

druty, słupki. Producent.
Transport gratis. 059/847-16-42.

02935/4

MAINFRAME DEVELOPERS

02268/4

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

UŻYWANE

nomiczne, chłodnicze, sklepowe.
Używane - nowe. Produkcja mebli
ze stali nierdzewnej. 0-505-171-321
0-59/846-66-76.
:

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

• Umiejętność spawania metodą MIG/MAG,

SIATKI, słupki - produkcja. Transport gra
tis! 0-59/810-29-07.

Wymagania konieczne::

• Cięcie palnikiem Acetylenowo - Tlenowym,

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

• Wykształcenie wyższe informatyczne lub matematyczne

• Znajomość rysunku technicznego,

00761/4

• Dobra znajomość języka angielskiego,

albo co najmniej 8 lat doświadczenia w programowaniu.

Grunwaldzka 3, 0-604-208414,
0-59/84-53-226.

• Gotowość do szybkiego wyjazdu.

• 2 lata doświadczenia w użyciu języka COBOL albo Assembler.
00902'4

• 1 rok doświadczenia w liżyciu JCL, TSO z DB2 albo CICS (mile widziane).

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv w języku angielskim

(rozwody, poszukiwania, wywiady,
obserwacja). 0-509-2141-52.

pocztą elektroniczną do: jnorj@allstate.com
02161/A

• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych z wyjazdem,
• Pomoc w zorganizowaniu zakwaterowani^

Prosimy o podanie numeru referencyjnego i nazwy pozycji

Forma kontaktu:

o którą państwo się ubiegają. Northbrook Technology stworzy listę

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

ewentualnych kandydatów i przeprowadzi wstępne rozmowy kwalifikacyjne

01982/B

EGZEKUTER długów

059/845-3069.

mechanical@jobs.pl
300406KOKB_AK

ODDAM obornik koński.

0605-729429.

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

SZUKAM PRACY

03015/A

SKUPUJEMY wierzytelności- gotówka.

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

j 24-LETNIA po szkole handlowej, 5-letni
staż, szuka pracy w charakterze sprze
dawcy (minimum sanitarne, kurs kas fi
skalnych, aktualna książeczka zdrowia).
0-691-137-709.

j
03657/A

BLASZAKI, garaże - konkurencyjne
WYPOSAŻENIE gastronomii.

ceny. 059/83345-36,
0605-286-058.

Zibar, 0-500-092-170
02344/A

j

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

02814/p

24-LETNIA wykształcenie średnie ekono

M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.
Czołowy producent stolarki okiennej i wyrobów z kamienia
zatrudni:

OPERATORÓW MASZYN DO PRODUKCJI OKIEN
Z PCV I ALUMINIUM
Wymagania:
- wykształcenie średnie techniczne ICb zawodowe
oraz

|

miczne, obsługa kimputera i urządzeń biu
rowych, kurs komputerowych, staż w se
kretariacie, pilnie szuka pracy w biurze.
0-510-378-746

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

02623/M

24-LETNIA, kończąca studia, podejmie

pracę w szkole, biurze lub studium języ
ków obcych (rosyjski, niemiecki).
0-605-825-751.
—X-------------------------------------- —

02814/B

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

37-LETNIA bezrobotna, uczciwa, bez nało

gów podejmie chętnie opieki nad chorą oso
bą lub dzieckiem. Posprzątam mieszkanie,
gabinet pomoc na plebani. 0-885-323-390
---------------------------------------------------------

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w dziale kadr w siedzibie firmy
przy ulicy Grottgera 15 w Słupsku. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem
059 841 0812 lub wysyłając zapytanie na kadry@ms.pl

więcej niż OKNA

praktyką w dużej zachodniej firmie, wyk.
średnie-szuka pracy biurowej, najchętniej
sp. dz. obs. klienta (znajomość obs. kom
putera). 0-696-008404.

0 O 801 608 608
313406SLBH_A

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNYM ROZWOJEM
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

/CD\

LASTRIK

PstoykeOkteniDrzwi pGV

KIEROWNIKA PRODUKCJI STOLARKI PCV I ALUMINIUM
PREFEROWANE OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM ORAZ WYKSZTAŁCENIEM
MECHANICZNYM, ZE ZNAJOMOŚCIĄ WW. TECHNOLOGII

03054/y

WYKONUJĘ stylizowane ogrodzenia, bra

my skrzydłowe i przesuwne, balustrady,
kraty, itp., schody kręte i zabiegowe.
0-608-626-016.
02814/F

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

WYKSZTAŁCENIE wyższe pedagogiczne

(mgr), nauczyciel i ekonomista, j. angiel
ski (komunikatywny), aplikacja MS Office-czeka na propozycje, Koszalin,
0-503-731-136.

Specjalista produkcji sprężyn
Lokalizacja - RFN
Wymagania wobec kandydatów:
I# wykształcenie minimum średnie, (matura, lub techniczne)

• minimum kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku
operatora automatów, lub półautomatów do produkcji sprężyn

;e bardzo dobra umiejętność organizacji pracy, rozwiązywania
problemów i szybkiego podejmowania decyzji

03054/Z

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

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem (chętnie u sie

w mowie i w piśmie

bie w domu) 0-607-0505-292 Słupsk
-------------------------- =■—--------------------------

02623/K

DAM PRACE
HURTOWNIA Elektryczna zatrudni pracow
nika - znajomość branży elektrycznej
(również absolwenci). Słupsk,
0-603-9342-53, 0-59/842-02-18.
02527/A

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

o minimum dobra znajomość języka niemieckiego
• bardzo dobra komunikatywność i zaangażowanie

Wybranym osobom oferujemy:
e stałą pracę

e dobre warunki zatrudnienia
e wynagrodzenie 22 EURO za godzinę, ok. 160 godzin miesięcznie
• odpowiedzialną i dającą satysfakcję pracę
• szkolenie adaptacyjne

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

Jeśli jesteś zainteresowany ubieganiem się o to stanowisko,

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

ZATRUDNIĘ ze Słupska i okolic.

Q28X4/C

ceniem, 27 lat. Doskonała znajomość typo
wych aplikacji biurowych, programu graficz
nego Corel. Słupsk, 0-600-363-161.

02709/A

Wykształcenie min. średnie, wiek
min. 25 lat. Praca po przeszkoleniu.
0-59/848-1140.
---------------------- ------------------(w/a

wyślij swoją aplikację z podaniem ref. Produkcja sprężyn na
email: mli@samheadhunting.com
lub zadzwoń na nr (022) 427 8264
300406KOKB_AH

EMERYTKA zaopiekuje się dzieckiem

SZUKASZ PRACY?

od 1.09.2006r. 0-606-317-515.
---------------------------------------------------------

Zatrudnienie natychmiast lub według umowy.

02692/A

03054/AA

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

KIEROWCA BCE szuka pracy,

dyspozycyjny, z praktyką.
0-59/84-38-804, 0697-946-730.

(dotyczy tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

02814/E

KIEROWCA kat. B, ślusarz mechanik, pil

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

stany surowe, docieplenia,
regipsy tanio. Słupsk, 0-60542-90-99.
---------------------------------------------------------

Dla naszego klienta, niemieckiej fabryki sprężyn koło
Stutgartu, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

tanie domów, mieszkań. Tel. grzecznościo
wy: 0-59/846-23-23.

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

• UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACJI, ZARZĄDZENIA I KONTROLI I PROCESU PRODUKCJI
• PLANOWANIA I OPTYMALIZACJI PROCESU PRODUKCJI
• DOŚWIADCZENIA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW

5

• możliwość rozwoju zawodowego

03054/AC

54-LATKA, rencistka szuka pracy - sprzą

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7- - - - - - - - - - - - - - -

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK

WYKONAM tynki, posadzki,

SEKRETARKI (Słupsk, Lębork) - studentki.
Oferty pisemne: British Institute, Słupsk,
Łukasiewicza 1.

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

AMBITNY, dyspozycyjny z wyższym wykształ

www.ms.pl

300406KOKB_AG

SAM International

SZUKAM PRACY

02623/G

45-LATKA, doświadczona z wieloletnią

PRACOWNIKÓW MAGAZYNU
WYROBÓW GOTOWYCH

E
1 0

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku angielskim
i polskim(z numerem referencyjnym PREF/ISL w tytule maila) na adres:

w Polsce w niedalekim czasie.
03313/A \

ROŻNE

Oferujemy:
• Stała, legalna praca w Islandi,

DETEKTYW - Słupsk licencja

DETEKTYWI (rozwody, biznes).

01937/4

• Obsługa maszyn do kształtowania metalu,

w mowie i w piśmie jest podstawą.

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

AUTOMATY do lodów, urządzenia gastro

• Doświadczenie w budowie kontenerów lub pokryw luków,

01703/4

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

SPRZEDAŻ

• Minimum 3 lata doświadczenie na podobnym stanowisku,
!• Umiejętność montażu form metalowych,

Dobra znajomość języka angielskiego

WORKI foliowe - produkcja,
00157/4

poszukuje kandydatów na stanowisko:

(Nr ref.: PREF/Irl)

Nr ref.: 06/02/MF/JOBS.PL

02067/4

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

SPRZEDAM prosięta
691-932-884

Irlandzka firma z branży metalowej

Wymagania:

(Belfast)

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

KOD RUBRYKI SMS: 20, CENA: 9 ZŁ + 22c( VAT

www.smgkrc-poland.pl

ŚLUSARZ / SPAWACZ
z językiem angielskim

Belfast i w Derry:

słupki. 0-59/846-11-10

ZWIERZĘTA

marcin.banski@smgkrc-poland.pl

Otarty pwy

pracy w oddziałach położonych w mieście

0-502-249438, 0-513423-150.

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

ZBOŻE. 059/811-91-75.

Forma kontaktu:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

' Internetowy Serwl* Pracy

SIATKI leśne, ogrodzeniowe,
URSUSY, zetory.
Tel. 0-887-101-209.

zasadach „home office"

Insurance Co., szukamy kandydatów na następujące stanowiska

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

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

PROSIĘTA. 0-59/846-22-12.

Pracę w stabilnej międzynarodowej firmie, atrakcyjne wynagrodzenie, wszelkie
narzędzia pracy umożliwiające realizację celów firmy, możliwość współpracy na

300406KOKB_AJ

współpracy z amerykańską firmą ubezpieczeniową Allstate

PRZYCZEPY kempingowe.

KURY. Słupsk 0-887-099-669.

w obrębię kluczowych projektów.
Oferujemy:

kandydatów. Wybrani kandydaci otrzymają pomoc przy przeniesieniu
sie do Irlandii Północnej. Aby zapewnić ciągłość rozwoju naszej

03579/4

PLAYSTATION II z chipem 300 zł.

0-505-925-868.

Lublin. 661-150-743
--------------------------------------------------- ;-----

• Biegła znajomość języka angielskiego,
• Praktyczna umiejętność rozwijania relacji z istniejącymi i nowymi klientami
• W przypadku Managera Sprzedaży dodatkowo umiejętność tworzenia
planów sprzedaży, opracowywania ofert i negocjacji biznesowych

wizytę w Polsce aby przeprowadzić rekrutacje odpowiednich

KUPIĘ tuner wizji, cyfry+.

KOD RUBRYKI SMS: 19. CENA: 9 ZL + 22”- VAT

techniczne lub ochrona środowiska,
• Doświadczenie zawodowe w sprzedaży B2B,

373606KOAG A

komputerowego. Oddział w mieście Belfast istnieje

02504/4

KSEROKOPIARKI za grosze. Promocja.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane chemiczne,

UL. ZIELONA 29, 75-664 KOSZALIN

w szerokiej gamie specjalizacji oprogramowania

_

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy świadczącej
usługi w zakresie utylizacji odpadów dla przemysłu
chemicznego, farmaceutycznego i ochrony środowiska,
poszukujemy kandydatów na stanowiska Przedstawiciela
Handlowego oraz Managera Sprzedaży.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
/MENEDŻER SPRZEDAŻY

CV , LIST MOTYWACYJNY + ZDJĘCIE
PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES

w Irlandii Północnej, zatrudnia ponad 1,200 osób

Ohrtfprkcr

Otanypwy

WŁOSKIEGO ORAZ
POLONISTÓW, PSYCHOLOGÓW,
PEDAGOGÓW DO PROWADZENIA
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z DZIEĆMI.

Nasza firma Northbrook Technology, zlokalizowana

T0BS

klapki... -15zł. Bytów- Dworcowa,
Ustka- stodoła, Słupsk- Kołłątaja 38,
0-608-656-803.

• łnwmtewy Ssrw»

sr__

ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO,
FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO,

353606KOAG_B

0-505-126-033.
HURT DETAL- Adidasy, sandały

'

------------------------------ ——

"

Zgłoszenia CV + list motywacyjny
gdansk@profireal.pl

GARAŻE, blaszaki - tanio i solidnie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _- - - - - - - - - - - - - - - - - —

SPŁATA innych.
0-510-08-70-22

PODEJMIEMY RÓWNIEŻ WSPÓŁPRACĘ Z POŚREDNIKAMI

©BS

POSZUKUJE
DO NOWO POWSTAJĄCEGO
ODDZIAŁU W SZCZECINKU
LEKTORÓW JĘZYKA

w miejscowości: Koszalin, Słupsk, Lębork, Miastko,
Szczecinek, Człuchów, Bytów, Sławno, Ustka.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWJE UMOWY ZLECENIA
oraz WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie,
zdolności organizacyjne i komunikacyjne,
dbałość o dobry wizerunek firmy,
samodzielność i zdecydowanie w działaniu,
mile widziane doświadczenie w sprzedaży usług finansowych.
Oferujemy: pracę w stabilnej firmie,
wysokie wynagrodzenie + premie,
profesjonalne szkolenia.

school

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SZKÓŁ

DORADCÓW FINANSOWYCH
02120/C

u

www.leaderschoolcom.pl szkolsigleaderschool.r.om.pi

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób
na stanowiska:

3-metrowe. Okna aluminiowe
(duże i małe).
0-512468446.

KREDYTY-TRICITY - bez zaświadczeń
służby mundurowe, administracje,
Słupsk, 0-59/845-88-53

n:\ni

PROFIREAL SA od 12 lat funkcjonująca na rynku czeskim,
od 6 lat na Słowacji i od potowy 2004 roku w Polsce.
Specjalizujemy się w udzielaniu szybkich pożyczek.

DWIE bramy rolowane z napędem

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

redakcja@gSos-pomorza.pl

mmsm

CENTRUM wyprzedaży nowego
AGD, RTV, pralki, telewizory, grzejniki,
sprzęt kuchenny. Biesiekierz 5a,
094/318-01-50.

010«

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

03019/4

::

głos Pomorza

Kupon na jednorazowe bezpłatne ogłoszenie drobne.

nie poszukuje pracy, posiadam uprawnie
nia spawacza. 0-502446006
------------------------------------------------------------ —

02623/H

NAUKA indywidualna języka

HANDLOWIEC DO DZIAŁU EKSPORTU

rosyjskiego, korepetycje (tanio!!!).
0-605-825-751.

Z BIEGŁĄ ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO,
FRANCUSKIEGO LUB ANGIELSKIEGO
OCZEKIWANIA:

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

KOMUNIKATYWNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACJI I PLANOWANIA PRACY

OPIEKA nad starszymi z zakwaterowa

02814/A

TECHNOLOGA STOLARKI ALUMINIOWEJ I PCV

niem, sprzątanie, zakupy i inne. Koszalin
i okolice pobliskie. 0-886473-594.

DO DZIAŁU PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI,
PREFEROWANE OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM

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

MILE WIDZIANE:

PRACOWNIK Ochrony Poszukuje pilnie

• ZNAJOMOŚĆ KOSZTORYSOWANIA ORAZ ZAGADNIEŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
• ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO

pracy w Słupsku. 0-502446-006
---------------------------------------------------- —

KANDYDATOM OFERUJEMY:

RENCISTA podejmie fizyczna pracę

• ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE ODPOWIEDNIE DO OSIĄGANYCH WYNIKÓW
• MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
• SZANSĘ PRACY W DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCYM SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWIE

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

OFERTY KIEROWAĆ: FOID LASTRIK 75-844 KOSZALIN UL. SŁOWIAŃSKA 11 F
_________________FAX (94) 34Q2814, E-MAIL INFO@LASTRIK.COM_____
372406KOBH_A

03054/AD

02623/1

Ogłoszenie należy dostarczyć do najbliższego oddziału Biura Ogłoszeń „Głosu Pomorza” lub wysłać pod adresem:
Biuro Ogłoszeń „Głosu Pomorza”, 754)04 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 (z dopiskiem „Szukam pracy”).
Ogłoszenie na najbliższy
wtorek należy dostarczać

Dane zlecającego (do wiadomości redakcji)

do czwartku.

0-510-770-230

imię i nazwisko

02623/1

podpis

SAMODZIELNA Księgowa. Tanio rozliczy

firmę, podatek dochodowy, VAT, kadry,
płace, ZUS. 0-502446-006

głos Pomorza

dokładny adres
407904KOKB P

WE WTOREK W TELEWIZJI

24- głos Pomorza

Wtorek, 30 maja 2006 r.

""........ ............ -..."■•"P"""!
www.gl os-pomorza. pi
redakcja@glos-pomorza.pl

Siemion, Anna Majcher, Grzegorz |
Malec, Maciej Orłoś

05.00 Moda na sukces (2856,2857)
-telenowela, USA

05.40 Wstaje dzień - magazyn
05.45 Tak jak w Unii-magazyn
06.00 Kawa czy herbata? - magazyn

07.10 Telezakupy
07.25 Od przedszkola do Opola: Jacek
Wójcicki - program rozrywkowy
07.55 Dwójka dzieciom: Przygód kilka
wróbla Ćwirka - serial animowa

poranny

08.00 Wiadomości, Prognoza pogody
08.15 Wyjście na zakupy
08.20 Prosto w oczy - program publi
cystyczny Moniki Olejnik (powt.)

08.35 Smocze opowieści (69):
Podniebna piłka - serial animo
wany, USA

09.05 Zygzaki: Ślad - program dla
dzieci

09.30 Ważne przemiany. David
i pani G. —film dla młodzieży,
Nowa Zelandia 2002, reż. Murray
Keane, wyk. Tom Hem, Charles
Lum, Keith Chau, Sally Martin

10.05 Don Matteo 4 (12): Kampania
wyborcza - serial sensacyjny,
Włochy, reż. Enrico Oldoini, wyk.
Terence Hill, Nino Frassica, Flavio
Insinna, Natalie Guetta

11.00 Recepty Jedynki: Drobny kłopot
z jelitem grubym
- magazyn

11.15
11.20 ZUS dla ciebie - program
11.45

poradnikowy
Agrobiznes - magazyn
rolniczy

12.00 Wiadomości
12.10 Klan(1106)-serialobyczajowy,
Polska (powt.)

12.35 Plebania (714) - serial
obyczajowy, Polska (powt.)

13.05 Jaka to melodia?
- quiz muzyczny

13.30 Sąsiedzi: Ostatni krzyk
mody - serial komediowy, Pol
ska, reż. Feridun Erol, wyk. Ewa j
Szykulska, Małgorzata Lewińska, (
Marek Siudym, Michał Milowicz |
Na celowniku - magazyn

13.55
14.05 Pod kloszem, czyli prognoza
pogody: Mrożone tropiki
- magazyn

14.20 Migracje. Iżorowie w Finlandii
14.45

- film dokumentalny, Finlandia
2004, reż. Ritva Leino
ZUS dla ciebie - program porad
nikowy

ny

08.05 Detektyw w sutannie 3 (7/22):
Zaproszenie na weekend - serial
kryminalny, USA

09.00
09.30
09.35
10.00
10.05
10.30
10.35
11.00

Pytanie na śniadanie - magazyn f:
Prognoza pogody
Pytanie na śniadanie - magazyn |
Panorama
Pytanie na śniadanie - magazyn (
Prognoza pogody
Pytanie na śniadanie - magazyn
Panorama, Prognoza
pogody
11.10 M jak miłość (347) - serial

- magazyn

12.10 Kochaj mnie (147) - telenowela

12.30 Telezakupy
12.45 Święta wojna: Hanys,
tata Gorola - serial komediowy,
Polska, wyk. Bogdan Kalus, Jo
anna Bartel, Krzysztof Hanke,
Zbigniew Buczkowski (powt.)

Wielka Brytania 2002

religijny

15.10 Gliniarz i prokurator 3 (22/26):
Doprowadzasz mnie do szału serial kryminalny, USA, reż. Ro
nald Gary Stein, wyk. William
Conrad, Joe Penny, Alan Camp
bell, Olga Russell

16.00 Panorama
16.15 M jak miłość (417) - serial oby- |
czajowy, Polska (powt.)

15.00 Wiadomości
15.10 Wiedźmy (11/13): Lokal
numer 13 - serial obyczajowy,
Polska (powt.)

16.50
17.00
17.20
17.35

Sportowy Express
Teleexpress
Na celowniku - magazyn
Klan (1110) - serial obyczajowy,
Polska

18.00 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny

18.30 Plebania (718) - serial obyczajo
wy, Polska, reż. Jerzy Łukasze
wicz, wyk. Włodzimierz Matu
szak, Bogdan Brzyski, Katarzy
na Łaniewska, Ewa Kuryło

- magazyn

17.35 Piłka nożna: Mecz towarzyski
Polska - Kolumbia (w przerwie
meczu
Panorama)
czajowy, Polska, reż. Waldemar j
Szarek, wyk. Witold Pyrkosz, Te- j
resa Lipowska, Dominika Osta- j
łowska, Małgorzata Pieńkowska j

21.05 Kulisy serialu M jak miłość
21.10 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22.00 Panorama
22.20 Biznes-magazyn
22.25 Sport telegram
22.35 Prognoza pogody
22.40 Wieczór filmowy-Kocham
kino: Siostra Betty - komedia
kryminalna, Niemcy/USA 2000,
reż. Neil LaBute, wyk. Chris Rock,
Greg Kinnear, Morgan Freeman,
Renee Zellweger

- serial animowany, Holandia

00.40 Wieczór filmowy - Kocham
kino: Człowiek, którego nie było
- dramat kryminalny, USA 2001,
reż. Ethan Coen, Joel Coen, wyk.
Billy Bob Thornton, Frances
McDormand, James Gandolfini,
Michael Badalucco

-thriller, USA 1993, reż. Jorge
Montesi, wyk. Diane Ladd, Gera
int Wyn Davies, Iliya Woloshyn,
Wendel Meldrum

21.55 Sprawa dla reportera
- magazyn reporterów

02.35 Zakończenie programu

22.25 Był taki dzień: 30 maja
-felieton

IłłlJWi!

22.30 Prosto w oczy-program
publicystyczny Moniki Olejnik

22.45 Wiadomości
23.00 Punkt widzenia: Powiedz
mi dlaczego? - film dokumental
ny, Polska 2006, reż. Małgorzata
Imielska

23.45 Program publicystyczny
00.05 Agentka o stu twarzach (20)
-serial sensacyjny, USA, reż.
Lawrence Trilling, wyk. Jennifer
Garner, Ron Rifkin, Michael Var
tan, Lena Olin

00.45 Wokół wielkiej sceny

-film dokumentalny, Wielka Bry
tania 2004, reż. Tim Dunn

01.55 Był taki dzień: 30 maja
-felieton

muzyczny

- magazyn
06.50 Dwójka dzieciom: Plecak pełen

przygód (6/13) - serial dla mło

cyjny

00.35 Kuba Wojewódzki-talk show
(powt.)

01.25 Dziewczyny w bikini
- program rozrywkowy

02.25 Magazyn sportowy
03.25 BoomBox - program
muzyczny

04.25 Love TV - program
rozrywkowy

05.30 Zakończenie programu

06.10 Uwaga! - magazyn (powt.)
06.30 Telesklep
07.10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska - serial fabularno-dokumentalny (powt.)

08.10 W-11-wydział śledczy
08.50
10.00
10.50
11.20
11.50
13.00

- serial fabularno-dokumentalny
(powt.)
Wykręć numer-teleturniej
Salon gier-teleturniej
Na Wspólnej (655) - serial oby
czajowy, Polska (powt.)
Detektywi - serial
fabularno-dokumentalny (powt.)
Rozmowy w toku - talk show
(powt.)
Medicopter 117(12)-serial
sensacyjny, Niemcy

14.00 Na celowniku (21/22)
- serial sensacyjny, USA, wyk.
Jack Scalia, Roxann Biggs, Bruce |
A. Young, Derek De Lint

15.00 Barwy grzechu (99/160)
- telenowela, Brazylia

16.00 Fakty
16.15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska - serial
fabularno-dokumentalny

17.15 Rozmowy w toku-talk show
18.25 Detektywi - serial f
abularno-dokumentalny

19.00
19.30
19.40
19.45
20.15
20.55

reklamowy
obyczajowy, Polska

07.30 Przygody Jackie Chana (60)

21.30

- serial animowany

07.55 Miodowe lata (117): Tajny szyfr §
08.45
09.45
10.45
11.40

- serial komediowy, Polska
(powt.)
Gra w ciemno - teleturniej
Boston Public (66) - serial ko
mediowy, USA (powt.)
Quizmania - teleturniej
TV Market-magazyn
reklamowy

11.55 Daleko od noszy (50): Upiorny
duch Kidlera
- serial komediowy, Polska
Samo życie (711)-serial oby
czajowy, Polska (powt.)

13.10 Miodowe lata (118): Alergia
06.35 10 minut tylko dla siebie

21.55 Studio LOTTO
22.40 Special
23.40 Biznes wydarzenia
00.00 Prognoza pogody
00.10 Pasjonaci - magazyn motoryza

07.00 Adam i Ewa (80) - serial

12.25

- serial obyczajowy, Polska

ny, USA 2000, reż. Andy Wołk,
wyk. Timothy Hutton, Ron Rifkin,
Clark Johnson, Penny Johnson I

06.45 TV Market-magazyn

02.00 Zakończenie programu

06.10 Złotopolscy (415): Anatema

20.50 FILM TYGODNIA:
Z premedytacją - film sensacyj

06.00 Wstawaj! Gramy! - program

- magazyn operowy

01.25 Boski Michał Anioł (4)

20.15

czajowy, Polska, wyk. Aneta Todorczuk-Perchuć, Dariusz Wnuk,
Edyta Olszówka, Stanisława Celińska
0 rety! Kabarety! - program razrywkowy

20.10 M jak miłość (418) - serial oby- |

19.00 Wieczorynka: Muminki
19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.15 W krainie dreszczowców: Śpij,
moje maleństwo

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Samo życie (712) - serial oby

- nominacja

16.00 Moda na sukces (2858,2859)
- telenowela, USA, wyk. Ronn
Moss, Susan Flannery, John
McCook, Bobbie Eakes

17.05
18.05

17.05 Kulisy serialu M jak miłość
17.10 Nagroda literacka Nike
17.15 Przed Mundialem 2006
- Gillete World Cup

Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga!-magazyn
W-11-wydziałśledczy

Dorota Chotecka

dzieży, Finlandia/Niemcy/Polska,

- serial obyczajowy, Polska, reż.
Okił Khamidov, Paweł Chmielew- (

reż. Janusz Dymek, wyk. Adaś

ski, wyk. Aneta Zając, Mateusz

14.45

Zaklęte serce (78/135)

00.45
01.05

Sztukateria - magazyn kulturalny
Kinomaniak - magazyn filmowy
VIP - wydarzenia i plotki
Muzyczne listy - magazyn mu

08.00 TV Market - magazyn reklamowy |
08.30 Pokemon (205) - serial animowany, Japonia/USA (powt.)

09.00 Kachorra to ja (116) - telenowe-1
la, Argentyna (powt.)

10.00 Cała prawda: Niezwykłe historie
zwykłych ludzi - talk show
(powt.)

11.00 Strażnik Teksasu (87) - serial
sensacyjny, USA (powt.)

12.00 Kasa na bank - teleturniej
13.05 Przetrwanie - teleturniej
13.45 Muzyczne listy-program mu
zyczny

14.40 Kasa na bank-teleturniej
15.10 Pokemon (206) - serial animo
wany, Japonia/USA

15.40 Dekoratornia - magazyn wnętrzarski

16.10 Kachorra to ja (117)-teleno
wela, Argentyna

ror, Wielka Brytania 1998, reż.

John Hough, wyk. Romy Wind
sor, Michael T. Weiss, Antony
Hamilton, Susanne Severeid

00.30 Kasa na bank - teleturniej
01.30 Biznes Wydarzenia,
Prognoza pogody

01.50 Muzyczne listy-magazyn
05.25 Żarty na bok (20/36)-serial

muzyczny

obyczajowy, USA, wyk. Heather

02.40 FIFA Futbol Mundial - magazyn

Paige Kent, Dębi Mazar, Ellen
Burstyn, Paul Sorvino (powt.)

03.05 V-max-magazyn

06.15 Telesklep

W piątej części przygód Harry’ego]
Pottera w postać Bellatrix Lestrangei
wcieli się Helena Bonham Carter zamiast ]
Helen McCrory.
Helen McCrory nie pojawi się w filmie ]
„Harry Potter i Zakon Feniksa”, ponieważ j
obecnie spodziewa się dziecka i w cza
sie zdjęć będzie już w mocno zaawanso-!
wanej ciąży. Rola Profesor Grubbly-Plank trafiła do Apple Brook.
W młodego Syriusza wcieli się James Walters, Alec Hopkins wystąpi
jako młody Severus Snape, zaś James Utechin sportretuje Remusa
J. Łupina w młodości. „Harry Potter i Zakon Feniksa” wejdzie
na ekrany 13 lipca 2007 roku.

Britney Spears
wyrzuciła męża
Wiele wskazuje na to, że małżeń
stwo Britney Spears i Kevina Federline'a przechodzi poważny kryzys.
Wokalistka rzekomo wyrzuciła
męża z domu. Federline spędził kil
ka nocy nie u boku Spears, lecz
u kolegi w Sherman Oaks. Wokalist
ka podobno kazała ojcu swego
dziecka opuścić ich posiadłość
w Malibu.

Konkurs „Głosu Pomorza”

zyczny

sensacyjny, USA, wyk. Chuck
Norris, Clarence Gilyard, Sheree
J. Wilson, Judson Mills
20.00 Z archiwum X(1)- serial sensa
cyjny, USA, wyk. David Duchovny, Gillian Anderson, Jerry Har
din, Mitch Pileggi
21.00 Millennium (3) - serial sensa
cyjny, USA, reż. Cliff Bole, Jim
Charletson, wyk. Brittany Tiplady, Lance Henriksen, Megan Gal
lagher, Terry O’Quinn
22.00 Drogówka - magazyn policyjny
22.35Skowyt 4: Koszmar nocy - hor

02.05 Telesklep
02.30 Nic straconego

W

Nowe twarze
Zakonie Feniksa”

CWICZ UMYSŁ Z SUDOKU
05.45
06.10
06.35
07.00

czak, Wojciech Majchrzak, Rena- j
ta Dancewicz
Magda M. (28) - serial obyczajo
wy, Polska, wyk. Joanna Brodzik, j
Paweł Małaszyński, Katarzy
na Bujakiewicz, Bartosz Kasprzykowski
Teraz my!-magazyn
- serial SF, Kanada/USA, wyk.
Tom Welling, Kristin Kreuk, Mi
chael Rosenbaum, Eric Johnson
Detektyw - serial fabularno-do
kumentalny (powt.)
Uwaga! - magazyn (powt.)
Nocne igraszki - program roz
rywkowy

Woody Allen przegrał sprawę, którą
wytoczył swoim wieloletnim współpra
cowniczkom i przyjaciółkom - Jean Doumanian i Jacqui Safra. Reżyser nie zdo
łał obronić sześciu ze swoich filmów
przed dokonywaniem zmian montażo
wych na potrzeby telewizji i pokazów w samolotach. Allenowi nie udało
się także udowodnić, iż producentka oszukała go na 12 milionów dola
rów, m.in. przy sprzedaży dekoracji z jego filmów.
Proces rozpoczął się w 2001 roku. Rok później doszło do ugody, któ
ra jednak nie zadowoliła Allena. Reżyser najbardziej zmartwił się tym, iż
producent może zmieniać jego dzieła na potrzeby komercyjne.
Sędzia przychylił się do argumentów Doumanian, która twierdziła,
że stacje telewizyjne rzadko kiedy akceptują filmy Allena w pierwotnej
formie. Twórca nie podjął jeszcze decyzji o złożeniu apelacji.

02.10 Telesklep
02.25 Zakończenie programu

17.15 Cała prawda: Niezwykłe histo
rie zwykłych ludzi - talk show
18.15 Przetrwanie-teleturniej
19.00 Strażnik Teksasu (88) - serial

22.30
23.15 Tajemnice Smallville (21/22)

00.15

-telenowela, Meksyk
15.35 Studenciaki (16/17) - serial
komediowy, USA
16.10 Świat według Dzikich (12/19)
- serial komediowy, USA, reż.
Mel Gibson, wyk. Andrew Eiden, j
Erik von Detten, Evan Ellingson, |
Jason Dolley (powt.)
16.40 Alt (20/100) - serial komediowy, j
USA, wyk. Max Wright, Anne
Schedeen, Andrea Elson, Benji
Gregory
17.10 Ostry dyżur (59)-serial
obyczajowy, USA, wyk. Noah Wyle, Anthony Edwards, George
Clooney, Julianna Margulies
18.10 Nocny kurs (33) - serial sensa
cyjny, USA, wyk. David Morse,
Andre Braugher, Matthew Borish,
Jacqueline Torres
19.10 Świat według Dzikich (13/19)
- serial komediowy, USA, reż.
Mel Gibson, wyk. Andrew Eiden,
Erik von Detten, Evan Ellingson,
Jason Dolley
19.40 Alf (21/100) - serial komediowy,
USA, wyk. Max Wright, Anne
Schedeen, Andrea Elson, Benji
Gregory
20.10 Pokochaj moje córki - film oby
czajowy, USA 2001, reż. Lee Ro
se, wyk. Elizabeth Perkins, Scott
Bakula, Alison Pill, Margo Martindale
22.35 Najemnicy (8/17) - serial sensa
cyjny, USA, wyk. Brad Johnson,
Tim Andrews, Real Andrews, Me
linda Clarke
23.35 Wyliczanka - film sensacyjny,
USA 1998, reż. Robert Patton-Spruill, wyk. David Caruso, Fo
rest Whitaker, John Legiuzamo,
Linda Fiorentino
01.15 Studenciaki (16/17) - serial ko
mediowy, USA, wyk. Jay Baruchel, Carla Gallo, Charlie Hunnam, Monica Keena
01.45 Co za tydzień -magazyn

- serial fabularno-dokumentalny
Na Wspólnej (656) - serial oby- (
czajowy, Polska, wyk. Tomasz
Schimscheiner, Grażyna Wolsz- (

- serial komediowy, Polska, reż.
Maciej Wojtyszko, wyk. Cezaiy
Żak, Artur Barciś, Katarzyna Żak,
14.00 Pierwsza miłość (297)

Żarty na bok (21/36) - serial
obyczajowy, USA

|

Ed O’Neill, Katey Sagal, Christi
na Applegate, David Faustino
Gra w ciemno - teleturniej
Pierwsza miłość (298) - serial
obyczajowy, Polska, reż. Okił
Khamidov, Paweł Chmielewski,
wyk. Aneta Zając, Ewa Skibińska,
Mateusz Janicki, Wojciech Dą
browski

14.55 Wydarzenia, wydarzenia...
- magazyn kulturalny

13.50

■

Woody Allen
przegrywa

rozrywkowy

reporterów

13.15 Co ci dolega?: Nasza córka nie
chce jeść-film dokumentalny,
14.10 Lokatorzy (114): Chwilowy kry
zys - serial komediowy, Polska
14.35 Znaki czasu - program

- telenowela, Meksyk (powt.)
Ostry dyżur (58) - serial obycza
jowy, USA (powt.)
10.05 Nocny kurs (32) - serial
sensacyjny, USA (powt.)

09.10

16.35 Świat według Bundych (2)
- serial komediowy, USA, wyk.

mówi

O NICH SIĘ*-

11.05 Telesklep
12.55 Seans filmowy-program

15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja - magazyn

dokumentalna, Polska 2002, reż.
Athena Sawidis, Grzegorz Sie
dlecki (powt.)

14.50 Był taki dzień: 30 maja
-felieton

- serial obyczajowy, Polska, reż.
Paweł Karpiński, wyk. Anna Po- |
wierzą, Ewa Ziętek, Grażyna Szapołowska, Justyna Sieńczyłło
(powt.)

obyczajowy, Polska (powt.)
- nominacja

Brygada ratunkowa (10/22)
- serial sensacyjny, USA (powt.)

08.20 Zaklęte serce (77/135)

14.45 Kochaj mnie, kochaj! (13)

11.55 Nagroda literacka Nike
12.00 10 minut tylko dla siebie

07.15

Janicki, Ewa Skibińska, Wojciech
Dąbrowski (powt.)

motoryzacyjny
03.30 Zakończenie programu

Łamigłówki sudoku to feno
men XXI wieku. Chociaż zasady
tej japońskiej gry zostały wymy
ślone 250 lat temu, to właśnie
w naszych czasach zyskała nie
zwykłą popularność, dzięki pu
blikacjom w gazetach na całym
świecie.
Dowiedz sie ~ czym mówią
wszyscy we'
tącz do tego
ekscytującego tenomenu na
szych czasów i po prostu zacznij
grać... z „Głosem Pomorza”. Kil
ka razy w tygodniu będziemy
drukować diagramy sudoku
w gazecie. Czytelnicy, którzy
prześlą na nasz adres prawidło
we rozwiązania, wezmą udział
w losowaniu rewelacyjnej nagro
dy - książki „1001 sudoku” mi
strza tej gry - Akira Noe. W tej
pięknie wydanej publikacji entu
zjaści znajdą niemal wszystkie

rodzaje sudoku o różnym stop
niu trudności: 9x9, 16x16, sudo
ku samuraj, killer, multis.udoku,
sudoku X...
Rozwiązania - wypełnione
diagramy wycięte z gazety - na
leży przesyłać pod adresem
„Głos Pomorza”, ul. Henryka Po
bożnego 19, 76-200 Słupsk.
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