ę

Noworoczne granie

Już dziś
zakładka
z wizerunkiem
koszykarza

Piłkarze oldboje ze Słupska grali
w Nowy Rok.
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SEZON NA TROCIE I ŁOSOSIE ROZPOCZĘTY

To będzie
droższy rok

Inwazja wędkarzy
z całej Polski
Tłok nad Słupią, królową trociowych rzek. Blisko dwa tysiące wędka
rzy z całego kraju otworzyło tegoroczny sezon łososiowy. Amatorzy
moczenia kija złapali łącznie 31 ryb.
W Nowy Rok oficjalnie został zainaugurowany sezon wędkarski.
Na brzegi pomorskich rzek wyszły tysiące miłośników ryb łososiowa
tych z całego kraju i Europy. Największym powodzeniem wśród
wędkujących cieszy się wciąż królowa trociowych rzek, czyli Słupia.
WIĘCEJ NA STR. 3

ü Gaz, abonament radiowo-telewizyjny i papierosy - za to wszystko zapłacimy
w tym roku więcej. Droższe będzie również wysyłanie paczek, a poczta
pobierze wyższą prowizję za opłacane rachunki. Jedyną dobrą wiadomością
jest wzrost płacy minimalnej.
P o
morska
Spółka ' *
Gazowni
cza, która
dostarcza
gaz miesz- i
kańcom re- y
gionu słup
skiego, podnio
sła
ceny
dla
„odbiorców
z
kuchenkami”
o 5,56 proc., a dla ogrzewają
cych domy o 7,14 proc. Według
miesięcznika „Świat Energii”
średni miesięczny rachunek
tych pierwszych będzie wynosił
28,57
zł,
tych
drugich
461,47 zł.
W Słup
sku
do
star
czany

przez
\ kon
cern
E n e r g a
będzie
o 1,23 proc. tańszy. „Świat
Energii” wyliczył, że za 1950
kWh (kilowatogodzin) - tyle
prądu w eiągu całego roku zu
żywa indywidualny odbiorca
domowy rozliczający z dostaw
cą energii w tzw. taryfie G
- w tym roku słupszczanie za

płacą 796 zł, czyli o 9,90 mniej
niż roku ubiegłym.
Legalne słuchanie radia bę
dzie nas w tym roku kosztowało

5,20 zł miesięcznie (do 31
grudnia 2005 stawka wynosiła
równo 5 zł). Jeśli dodamy
do tego legalny telewizor, nasz
miesięczny
rachunek
wzrośnie
z dotychcza
sowych

15,80
zł
do 16,70 zł.
Możemy trochę zaoszczę
dzić, jeśli zdecydujemy się za
płacić abonament rtv za cały
rok z góry. Taki sposób uregu
lowania rachunku daje nam
zniżki i w przypadku radia bę
dziemy
musieli
wyłożyć

w styczniu 55,60 zł. W przy
padku radia
i
telewizora
178,50 zł. Oszczędności nie są
może zbyt wielkie - za radio
3,6 zł, za radio i telewizor
11,5 zł - ale zawsze to coś.
W
trochę
lepszej sytu
acji są pala
cze. Akcyza
na papiero
sy
rośnie
od
połowy
stycznia
o
16
proc.,
wzrost podatku,
jaki pobiera minister finansów,
przełoży siędla nich na droż
sząo jakieś
30-60 groszy
paczkę papierosów. Najdroż
sze papierosy będą kosztować
8 zł. Podwyżka akcyzy nie mu
si się od razu przełożyć
na wzrost cen papierosów
w sklepach, bo koncerny tyto
niowe najpierw muszą sprze
dać zapasy.
Poczta
V j
Polska
M »
od dziś li
czyć so
bie
50
groszy więc
e
j
za
nadanie
paczki ekonomicznej i prioryte
towej do pięciu kilogramów.

UKRAINA ODCIĘTA OD GAZU

Sytuacja groźna także
dla Polski

Płacąc na poczcie wyższe
rachunki za gaz i prąd, zamiast
dotychczasowych 99 groszy
prowizji, zapłacimy monopoliś c i e
2,50 zł.
Na
razie,
czyli i
przez najbliższe dwa

Rosyjski Gazprom wstrzymał dostawy gazu dla Ukrainy. Strona ukra
ińska poinformowała, że odcięcie dopływu może spowodować
problemy z dostarczaniem go do Polski i Europy zachodniej. Przez
Ukrainę biegną bowiem rurociągi, którymi rosyjski gaz trafia do krajów
europejskich. Czy powinniśmy zacząć się bać?
0 KONFLIKCIE ROSYJSKO - UKRAIŃSKIM I JEGO EWENTUALNYCH SKUTKACH DLA
NASZEGO KRAJU - CZYTAJ STR. 4
KOMENTARZ I SONDAŻ - STR. 2
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DRAMAT POD MIASTKIEM

- trzy mie
siące
nie
grozi nam
pod
wyżka
cen
benzyny, ale analitycy przewidu
ją, że na światowych rynkach
cena baryłki ropy będzie rosła
i ten wzrost możemy odczuć
na stacjach w drugim kwartale
tego roku.
Natomiast
bardzo
prawdopo
dobna jest
podwyżka
autogazu.
O ile, tego
ciągle
nie wiad o m o ,
bo minister finansów jeszcze nie
ujawnił na jakim poziomie chciał
by ustawić ten podatek.
WOJCIECH SIBILSKI

Zginęła w lodowatej rzece
Tragicznie zakończyła się zabawa sylwestrowa dla jednej z mieszka
nek Głodowa w gminie Miastko. Około godziny drugiej w nocy
42-letnia kobieta wracała z grupą znajomych z zabawy u sąsiadów.
Kiedy znalazła się w pobliżu własnego domu, odłączyła się od grupy
i poszła załatwić potrzebę. Stojąc na niewysokiej skarpie, nie utrzy
mała równowagi i spadła na plecy z wysokości około 2,5 metra wprost
do rzeczki. Tam zmarła z wyziębienia organizmu.
Zwłoki kobiety znalazł wczoraj rano jeden z sąsiadów. Wcześniej ko
biety nie szukano, bo znajomi, z którymi była na balu myśleli, że
dawno jest już w domu. Nie szukał jej też mąż, który wrócił do domu
z sylwestra jeszcze wcześniej.

Os
oo

(kor)

LPG

SZEFOWA PARR STANIE PRZED SĄDEM

Oskarżona pani prezes
Finał śledztwa w sprawie Ewy M., byłej szefowej Pomorskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Prokuratura skierowała przeciwko
niej akt oskarżenia. Za działanie na szkodę spółki i poświadczenie
nieprawdy w dokumentach grozi jej kara do pięciu lat więzienia.
Sprawę nieprawidłowości w PARR, która zarządza Słupską Specjal
ną Strefą Ekonomiczną, blisko rok badała policja. Teraz wysłała
do sądu akt oskarżenia. - Oskarżamy Ewę M. o poświadczenie nie
prawdy w dokumentach spółki oraz działanie na jej szkodę - mówi
Maria Pawłyna, prokurator rejonowy w Słupsku. - Na budowę jeden
z dróg wydała 60 tysięcy złotych więcej niż w rzeczywistości była
ona warta.
Chodzi o kilkusetmetrowy odcinek drogi dojazdowej w SSSE. Za dro
gę wykonaną z betonowych płyt agencja zapłaciła 112 tysięcy złotych.
Tymczasem biegły powołany do sprawy uznał, że PARR przepłaciła,
bo droga powinna kosztować co najwyżej 50 tysięcy złotych. Ponadto
przy jej budowie nie wykonano wszystkich prac objętych umową. Była
prezes podała również, że zarząd Agencji podjął uchwałę o sprzedaży
atrakcyjnej działki w strefie ekonomicznej. Informację tę Ewa M. wy
słała do słupskiego ratusza oraz do banku. Zarząd PARR jednak
takiej uchwały nigdy nie podejmował.
Ewa M. od roku nie pełni już funkcji prezesa PARR.

wojciech.sibilski@glos-pomorza.pl
tel. 094 347 35 45

Takiego sylwestra nie było już dawno

Bawiliśmy się hucznie,
ale niespokojnie
Dwóch ciężko rannych mężczyzn
trafiło do szpitala, a blisko 20 osób
spędziło sylwestrową noc w Izbie
Wytrzeźwień - tak witaliśmy Nowy
Rok w regionie słupskim. Policjanci
mieli pełne ręce roboty.

- Takiej sylwestrowej nocy
nie mieliśmy już dawno. Ludzie,
którzy schodzili ze służby, nie
pamiętali jak się nazywają. Tyle
aż mieliśmy pracy - komentuje
oficer dyżurny słupskiej policji.

977013795251001

Tragicznie zakończyła się
zabawa sylwestrowa dla 21-lat
ka z Damnicy. Około godziny
drugiej,
w
mieszkaniu
przy ul. Długiej, między nim,
a jego kolegami doszło do kłót
ni. Mężczyzna został zaatako
wany siekierą. Otrzymał cios
w plecy. W ciężkim stanie
z uszkodzonymi płucami trafił
do szpitala. Lekarze określają
jego stan jako stabilny. Policja
zatrzymała ośmiu współtowa
rzyszy rannego. Wszyscy byli
kompletnie pijani.
Równie niebezpiecznie za
kończyła się zabawa dla miesz
kańca Słupska. Z roztrzaskaną
głową
został
znaleziony
przy ul. Murarskiej. - Otrzymali

śmy zgłoszenie, że leży tam
dwóch mężczyzn - mówi Emilia
Adamiec, rzeczniczka słupskiej
policji. - Jeden był pijany, a dru
gi ranny. Poszkodowany trafił
do szpitala. Przeszedł operację
trepanacji czaszki.
Oparzenie ręki i twarzy oraz
złamany palec dłoni po odpale
niu petardy oraz mnóstwo ura
zów głowy po upadkach i bój
kach - to skutek gorączki syl
westrowej nocy w Lęborku.
Karetka pogotowia wyjeżdżała
aż 13 razy. - Szycie głów mieli
śmy non-stop - mówi Janusz
Fic, lekarz dyżurny lęborskiego
pogotowia.
Pełne ręce roboty mieli tak
że policjanci w Bytowie. Więk

(toc)

szość przypadków dotyczyło
bójek i domowych awantur.
- Jednego z awanturujących
się w domu musieliśmy zatrzy
mać - mówi dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Bytowie.
- Z kolei w Niezabyszewie
dwóch mężczyzn wracających
z zabawy napadła i pobiła gru
pa wyrostków.
Sporo, bo aż 19 pijanych
trafiło do słupskiej Izby Wy
trzeźwień. - Rekordzista miał
w organizmie 3,6 promila alko
holu - mówi jeden z pracowni
ków izby. - W tym gronie zna
lazła się jedna 20-letnia kobie
ta.
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LICZBA DNIA

„ Jeśli Kościół w jakimś okresie zwiąże się zbyt

6901 metrów

silnie z aktualną frakcją polityczną, za ten
mańaż drogo zapłaci w następnym okresie.
Francja tę cenę płaci do dziś, ukazując

'przeleciał w ubiegłym roku Adam Małysz, skacząc podczas
rozegranych w 2005 r. 26 konkursach Pucharu Świata.
__________________
To trzeci wynik na świecie. Pierwsze miejsce zajął austriacki skoczek Thomas Morgenstern którv
S'® Wt “bległym roku 7 078’5 m- Drugie miejsce zajął Norweg Roar Ljoekelsoey z wynikiem:
/ 058,5 metrów w powietrzu. (pap>
}

nieraz laicyzm w stylu fanatyków”.
«emm
WWWWIIMtm 8 ' Bä
V, ,
Abp Józef Życiński, komentując związki Kościoła i nowej władzy w Polsce. (PAP)

PULS DNIA

2006 - raj
dla leniuchów!

Niełatwe zadanie
No i spełnił się scenariusz czych pomiędzy nadciągającą
z najczarniejszych koszmarów.
prawicą a odchodzącą lewicą.
Rosyjski Gazprom roz
Teraz okazuje się, że
począł zakręcanie gazo
ostrzeżenia były jak
wego kurka na Ukrainie.
najbardziej prawdziwe,
Mimo, że premier Mar
a Polska znalazła się
cinkiewicz zapewnia, iż
nagle w wielce kłopotli
Polska da sobie radę,
wej sytuacji.
osobiście jestem nasta
Wydaje mi się, że
wiony mniej optymi
rząd i prezydent powin
stycznie. Rosyjsko ni w tej chwili zapo
ukraińska wojna o wpły
mnieć o: walce o wpły
wy, kontrolowana przez
Tomasz
wy w mediach publicz
Rosjan kurkiem od ga
Ogonowski
nych,
becikowym,
zu, bez wątpienia odbije
aktach IPN, komisjach
się rykoszetem na Polakach.
prawdy i sprawiedliwości i tego
Okazuje się, że dokonane typu historiach. Trzeba błyska
przez poprzednią ekipę uza wicznie kombinować, jak zna
leżnienie Polski od jednego,
leźć alternatywne źródła gazu.
wschodniego dostawcy, było A to niełatwa sprawa.
kolosalnym błędem. Wspomi
Ale przecież nikt nie obiecy
nano
o tym wielokrotnie wał politykom Prawa i Sprawie
przy okazji pracy komisji ds.
dliwości, że będzie łatwo.
PKN Orlen, ale większość ko
mentatorów odbierała te sy
0 ROSYJSKIEJ DECYZJI I JEJ
gnały jako kolejny etap poli
EWENTUALNYCH SKUTKACH DLA
tycznych wojen przedwyborPOLSKI - CZYTAJ STR. 4

PROSTO Z MOSTU
tel. (094) 347 35 35
m Malwina z Kołobrzegu: - Bawi
łam się na balu sylwestrowym
organizowanym przez prywatną fir
mę i muszę powiedzieć, że jestem
bardzo zadowolona. Nie musiałam
znosić zaczepek pijanych wyrostków,
nie bałam się, że dostanę petardą
w głowę, jedzenie było wyśmienite,
a grana na żywo muzyka wręcz ide
alna do zabawy. Gorąco polecam
wszystkim, którzy nie przepadają
za masowymi ulicznymi imprezami,
wybór tego typu balu. Może trzeba
zapłacić kilka złotych więcej, ale
za to ma się gwarancję doskonałej
zabawy.

Prawdziwy urodzaj długich weekendów szykuje się nam w przyszłym
roku. Będzie ich aż sześć!

U Piotr Libicki z Koszalina:
- Słucham doniesień o zakręceniu
kurka gazowego przez Rosjan i co
raz bardziej zaczynam się niepokoić
sytuacją w naszej części świata. Ro
sjanie po raz kolejny dają pokaz
swojej imperialnej polityki siły, wyni
kającej z posiadania olbrzymich złóż
bogactw naturalnych i rozdają kije
i marchewki innym krajom. Ukraina
dostała kija, a podległa Moskwie Bia
łoruś marchewkę. Najgorzej, że ta
cała zawierucha może dotknąć i nas.
Nowy rok zaczyna się nienajlepiej.

NOWOROCZNY KAWAŁ

Życzenia od „podróżnika”
Pewien rencista z Przemyśla wysyła
do swoich znajomych życzenia nowo
roczne w postaci SMS-ów z Berlina,
Kijowa, z Węgier, a nawet z Betle
jem, podpisując się „Globtroter”.

Adresaci - pełni zazdrości o
jego podróżnicze wyprawy dziwią się jednocześnie, jak ren
cistę stać na takie eskapady.
Tymczasem owe podróże są
niezwykle tanie i - co najważ
niejsze - niezbyt odległe - Ber
lin, Kijów, Betlejem i Węgry to

bowiem nazwy miejscowości,
najczęściej przysiółków, w byłym
województwie przemyskim.
- Nie każdy o tym wie, więc
znajomi sądzą, że wędruję
po świecie, a tymczasem wsia
dam w PKS i za parę groszy od
wiedzam miejscowości o zna
nych nazwach - tłumaczy prze
myślanin. - Na tyle stać przecież
rencistę, a najważniejsze, że
miejscowości są prawdziwe,
a życzenia szczere. No i robią
wrażenie.
(pAP)

Biedny jak... Szwajcar
czy kraj ludzi ubogich.

Tak przynajmniej twierdzi
tamtejszy Caritas, który oblicza,
że w strefie ubóstwa żyje co
siódmy obywatel tego państwa.
W liczącej 7,5 min mieszkań
ców Szwajcarii strefa ubóstwa
obejmuje około miliona osób
- podał w opublikowanym
pod koniec roku „Almanachu
społecznym 2006” szwajcarski
Caritas. Z publikacji wynika, że
choć liczba oficjalnie zarejestro

wanych bezrobotnych wynosiła
w listopadzie tylko 146 tysięcy,
to w rzeczywistości z rynku pra
cy wyłączonych jest znacznie
więcej ludzi w wieku produkcyj
nym. Statystyki nie obejmują bo
wiem osób pozbawionych ubez
pieczenia społecznego oraz po
bierających
wcześniejsze
emerytury bądź renty inwalidz
kie, a także ludzi młodych, któ
rzy nie zdołali uzyskać jakiego
kolwiek zatrudnienia. Według
szacunków organizacji, liczba
osób dotkniętych ubóstwem wy
nosi około miliona.
(pap>

Wszystkich, którzy lubią długie
weekendy koniec obecnego roku ra
czej nie rozpieszczał: pierwszy
dzień Bożego Narodzenia przypadł
w niedzielę, podobnie jak Nowy
Rok. O wiele atrakcyjniej zapowiada
się rok 2006. Zestaw dwóch, sąsia
dujących ze sobą majowych świąt
wypada wręcz idealnie - 1 Maja bę
dziemy święcić w poniedziałek, a 3
Maja w środę. Wystarczy więc 2 ma
ja wziąć sobie jednodniowy urlop,
aby przez całe pięć dni - od 29
kwietnia - skutecznie zapomnieć
0 pracy. Jeżeli zaś dorzucimy do te
go dwa kolejne wolne dni (4 i 5 ma
ja) to będziemy mogli zafundować
sobie 9-dniowe małe wakacje.
Jak co roku korzystnie wypada
też Boże Ciało. W kalendarzu za
znaczone jest 15 czerwca, w czwar
tek. Załatwiamy sobie wolny piątek
1 mamy kolejny, czterodniowy długi
weekend.
Nie przegapmy też święta Wnie
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny

PYTANIE TYGODNIA

WŁODZIMIERZ
WAWRZYNOWSKI,

- Czy Polacy są leniwi?

Po raz ostatni prezentujemy wyniki dotychczasowego sondażu:

Od dzisiaj na naszej stronie
internetowej można odpowiadać
na pytanie: Czy zamknięcie
kurka gazowego przez Rosjan
może być groźne dla Polski?

(15 sierpnia). Tym razem przypadnie
ono we wtorek. A pomiędzy wtorkiem
i niedzielą jest tylko poniedziałek.
Urlop w ten dzień zagwarantuje nam
kolejne cztery dni wolnego.
Nieco trudniej wygląda sytuacja
1 listopada. Wszystkich Świętych
przypada w środę. Można więc
wziąć urlop albo w poniedziałek i we
wtorek, albo w czwartek i w piątek.
W obu wariantach tracimy dwa dni
urlopu, a zyskujemy pięć dni wolne
go.
Ładnie ułoży się za to Boże Naro
dzenie. Co prawda do wigilijnej kolacji
zasiądziemy w sobotę, ale do pracy
wrócimy dopiero w środę. A jeżeli ma
my wyrozumiałych przełożonych to
warto się postarać o wolne od środy
27 grudnia do piątku 29 grudnia.
Wtedy będziemy świętować aż
dziesięć dni - Nowy Rok 2006 przy
pada bowiem w poniedziałek.

■

Czy Polaków stać na długie
świętowanie?
Mariusz Ćwikła
- Nie można
wszystkiego prze
liczać na złotówki.
Większość ludzi
ciężko pracuje,
więc przyda się
kilka
długich
weekendów. Sko
rzystają na tym nasze rodziny, dla
których często nie mamy czasu
w tygodniu.
j

Sebastian
Korecki
- Tak, słysza
łem, że w przy
szły m
roku,
przy wzięciu jed. nego, dwóch dni
* wolnego można

pol@glos-pomorza.pl
tel. 094 347 35 56

- Nie bardziej niż przedstawicie
le innych narodów. Ja bym to pyta
nie odwrócił: czy Polacy pracują
za dużo? Otóż, coraz częściej spo
tkam się z ludźmi, którzy cierpią
na ciężki pracoholizm. Szalejące do
okoła bezrobocie powoduje, że lu
dzie, którzy mają pracę panicznie
boją się, że mogą ją stracić i harują
często ponad fizyczne i psychiczne
siły. Kiedy mają wolny dzień, zaczy
nają wariować: chodzą podenerwo
wani, nie mogą zaplanować nawet
godziny i w konsekwencji marnują
czas, który powinien być przezna
czony na odpoczynek.

Głosuj na www.glos-pomorza.pl

jest leniuchowa
nie podczas wy
dłużanych week
endów, ale raczej

OGŁOSZENIA
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0-500-812-970 Monika, Słupsk.
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Pytał: PIOTR POLECHOŃSKI

Tomasz
Kowalewski

«aigü uh“ r I
~ Polacy są
5 narodem, który po
trafi wykorzystać
okazję do wypo
czynku. Nie widzę
w tym nic złego.
W prywatnych fir
mach, a tych jest większość, swoje
i tak trzeba zrobić. W skali kraju może
są jakieś straty z tego tytułu, ale spe
cjalnie bym się nie przejmował.
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MIESZKANIE w Koszalinie
(z wyposażeniem) od stycznia trzem
studentkom wynajmę. Tel. 600 698 635

mieć nawet 10 dni
ekstra wypoczynku. No cóż każdy
lubi długie weekendy. To taka polska
tradycja. Rząd i szefowie firm pew
nie narzekają, że cały kraj stoi
i świętuje, ale ludzie są zadowoleni.

gnacja z urlopu?

07844/C

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

dobrowolna rezy

- Tak to nie
stety wygląda.
Długie weekendy w powszechnej
świadomości to symbol polskiej
niechęci do wysiłku. Ale tak było
za czasów poprzedniego systemu,
gdy pracy nikt nie szanował, bo le
żała na ulicy. Teraz jest zupełnie
inaczej. Dziś praca to luksus, który
dla wielu zamienia się w obsesję.
Dlatego, jeżeli możemy sobie zor
ganizować kilka dodatkowych dni
wolnego, róbmy to.

07786/A

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

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

PIOTR POLECHOŃSKI

- Czyli proble
mem Polaków nie

- Przeczytałam wasz tekst o idio
tycznym rozporządzeniu, które wydał
minister środowiska w sprawie wiel
kości ziarenek piasku, którym
drogowcy posypują ośnieżone drogi.
Tyle, że ziarenka wielkości, której ży
czy sobie minister można uzyskać
tylko laboratoryjnie, przy pomocy
specjalistycznych urządzeń. Co
za idiotyzm! W jakim kraju my żyje
my? Dlaczego przedstawiciele, bądź
co bądź, najwyżej władzy wykazują
się taką bezmyślnością? Czy na
prawdę w naszym kraju, w którym
nie dba się zupełnie o ekologię i śro
dowisko naturalne, minister
od środowiska nie ma poważniej
szych problemów, niż wielkość
ziarenka piasku?
(ogon)

NASZ GŁOS

ROZMOWA DNIA

psycholog

Czy mijający rok
był dobry
dla Polski?

-

M Czytelniczka ze Sławna:

ZDZIWIENIA

Uchodząca za krainę luksusu i bo
gactwa Szwajcaria, to w gruncie rze
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a Oni będą menedżerami

a Szefie, nie pozwalaj sobie!

Uczniowie kilku szkół z naszego regionu chwalili się niedawno swoją
wiedzą o zarządzaniu firmą. Najlepsi okazali się młodzi mieszkańcy
Złocieńca.

Niewybredne żarty, podszczypywanie, „przypadkowe” dotykanie
- tak traktował swoje podwładne szef jednej z koszalińskich
restauracji. Dziewczyny o sprawie powiadomiły prokuraturę.

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA

Sezon na trocie i łososie rozpoczęty

Inwazja wędkarzy
z całej Polski

CEZARY DĄBROWSKI
wojewoda pomorski

- W związku z tym, że już niebawem zostanę odwołany przez
premiera, moim największym postanowieniem jest udanie się
na zasłużony wypoczynek. Słabości żadnych nie mam. Jestem
co prawda zapalonym myśliwym, ale z tego rezygnować nie za
mierzam.

MACIEJ KOBYLIŃSKI
prezydent Słupska

- Mam wiele postanowień noworocznych. Przede wszystkich
chciałbym, żeby Słupsk dalej się rozwijał. Od pewnego czasu sta
ram się odchudzać, ale - przyznam szczerze - z mizernym sku
tkiem. Dobrze byłoby więc, gdyby udało mi się zgubić kilka kilo.

Tłok nad Słupią, królową trociowych rzek. Blisko dwa tysiące wędkarzy z całego kraju otworzyło
tegoroczny sezon łososiowy. Amatorzy moczenia kija złapali łącznie 31 ryb.
W Nowy Rok oficjalnie zo
stał zainaugurowany sezon
wędkarski. Na brzegi pomor
skich rzek wyszły tysiące miło
śników ryb łososiowatych z ca
łego kraju i Europy. Najwięk
szym
powodzeniem wśród
wędkujących cieszy się królo
wa trociowych rzek, czyli Słu
pia. - Najwięcej ludzi wędkuje
w samym Słupsku - mówi Teo
dor Rudnik, prezes zarządu
okręgu
Polskiego Związku
Wędkarskiego
w
Słupsku.
- W Słupsku jest najlepsza
i najniższa woda. Tutaj też zo
stało złowionych najwięcej ryb.
Dla mieszkańców Słupska
i przyjezdnych organizatorzy
przygotowali wędkarski festyn.
W imprezie wzięło udział 254
wędkarzy. Łącznie złapali 31
troci i łososi. Rekordzistą został
Wojciech Łakomiak z Konina,
który złapał blisko pięciokilogramowego łososia. W ubiegłym
roku także złowił największą ry
bę imprezy. - Uwielbiam adre
nalinę, gdy ryba chwyci przynę
tę - mówi wędkarz. - Walka
z taką wielką rybą to coś niesa
mowitego. Nie da się tego opi
sać.
Wcale nie mniejsze okazy
troci i łososi złapali także węd
karze, którzy wybrali się na inne
odcinki Słupi. Spora grupa miło
śników tych ryb tradycyjnie

MIROSŁAW PAJĄK
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku

- Nowy Rok to data umowna i szczerze powiedziawszy nie wie
rzę w żadne postanowienia. Niemniej chciałbym być bardziej
tolerancyjny dla swoich adwersarzy. Trudnu jednak o tolerancję
dla osób, które reprezentują ubecko-sowiecki typ myślenia.
Zanotował: JACEK CEGŁA

Lewicowi radni popierają Falcka

Nie oddawajcie kontroli
nad szpitalem
Słupskie SLD chce, by marszałek woje
wództwa pomorskiego kontynuował roz
mowy z duńską firmą Falek w sprawie do
kończenia

budowy

nowego szpitala

w mieście.

Wczoraj na brzegach Słupi w centrum miasta nie było wolnych miejsc.
Wędkarze stali obok siebie w dwu lub trzy metrowych odstępach
otworzyła sezon wędkarski
w Bydlinie. - Od lat przyjeż
dżam w to samo miejsce - mó
wi Janusz Wawrzyn z Poznania.
- W tym roku jeszcze nic nie

złowiłem, ale wierzę, że nie
wrócę z pustymi rękoma.

TOMASZ CZĘŚCIK
tomasz.czescik@glos-pomorza.pl
tel. O 59 848 81 27

- To jest jedyna szansa
na szybkie dokończenie tej wloką
cej się już dwadzieścia lat inwesty
cji, tym bardziej, że potrzeba jesz
cze co najmniej 200 milionów zło
tych. Falek ma już przyczółek
w Ustce, gdzie przejął niepubliczną
przychodnię. To jest duża firma,
z którą na pewno będzie się liczył
Narodowy Fundusz Zdrowia - mó
wi Krzysztof Sirant, szef klubu rad
nych SLD w Radzie Miejskiej
w Słupsku.

Nie wszyscy wędkarze spokojnie mo
gli doczekać początku sezonu
wędkarskiego. Część z nich już w so
botę wyszła nad brzeg Słupi. Straż
rybacka zatrzymała siedmiu kłusow
ników. Przeciwko nim zostaną
skierowane wnioski do sądu. Grozi
im kara do dwóch lat więzienia.

Działacze lewicy wzywają jedno
cześnie Jana Kozłowskiego, mar
szałka województwa pomorskiego,
do takiego prowadzenia negocjacji
z Falckiem, aby w polskich rękach
pozostała
większość
udziałów
w szpitalu.
- Rozmowy na pewno będą kon
tynuowane i na razie nie przewiduje
się rozwiązania, które pozbawiałoby
marszałka kontroli nad szpitalem
- mówi Małgorzata Pisarewicz,
rzecznik prasowy Urzędu Marszał
kowskiego w Gdańsku.
Tymczasem niedawno przeciw
wpuszczaniu Falcka do szpitala opo
wiedziały się związki zawodowe pie
lęgniarek.

(maz)

Były poseł chce wrócić do politycznej gry

Sieńko reaktywacja
Zamieszanie w pomorskim SLD.
Były poseł Jan Sieńko, który
po przegranych wyborach parla
mentarnych zrezygnował z wszyst
kich funkcji w wojewódzkich wła
dzach partii, teraz chce je odzy
skać.

Sprzeciwiają

się

temu

pomorscy liderzy Sojuszu.

Sieńko, po przegranych wy
borach parlamentarnych (starto
wał z trzeciego miejsca listy
SLD w okręgu gdyńsko-słupskim) zrezygnował członkostwa
z zarządzie, Radzie Wojewódz
kiej i z wiceprzewodniczącego
partii w Pomorskiem. Swoją de
cyzję przesłał faksem.
Co dziś robi poseł? W roz
mowie z nami kilka dni temu
powiedział, że znalazł pracę,
ale nie chciał zdradzić jaką.
Zdaniem wielu lokalnych dzia

łaczy SLD postawa Sieńki,
wciąż szefa SLD w Słupsku,
jest co najmniej dziwna, ponie
waż miejska organizacja za
czyna pogrążać się w mara
zmie.
Tymczasem podczas ostat
nich obrad Rady Wojewódzkiej
Sojuszu Sieńko postanowił
wrócić na stanowiska, z których
wcześniej zrezygnował. Pro
blem pojawił się, gdy sprzeciwi
ła się temu Joanna Senyszyn,
pomorska
posłanka
SLD.
- Uważam, że to niedopusz
czalne, bo rezygnacja nabiera
mocy prawa z momentem jej
złożenia. Takie jest stanowisko
Krajowego Sądu Partyjnego
- przekonuje Seneszyn.
Z posłem Sieńko nie udało
nam się skontaktować. Podob
ne problemy mają członkowie

SLD. - Jasiu zmienił komórkę
po
przegranych
wyborach
i zszedł do podziemia. Nikt nie
wie, co robi. To budzi po
wszechne zdziwienie - dodaje
Senyszyn.

Afera w Centrali Nasiennej w Sławnie
i

Dyrektor oskarżony
o wyłudzenie
Jozef K., były dyrektor Centrali Nasiennej
w Sławnie, odpowie za wyłudzenie nad
miernego wynagrodzenia. Chodzi o 140
tysięcy złotych.

(kow)
Akt oskarżenia w tej sprawie spo
rządziła już Prokuratura Rejonowa
w Sławnie. - Ustaliliśmy, że od 2000
do 2005 roku dyrektor otrzymywał
nielegalnie podwyżki, bo zatwierdza
ła je rada pracownicza, a zgodnie
z prawem powinien to robić wojewo
da zachodniopomorski - wyjaśnia
Piotr Wedmann z Prokuratury Rejo
nowej w Sławnie.
Powołany przez prokuraturę bie
gły stwierdził, że w tym okresie Józef
K. pobrał 140 tysięcy nadmiernego
wynagrodzenia.
Przypomnijmy, podwyżki były
przyznawane dyrektorowi bez infor

mowania wojewody zachodniopo
morskiego, który jest organem zało
życielskim. Mieszkający w Słupsku
Józef K. był dyrektorem Centrali Na
siennej do maja 2005 roku, kiedy
na wniosek rady pracowniczej z tej
funkcji odwołał go wojewoda. Tuż
po tym wyszło na jaw, że dyrektor
przez pięć lat pobierał wynagrodze
nie niezgodnie z tzw. ustawą komino
wą. Wówczas wojewoda zażądał
od byłego dyrektora zwrotu w ciągu
14 dni nieprawnie pobranych wyna
grodzeń. Józef K. początkowo dekla
rował gotowość porozumienia się
z nowym kierownictwem Centrali
w sprawie zwrotu pieniędzy, ale póź
niej zmienił zdanie.
Oskarżony nie przyznaje się
do winy.
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• wygodę - dostarczamy gazetę
pod Twoje drzwi
codziennie do godz. 8 rano
• stabilność - stała cena
dla prenumeraty
dłuższej niż jeden miesiąc

Zamów prenumeratę
„Głosu Pomorza”
w urzędzie pocztowym
lub u swojego
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Chce budować Europę

Zarabia na naiwnych

Prezydent Francji Jacques Chirac zapowiedział
w sobotę wieczorem, że podejmie „inicjatywę”
na rzecz budowania Europy. Ma to być
odpowiedź Chiraca na masowe „nie” dla unijnej
konstytucji w referendum odbywającym się
w minionym roku w kilku europejskich krajach.
- Nie można czekać. Dlatego właśnie podejmę
szybko inicjatywy na rzecz budowania Europy
politycznej, Europy społecznej, Europy projektów
- zapowiedział francuski prezydent.

Słynny prałat Henryk Jankowski znalazł sposób
na kolejny, doskonały biznes. Oferuje klaser
z wyemitowaną w czerwcu dwuzłotówką
z wizerunkiem Jana Pawła II oraz jedno-, dwui pięciogroszówkami, a także fińskimi monetami
o nominałach 1,2 i 5 eurocentów. Całość kosztuje
105 zł, choć na rynku wszystkie monety są warte
najwyżej 6 zł. Ksiądz chce w ten sposób
sfinansować instytut swojego imienia, który ma
zacząć działać w lutym.

(PAP)

CHWALIMY

(PAP)

GANIMY

Rosja odcięła dostawy gazu dla Ukrainy

TAK ZEGNALIŚMY STARY ROK

W kraju...

Kurek zamknięty
Rosyjski Gazprom rozpoczął zakręcanie gazowego kurka na Ukrainie. Jeśli wojna gazowa roz
szerzy się, Polskę czekają kłopoty.
W wyniku braku porozumie
nia między Moskwą a Kijowem
Gazprom tuż przed godz. 10
czasu moskiewskiego rozpoczął
operację stopniowego obniżania
ciśnienia gazu w dwóch rurocią
gach, którymi na Ukrainę płynął
błękitny surowiec.
Gazprom potwierdza goto
wość do podpisania w każdej
chwili porozumienia na dostawy
gazu dla Ukrainy. Rosja zastrze
ga jednak, że nie ma mowy o re
zygnacji z podwyżek cen.
- Tej sytuacji winna jest Ukra
ina - tak zakręcenie gazowego
kurka z dostawami dla Kijowa
tłumaczy Gazprom. Gazowy gi
gant już wcześniej zapowiadał,
że z technologicznego punktu
widzenia odcięcie dostaw Kijo
wowi nie jest problemem. Kon
cern ma zamiar po prostu nieco
obniżyć wydobycie - ilość prze
syłanego gazu została zmniej
szona o to, co do tej pory pobie
rała Ukraina. Kurek nie może
jednak zostać zakręcony całko
wicie, bo to pozbawiłoby dostaw
europejskich odbiorców.

Trudne rozmowy
- Ciśnienie w gazociągach,
dostarczających gaz dla Ukrainy
obniżyło się - poinformował
rzecznik przedsiębiorstwa Naftohaz Ukrainy, Eduard Zaniuk.
Ukraińscy dystrybutorzy gazu
nie zaobserwowali do tej pory
problemów z dostawami. Palniki
kuchenek gazowych w ukraiń
skich domach działały bez żad
nych zastrzeżeń.
Możliwe, że Ukraina teraz za
cznie pobierać gaz z rurociągów
tranzytowych prowadzących do
Europy. Kijów twierdzi też, że
ma zapasy wystarczające na
najbliższe tygodnie.
Po stronie rosyjskiej sytuację
komentuje tylko rzecznik Gazpromu, Siergiej Kuprianow. We
dług niego, odpowiedzialne
za całą sytuację są władze Ukra
iny, które nie zgodziły się
na kompromisowe propozycje
Moskwy. - Odrzucenie przez
Ukrainę proponowanego przez
nas rozwiązania problemu ozna
cza katastrofalne następstwa dla
ukraińskiej gospodarki i niestety
dla bratniego ukraińskiego naro
du - stwierdził Kuprianow.

Tak bawiono się w Krakowie.
Na balach, prywatkach, na rynku,
a nawet pod ziemią bawiliśmy się
w sylwestrową noc. Największe im
prezy plenerowe odbyły się w Krako
wie i Wrocławiu.

Operacja ograniczania dostaw jest w Rosji otoczona
widowiskową medialną oprawą. Telewizja NTW, na
leżąca do koncernu, pokazała nawet sam moment za
kręcania kurka.
Jeszcze wczoraj wydawało się,
że ukraińsko-rosyjskie porozumie
nie gazowe jest w zasięgu ręki.
Jednak Kijów zdecydował się od
rzucić propozycję odsuniętych
w czasie podwyżek cen surowca.
Ofertę złożył sam Władimir Putin.
O tym, że Ukraina odmówiła pod
pisania kontraktu na rok 2006, po
informował w nocy rzecznik rosyj
skiego Gazpromu.

Kara za rewolucję
Propozycja Putina zakładała
utrzymanie dotychczasowych
cen gazu przez pierwsze trzy
miesiące nowego roku. Potem
jednak miały zacząć obowiązy
wać stawki narzucone przez
Gazprom, czyli blisko pięciokrot
nie wyższe niż obecne. Rosyjski
przywódca nazwał ofertę przyja
znym gestem dla „braterskiego
narodu ukraińskiego”.
Wcześniej rzecznik Naftogazu powiedział w rozmowie
z RMF, że w pierwszym kwartale

Mimo zapewnień rządu ukraińskiego, że ogranicze
nie dostaw nie wpłynie na obecność gazu w domach
zwykłych obywateli, na Ukrainie wybuchła wczoraj
panika - ludzie zaczęli wykupywać butle z gazem.

roku Kijów będzie otrzymywać
gaz po starych cenach. Ozna
czało to, że surowiec nadal bę
dzie płynął na Ukrainę.
Rosyjsko-ukraiński konflikt
gazowy trwa od kilku miesięcy
miesięcy. Gazprom domaga się,
by Kijów płacił za gaz jego ryn
kowa cenę - obecnie wynosi
ona 230 dolarów za 1000 me
trów sześciennych. Jednak, gdy
prezydentem Ukrainy był Leonid
Kuczma uzgodniono stawkę
na wysokości 50 dolarów. Kijów
utrzymuje, że umowa przewidu
jąca taką cenę ma obowiązywać
jeszcze przez trzy lata. Dlatego
Ukraińcy twierdzą, że powodem
podwyżek nie jest ekonomia,
a polityka - kara za pomarań
czową rewolucję.

- Nie ma powodów do obaw
- podkreślają przedstawiciele
PGNiG. - Na razie zwiększamy
pobór gazu z magazynów, by
zrekompensować te niedostarczone ilości - powiedziała RMF
Małgorzata Przybylska, rzecz
niczka Polskiego Górnictwa Naf
towego i Gazownictwa.
Jednak polskie zapasy gazu
wystarczą tylko na kilka dni. Dla
tego, mimo zapewnień polskiego
rządu (patrz - ramka Opinie), je
żeli rosyjsko-ukraińska wojna
gazowa rozszerzy się, Polska
może mieć poważne kłopoty.
PGNiG będzie mógł jedynie
zwrócić się do Gazpromu, by zo
stały zwiększone dostawy ruro
ciągiem prowadzącym przez
Białoruś.
www. interia. pl)
FOTORZEPA

Na odcięciu rosyjskich do
staw gazu dla Ukrainy cierpi tak
że Polska. Dostawy do naszego
kraju są już mniejsze o 14 proc.

OPINIE

Istniejące gazociągi
Główne kierunki
eksportu gazu na
zachód

Zabici i ranni - oto bilans zabaw syl
westrowych na całym świecie. Naj
częstszą przyczyną tragedii było nie

premier RP

ostrożne obchodzenie się z petarda
mi i sztucznymi ogniami.

jt SA. i..
Piotr Woźniak

Północne
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minister gospo
darki
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UKRAINA

Morze Czarne
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...A tak w Nowym Jorku.

Kazimierz
Marcinkiewicz

- Polskie Górnic
two Naftowe
i Gazownictwo
I jest przygotowa
ne, aby zaradzić
tej sytuacji przez najbliższe dni. Po
dejmiemy także interwencję w tej
sprawie.

Rosyjski Gazprom jest jednym z głównych dostawców gazu ziemnego do Europy Zachodniej. Spór
z Ukrainą w sprawie cen tego surowca grozi zmniejszeniem dostaw w najzimniejszej porze roku.

fS*
............... ..........
.........

... i na świecie

(RMF FM, PAP,

Możemy mieć kłopoty

Główne gazociągi w Rosji

Morze

Na krakowskim Rynku Nowy
Rok powitało ok. 60 tys. osób. Pod
czas plenerowego koncertu wystąpi
li: Myslovitz, Perfect, Maryla Rodo
wicz i Sistars. Nie udało się pobić
ubiegłorocznego
rekordu,
gdy
na Rynek przyszło ponad 170 tys.
osób. Uczestnikom zabawy rozda
wano noworoczne okulary. Nad bez
pieczeństwem czuwało kilkuset poli
cjantów i ochroniarzy. Bawiący się
mogli wrócić do domów specjalnymi
dodatkowymi tramwajami i autobu
sami.
Owacyjnie przyjęty występ Beaty
Kozidrak z zespołem Bajm zakoń
czył transmitowany na całą Polskę
w II programie TVP koncert sylwe
strowy na wrocławskim Rynku. We
dług ocen policji, w centrum miasta
bawiło się około 60 tys. ludzi. Pod
czas koncertu wystąpili m. in.
Krzysztof Krawczyk, Blue Cafe z Ta
tianą Okupnik, która śpiewała po raz

ostatni w tej grupie, Kombi i Virgin
z wokalistką Dorotą „Dodą” Rabczewską.
Najniżej obchodzonymi sylwe
strami w Polsce były zabawy w ma
łopolskich kopalniach soli: w Bochni
- 250 metrów pod ziemią i w Wie
liczce - 125 metrów pod ziemią.
Chętnych na tak nietypowe bale nie
brakowało. W Bochni Nowy Rok wi
tało 325 osób. W Wieliczce, w ko
morze „Warszawa”, bawiło się po
nad 300 osób.
Z kolei najwyżej w Polsce,
na wysokości ponad 1.987 m n. p.
m., przywitali Nowy Rok pracownicy
Wysokogórskiego Obserwatorium
Meteorologicznego na Kasprowym
Wierchu w Tatrach. Placówka pro
wadzi obserwacje przez całą dobę,
co godzinę odnotowując dane pogo
dowe.
Bezalkoholowy sylwester odbył
się natomiast w Sanktuarium Maryj
nym w Licheniu (Wielkopolskie).
Do białego rana bawiło się tutaj po
nad 200 osób z całej Polski. Nowy
Rok powitano o północy mszą świę
tą przed Cudownym Obrazem Matki
Bożej.

- Nie ma żadnego
niebezpieczeń
stwa, że indywi
dualni odbiorcy
w Polsce odczują
skutki tej sytuacji w najmniejszym
choćby stopniu. Polacy nie powinni
obawiać się zmniejszenia dostaw.

Na szczęście do tragedii nie do
szło na największej na świecie ple
nerowej zabawie sylwestrowej
na Times Square w Nowym Jorku’
gdzie bawiło się kilkaset tysięcy
osób. Głośno oklaskiwano opusz
czenie się słynnej kryształowej kuli —
Waterford, która obwieściła nadej
ście 2006 roku. Tradycja jej opusz
czania 1907 r. Od tamtej pory stała
się ona znanym na całym świecie
nowojorskim symbolem. Tegorocz
na kula składała się z 504 kryształo
wych trójkątów, 696 żarówek i blisko
stu świateł laserowych.
Niestety, tak spokojnie nie było

w innych częściach świata. Co naj
mniej dwie osoby zginęły a 610 zo
stało poważnie rannych podczas za

baw noworocznych na Filipinach.
Niemal wszystkie ofiary to ludzie,
którzy ucierpieli w wyniku wybuchu

petard czy ogni sztucznych lub też.
strzałów, oddawanych na wiwat.
Z kolei we Włoszech tragiczny
bilans sylwestra to jeden zabity
i dziesiątki rannych. W okolicach
miasta Reggio Calabria na południu
kraju zginął 22- letni mężczyzna
podczas manipulowania ładunkiem
wybuchowym własnej roboty. W pra
wie każdym wielkim włoskim mie
ście rannych zostało po kilkanaście
lub kilkadziesiąt osób. Najwięcej ponad 60 odniosło, jak co roku, ob
rażenia w Neapolu i okolicach.
W Rzymie zanotowano 30 rannych.
Podobnie było w Sofii, gdzie kilku
dziesięciu Bułgarów doznało noc
sylwestrową obrażeń w wyniku kon
taktu z fajerwerkami i petardami.
Problemem w Bułgarii jest przemyt
niebezpiecznych chińskich petard.
Potencjalni klienci byli wielokrotnie
uprzedzani, by kupować sztuczne
ognie tylko w renomowanych skle
pach, ale nabywa się je masowo
na bazarach, gdzie są trzykrotnie
tańsze.
(PAP, www.intcria.pl)
FOTORZEPA
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Sylwester w regionie słupskim

Tak witaliśmy 2006 rok
Hucznie żegnaliśmy odchodzący i witaliśmy nadchodzący rok. Mieszkańcy naszego regionu bawili się na balach, prywatkach oraz imprezach plenerowych.
Każde miasto w naszym re
gionie zorganizowało imprezę
na świeżym powietrzu. Niewąt
pliwie największy sylwester
pod
chmurką
odbył
się
przed słupskim ratuszem. - Ba
wiliśmy się u znajomych w cen
trum, więc o północy przyszli
śmy pod ratusz - mówi Krzysz
tof
Okoński
ze
Słupska.
- Chcieliśmy witać Nowy Rok
z innymi i popatrzeć na pokaz
sztucznych ogni.
Byli i tacy, którzy tą wyjątko
wa noc spędzili na balach. Syl
westrową ofertę przygotowało
większość restauracji oraz
ośrodków wypoczynkowych. W
zależności
od
standardu
dwuosobowe
zaproszenie
kosztowało od 250 do tysiąca
złotych.

TOMASZ CZĘŚCIK
tomasz.czescik@glos-pomorza.pl
tel. O 59 848 81 27

W słupskiej restauracji Anna de Croy sylwestrowe szaleństwo trwało do białego rana.

Na słupskim placu Zwycięstwa królowały szampan i dziwaczne stroje.

W Lęborku najwięcej osób świętowało Nowy Rok w centrum miasta.

Niektórzy uczestnicy sylwestrowej nocy radość z nadejścia Nowego Roku wymalowali sobie na twarzy.

Marta i Patryk z Miastka w tych strojach bawili się na domowym party.

POWIAT SŁUPSKI
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ZDAHiEM CZYTELNIKA

JUTRO W GAZECIE
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Wojciech Skubisz ze Słupska

Zadzwoń!
Pomożemy

- Bardzo się cieszę, że ktoś jeszcze pamięta o woje
wództwie środkowopomorskim. Musimy walczyć
o swoje interesy, bo inaczej Gdańsk zrobi z nas cał
kowitą prowincję. Miałem nadzieję, że w tę walkę
włączą się nowi posłowie, ale oni są całkowicie za
przedani Gdańskowi.
(maz)

Z nami znajdziesz
pracę za granicą.

Państwa opinie z gminy Smołdzi
przyjmuje dziś

Zbigniew Marecki
tel. 059 848 81 26

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

powiat słupski.

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

Wyprostują zakręt w Bydlinie

I

kierownik działu - Magdalena Gryko

SŁUPSK* Funkcjonariusze wymienili dokumenty

Nowy most jeszcze
w tym roku

Policja ma nowe
legitymacje

Jeszcze w tym roku na drodze ze Słupska do Ustki ma być bezpieczniej. Wybudowany zostanie

Fot

SŁAWOMIR ZAB1CKI

nowy most i odcinek drogi w Bydlinie.

Nadkomisarz Marek Paszkiewicz, zastępca szefa słupskiej policji, poka
zuje nowe legitymacje służbowe
Od wczoraj policjanci posługują się
nowymi legitymacjami. Stary, czerwono-niebieski wzór zastąpią szaro-beżowe dokumenty.

Najbardziej widoczną zmianą
jest nowa kolorystyka. Ponadto
nowością jest umieszczony
w prawym dolnym rogu zdjęcia
policjanta hologram, na którym
umieszczono napis „RP”. - Wy
miana legitymacji policyjnych
następuje co kilka lat - mówi
aspirant sztabowy Emilia Ada
miec, rzecznik słupskiej policji.
— Nowy wzór będzie obowiązy
wał do 31 grudnia 2008 roku.
n

Nowe legitymacje, podobnie
jak wcześniejsze, zawierają sto
pień, imię i nazwisko policjanta,
jego numer identyfikacyjny, nu
mer legitymacji oraz nazwę jed
nostki policji. Każdy policjant,
który nie jest umundurowany
przy wykonywaniu czynności
służbowych, ma obowiązek oka
zać legitymację. Funkcjonariusz
umundurowany okazuje legity
mację jedynie na żądanie. Legi
tymacja musi zostać okaza
na w sposób umożliwiający od
notowanie
danych
w
niej
zawartych.

(toc)

iHirHf...—

Z głębokim żalem

Mieszkańcy wsi rozmawiali już
z władzami gminy Słupsk. Pytani by
li o Opinię w sprawie przebiegu no
wej drogi. - Rozwiązywana była
również kwestia wykupu gruntów
- mówi Mariusz Chmiel, wójt gminy
Słupsk. - Obecnie na ukończeniu
jest projekt całej inwestycji. Myślę,
że w ciągu najbliższych dwóch,
trzech miesięcy zostanie zaakcepto
wana cała dokumentacja i uzyska
my pozwolenie na budowę. Myślę,
że inwestycja rozpocznie się już
w przyszłym roku.
Koszty budowy drogi i nowego
mostu wyliczono wstępnie na kilka
dziesiąt milionów złotych. Jest szan
sa, że większość tej sumy pokryje do
finansowanie z Unii Europejskiej.

W ramach przebudowy nowa droga
odbijałaby w lewo tuż przed wjazdem
do Bydlina, omijała będzie duże go
spodarstwo rolne i prowadziła przez
nowy most na Słupi. Po drugiej stro
nie rzeki łączyła będzie się z już ist
niejącą drogą. - Jest również pomysł,
żeby stary most pozostał i pełnił funk
cję widokową - mówi Mariusz
Chmiel. - Dzięki temu oszczędziliby
śmy pieniądze, które pochłonie jego
rozbiórka.
Wyprostowanie niebezpiecznego
łuku w Bydlinie na pewno ucieszy kie
rowców. Na tym odcinku drogi bardzo
często dochodziło do wypadków.

przyjęliśmy wiadomość
o tym, że odszedł od nas
Śp.

WYSTARCZY WYPROFILOWAĆ DROGĘ

JERZY

LEON SZYMAŃSKI

DIUG

były szef słupskiej drogówki

Wielki miłośnik Słupska,

- Pamiętam tragiczny wypadek w Bydlinie, w którym
zginęło pięciu maturzystów. Myślę jednak, że budowa
nowego mostu wcale nie jest konieczna. To był chyba je
dyny tak tragiczny wypadek. W tej chwili
wystarczyłyby zupełnie inne działania na przykład wy
profilowanie łuku, czy poszerzenie drogi. Poza tym widać, że pomogły
prewencyjne działania policji i ograniczenie prędkości. Budowa mostu po
chłonie kilkadziesiąt milionów złotych. Myślę że te pieniądze można byłoby
wydać na zupełnie inny cel.

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

(ela)

mecenas wielu imprez kulturalnych
i sportowych.

Rodzinie
składamy
wyrazy głębokiego współczucia.

Maciej Kobyliński

Anna Bogucka Skowrońska

Prezydent Miasta Słupska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

^-------
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NOWOROCZNE POSTANOWIENIA
WIOLETTA RATAJCZAK

ANETA HŁYWIAK

- Przede wszystkim
chciałabym, żeby
nowy rok był lepszy
od ubiegłego. Mam
takie jedno poważ
ne postanowienie
na nowy rok.
Chciałabym otwo
rzyć własną
działalność gospo
darczą. Myślę o jakiejś kwiaciarni.
Zdrowia trzeba jednak sobie życzyć, bo
to najważniejsze.

I - Moim najwięk
szym posta
nowieniem nowo
rocznym jest zacząć
studia na kierunku
psychologicznym.
Obecnie ludzie nie
f *
■
radzą sobie z otacza
jącym światem
i samym sobą. Po
trzebni są więc ludzie, którzy będą umieli
im w tym pomóc. Psychologia daje wiele
możliwości i ja chcę je wykorzystać.

BOGDAN RUSAK

- Najważniejsze
jest dla mnie, żę^
by było zdrowie
i życie. Do tego
trzeba sobie życzyć, żebym nie
““““
musiał szukać
pracy. W dzisiej
szych czasach
zajęcie jest bar
dzo ważne i trzeba je szanować.

ALICJA JANUSZEWICZ

BARBARA OLECHNOWICZ

- Przede wszyst
kim mam zamiar
poprawić się
w nauce. To już
takie standardo
we postanowienie,
które obiecuje so
bie co roku.
Poza tym cały
czas czekam
na spełnienie moich marzeń uczu
ciowych.

- Moje postano
wienie
noworoczne to
zdobyć dużo pie
niędzy, żeby
dokończyć re
mont domu.
Najlepszym roz
wiązaniem jest
gra w totolotka,
więc gram cały czas i liczę
na szczęście.

AGATA

— Moje nowo
roczne

S

postanowienie, to
rzucić palenie.
Próbowałam już
kilka razy, ale
tym razem będą
się starała bar
dziej. Poza tym
chciałabym zna
leźć dobrą pracę, bo w dzisiejszych

POWIAT SŁUPSKI
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» Halina Skolysz ze Stupska

DODATEK

praca

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
chwali się, że pomaga byłym pracownikom Alki. Tym
czasem moja siostrzenica, która straciła pracę po upa
dku Alki, musiała sama zabiegać o nowe miejsce pra
cy. Przekonała się, że właściciele fabryk obuwia w oko
licy najchętniej płacą ludziom grosze.

Zniżka dla pracodawców
szukających pracowników.
Tylko 5 złotych za ogłoszenie

MAJA
- Przede wszyst
kim chciałabym
być szczęśliwa. To
jest najważniej
sze. Poza tym
chciałabym się
rozwijać życiowo
i emocjonalnie.
Rozwój w pracy
również jest dla
mnie ważny.

Piotr Kawałek
tel. 059 848 81 19

(maz)

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

NOWOROCZNE
POSTANOWIENIA

Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

słupsk.

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl
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kierownik działu - Magdalena Gryko

GMINA KĘPICE. Lewy alkohol i papierosy

Lokatorka straciła zasiłek, bo podpadła ratuszowi

Na tropie melin

Ukarana
za dociekliwość
Wiesława Kowalska, mieszkanka domu komunalnego, która domaga się
od Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej uczciwego rozliczenia

- Przyszły rok to
będzie dla mnie
kolejna próba
rzucenia palenia.
Decyzję podjąłem
ze względów za
równo
finansowych, jak
i zdrowotnych.
Poza tym moim
postanowieniem jest uczestnictwo
z mistrzostwach europy juniorów
w brydżu na Słowacji. To ostatni
moment dla mnie na taki start, więc
wypadałoby tam pojechać.

JERZY STROIŃSKI
- Jestem plastySNkgk Idem i chciałbym
tMSHMP' " przyszłym roku
zorganizować wy
stawę. Pomysłów
w głowie jest duy
żo, więc teraz
trzeba się zająć
ich realizacją. Po
za tym trzeba
dbać o zdrowie, bo bez niego ciężko
realizować postanowienia.

BEATA
- W przyszłym
roku będę przede
wszystkim szuka
ła pracy. To
bardzo ważne, bo
.jat -jfet
własny grosz zawsze się przyda.
Poza tym zamierzam pójść
do liceum wieczo
rowego i zdać maturę.

RHK

ogrzania domu, straciła dodatek mieszkaniowy, chociaż płaciła czynsz.

Prawie 10 litrów spirytusu i ponad
200 opakowań papierosów przemy

Sprawę ujawniliśmy w sierpniu
2005 roku. Mieszkańcy domu ko
munalnego przy ulicy Sportowej
w Słupsku twierdzili, że PGM
od dwóch lat zawyżał im rachunki
za ogrzewanie. Według doku
mentów, za dwa sezony grzew
cze (2002/2003 i 2003/2004),
do ogrzania ich domu (mieszka
w nim pięć rodzin) o powierzchni
223,76 metrów kwadratowych po
trzeba było dziewięć tysięcy litrów
oleju opałowego na sezon (trwa
siedem miesięcy), co kosztowało16 tysięcy złotych za sezon. We
dług lokatorów na ogrzanie takie
go domu wystarczyłoby nie więcej
niż cztery tysiące litrów (około
sześć tysięcy złotych za sezon).
Lokatorzy wskazywali wiele
nieprawidłowości w rozliczeniach.
Olej do kotłowni przydomowej ku
powała firma zewnętrzna (nie
PGM), to ona zlecała przywiezie
nie go na Sportową. Do kotłowni
przelewany był bez żadnego nad
zoru. Na jednej z faktur, za którą
mieli płacić
lokatorzy nie
było nawet
wskazania,
że olej miał
trafić do nich!
(bez adnotacji
„Sportowa 28).
- Ja nie płaci
łam za ogrzewa
nie,
ponieważ
uważam, że ra
chunki są zawy
żone. Chciałam

uczciwego rozliczenia - mówi Ko
walska.
Lokatorzy
pisali
skargi
do PGM i domagali się rozliczenia
ze zużytego oleju według wska
zań z kotłowni. Zarządca nie
uznawał odwołań. Kazał płacić.
Po ujawnieniu sprawy przez
„Głos”, PGM oficjalnie przyznał,
że zużycie oleju jest mniejsze niż
wynika z faktur. Do dziś nie wia
domo jaka była różnica. PGM od
mówił nam wglądu w dokumenty.
Sprawa trafiła do prokuratury.
PGM skorygował opłaty za spor
ne sezony o... trzy tysiące złotych
za dwa sezony. - To wciąż nie
jest uczciwie rozliczone - uważa
Kowalska.
Niepokorna lokatorka straciła
dodatek mieszkaniowy. - Zabrali
mi go za niepłacenie czynszu. Ja
czynsz płacę, a za ogrzewanie
nie, ponieważ wciąż nie wiem ja
kie było faktyczne zużycie oleju.
PGM odmawia mi informacji
na ten temat - mówi lokatorka
- Dla mnie to zemsta urzęd
ników za nagłośnienie
sprawy.
Sprawa stanęła
na ostatniej sesji
Rady Miejskiej.
Jeżeli
to
prawda, to
prezes

PGM będzie miał kłopoty - po
wiedział Maciej Kobyliński, prezy
dent miasta.
Problem w tym, że Lech Zacharzewski, prezes PGM nie ma
nic wspólnego z obieraniem do
datków mieszkaniowych. - Ja się
tym nie zajmuję - powiedział
nam. - Natomiast to, czy były ja
kieś nieprawidłowości w ogrzewa
niu, wyjaśni śledztwo prokurator
skie.

MICHAŁ KOWALSKI
michal.kowalski@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 20

Wysłuchał:
MARCIN KLINKOSZ
Fot. SŁAWOMIR ŻABICK1
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Przemysłowa

To trzecia

zlikwidowana melina w tym tygodniu.

W mieszkaniu 45-letniej Lilii
K. policjanci natknęli się na spi
rytus pochodzący z przemytu.
Kobieta przechowywała alkohol
w plastikowych i szklanych bu
telkach. Funkcjonariusze zna
leźli także papierosy z rosyjski
mi znakami akcyzy. - To kolej
na
nasza
wizyta
w
tym

OKLASKI
Bene Vita z mieczykiem

Usteckie Stowarzyszenie Bene Vita otrzymało nagrodę
Bursztynowego Mieczyka przyznawaną przez marszałka woje
wództwa pomorskiego i wojewodę. Kapituła doceniła Stowarzy
szenie za integrowanie i włączanie w swoje działania wolontariu
szy i mieszkańców oraz pracę na rzecz bezdomnych.
Stowarzyszenie Bene Vita działa od czterech lat, zrzesza 26
członków — pracowników ośrodka pomocy społecznej i przyjaciół.
Powstało, by pomagać głównie bezdomnym. Później objęło opie
ką również osoby starsze, dla których organizuje imprezy, spo
tkania, wyjazdy, Wigilie i Dni Seniora. Ostatnim pomysłem Stowa
rzyszenia było powołanie Klubu Seniora i Usteckiego Uniwersyte

’rezydent chce być srogi, ale na razie kłopoty ma Wiesława
kowalska, która walczy o uczciwe rozliczenie ogrzewania.
^

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC
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tu Trzeciego Wieku.
— Tak prestiżowa nagroda to ogromne wyróżnienie dla Stowa
rzyszenia, które będzie nas dodatkowo dopingowało do dalszej
pracy - mówi prezes Alicja Roguszczak. — Pięć tysięcy złotych,
które dostaliśmy, wydamy na zorganizowanie pikniku dla osób

oraz

BEZPIECZNE
PAKIETY CHRONIĄCE
W PEŁNYM ZAKRESIE
TWOJE MIENIE, SAMOCHÓD
I CIEBIE

starszych.

HDI

* świeczka - 598 złg
* elektronik - 789 zł|

(lir)

INFORMATOR OSIEDLOWY

_______________________________

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

KSIĘGOWOŚĆ. Pełna obsługa. Wszystkie
podatki. Kadry. Płace. ZUS. Wnioski
kredytowe. Doradztwo. Licencja. Niskie
ceny. 0-663-361-265.

--------------'11 ” —*

.

08044/A

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

HDI SAMOPOMOC

-

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

—

00429/A

MADAR-MED NZOZ Laboratorium
analiz lekarskich, Stary Rynek 5.
059/842-77-96, czynne 8.00 - 16.00,
sob 8.00 - 12.00

Zapraszamy do naszych placówek

www.hdi-asekuracja.plwww.hdisamopomoc.pl

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

J
1Ö38005KOAG A

DYWANY - 200 wzorów, wykładziny dy
wanowe, PCV, materiały wykończeniowe,
Dom Handlowy Bella
Mickiewicza 48 tel. 059/842 78 80

------ --------------------------- ,----- —-----00181/A

--------- —————

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

ASEKURACJA

„

GABINETY stomatologiczne B. R. Suchorowscy. Protetyka, implanty,
narkoza. Waryńskiego 4, Piekiełko 25
059/8429824

oferują

GfcüVliS!

kotły gazowe, olejowe,
kotły węglowe, drewno,
grzejniki, bojlery,
wkłady kominowe,
kominki turbo
__

policjanci z sekcji do walki z przestęp
czością gospodarczą.

Nagrodę Bursztynowego Mieczyka członkowie Stowarzyszenia odebra
li podczas gali w Gdańsku.

(parking Biedronki)

JUNKERSYI

mieszkań w gminie Kępice słupscy

Fot. SŁAWOMIR
ŻABK KI

JUSTYNA STACHERA
- Kolejny rok
i kolejne postano
wienie rzucenia
palenia. To już
siódmy raz, ale
podobno siódmy
jest szczęśliwy
i zawsze się udaje.
Będę się również
starała poprawić
w nauce i wydawać mniej pieniędzy.

conych z Rosji znaleźli w jednym z

mieszkaniu i znowu trafiamy
na alkohol z przemytu - mówi
podinspektor Roman Dobak,
naczelnik sekcji przestępstw
gospodarczych słupskiej policji.
- Przed świętami mamy sporo
spraw związanych z handlem
nielegalnym alkoholem. Tylko
w tym tygodniu zlikwidowaliśmy
trzy takie meliny. Dwie z nich
działały na terenie gminy Kępi
ce, a jedna w samym Słupsku.
Handlarzom grozi wysoka
grzywna. Alkohol i papierosy
zostaną przekazane celnikom,
a później zniszczone.
(toc)
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TOMASZ SOBOLEWSKI

06664/A

1

08137/1

10779/4

PLAYSTATION 2, montaż chipów. ServisGSM, naprawa, usuwanie simlock.
059/843-94-19, 0-605-245-744
www.avgsm.prv.pl
^
Ogłoszenia w informatorze
są płatne. Informacje:
tel. (0-59) 848 81 03

głos Pomorza

JUTRO W GAZECIE

praca
Tylko 5 złotych za
ogłoszenie od osób
szukających pracy.

JI

■Vr-.v.
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BYTÓW MIASTKO LĘBORK CZŁUCHÓW
Poniedziałek, 2 stycznia 2006 r.

www.glos-pomorza.pl
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POGOTOWIE REPORTERSKIE

Kierowca z Lęborka
- Niedawno oddany tunel już przyciąga szaleńców,
którzy nie powinni w ogóle siadać za kierownicą.
Nocą robią tam sobie wyścigi, jadąc z prędkością
120-140 kilometrów na godzinę. Uważam, że po
winno się tam zainstalować fotoradary, aby nie do
szło do nieszczęścia.
(wysł. anra)

*®?*s «sfeiPsJSt..
Dział terenowy Lębork ul. Armii Krajowej 16, tel. 86-34-100 Człuchów ul. Zamkowa 15a, tel. 83-45-024

NOWOROCZNE
POSTANOWIENIA
ANETA DUDA
- Chciałabym po
święcić więcej
czasu moim sy
nom
- Mateuszowi
i Tomaszowi, bo
w tym roku czasu
dla nich mi bra
kowało. Poza tym
mam skryte po
stanowienia, których nie chciałabym
przed czytelnikami zdradzać.

powiat

I

Zadzwoń!
Pomożemy
Państwa sygnały i opinie
przyjmuje dziś

Paweł Piwka
tel. 863 41 00

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

BYTowsKi. Pechowe wirtualne zakupy

I

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

WĘGORZYNKO. Sołtys zrezygnowała z funkcji

Miała już dosyć

Sprzedają śmieci
w sieci
Nie ma tygodnia, żeby do policji nie zgłosił się bytowianin, który stracił
pieniądze, kupując w wirtualnych sklepach. Zamiast zamówionego

ELŻBIETA KRYSZEWSKA

towaru wielu ludzi dostaje woreczki z ziemią czy papiery. Policja jest

- Chciałabym
utrzymać swą do
tychczasową
pracę. Postanowi
łam też, że
postaram się zdać
na studia, najle
piej
na germanistykę.

GRAŻYNA MISZTAL
- Chciałabym
rzucić palenie, ale
nie wiem, czy mi
się uda. Mam też
noworoczne ma
rzenie - żeby
wszyscy poszuku
jący pracy
w Człuchowie
mogli ją znaleźć.

KAMILA KONKOLEWSKA
- Chciałabym zre
alizować swoje
marzenie: podróż
do jednego z kra
jów
pozaeuropejskich.
Poza tym może
będę wreszcie
mieć własne
mieszkanie.

DARIUSZ SANDACH
- Chciałbym po
święcać jeszcze
więcej czasu dzie
ciom:
dziewięcioletniej
Klaudii i pięcio
letniej Darii.
Może zabiorę je
do aquaparku
w Sopocie. Chcę
też kupić komputer starszej córce.

ANNA Z LĘBORKA
— Chciałabym po
jechać do Paryża.
Jestem ciekawa
jego zabytków
i szczególnej po
noć atmosfery. To
byłby mój pierw
szy wyjazd
zagraniczny.
(kor, gros, anra)

Fot KONRAD REMF.LSKI

Internetowe sklepy są coraz
bardziej popularne. Można zro
bić zakupy nie wychodząc z do
mu. Bytowianie najchętniej ząmawiają w nich części do kom
puterów,
skanery,
drukarki,
telefony komórkowe czy aparaty
cyfrowe. Część z nich doznaje
jednak szoku, gdy otwiera prze
słaną pocztą paczkę. Zamiast
sprzętu, za który słono zapłacili,
dostają śmieci. Zdarzały się też
zepsute budziki, latarki i dzwonki
od rowerów.
- Takich oszustw jest ostat
nio mnóstwo - twierdzi komisarz
Rafał Burnicki, oficer prasowy
bytowskiej policji. - Przestępcy
zwietrzyli interes i wierzą w swo
ją bezkarność.
I raczej się nie mylą. Na razie
bytowskiej policji przy pomocy
kolegów z innej części Polski
udało się schwytać tylko jedne
go internetowego oszusta. Na
branych w ubiegłym roku moż
na już liczyć w dziesiątki.
- Najgorsze, że trudno
sprawdzić, kto kryje się pod tak
zwanym nickiem - mówi komi
sarz Burnicki. - Możemy co
prawda zapoznać się z opinią in
ternatów na temat danego
sprzedawcy, ale to mało wiary
godne. On sam może wystawiać
sobie pozytywne opinie.
Ludzie sądzą też, że jeśli in
ternauta poda numer telefonu,
imię, nazwisko i e-mail, są za
bezpieczeni. To też fikcja. Wy
chodzi to na jaw, gdy oszukani
dostaną śmieci i zdenerwowani
próbują skontaktować się ze
sprzedawcą, a telefon milczy.
- Przychodzą wtedy do nas
- mówi Burnicki. - Zwykle oka
zuje się, że osoba o takim imie
niu i nazwisku nie istnieje, tele
fon jest na kartę, która nie była
nigdy zarejestrowana, a konto
bankowe
zostało
założone
na podstawie skradzionych do
kumentów tożsamości. Do tego
sprzedawca kontaktował się
z kupującym z komputera w ka
wiarence internetowej. Wykrycie

Od władz gminy Irena Dolna dostała dyplom i bukiet kw iatów.
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cji Irena Dolna, sołtys podmiasteckiego Węgorzynka.
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Miał być telefon komórkowy, są papiery. Wielu bytowian spotkała
ostatnio taka przykra niespodzianka.
sprawcy oszustwa graniczy wte
dy z cudem.
Funkcjonariusze radzą więc
dzwonić
do
sprzedawcy
przed wpłaceniem pieniędzy.
Poza tym lepiej kupować od ko
goś, kto już raz okazał się rzetel
ny. Można rozpytać o opinie
znajomych.
- A jeżeli już zdecydowaliśmy
się na zakup, to lepiej jako formę
zapłaty wybierzmy tak zwane
pobranie pocztowe - radzi Bur
nicki. — Oznacza to, że najpierw
dostajemy paczkę, a potem pła

cimy listonoszowi. Jeżeli zawar
tość przesyłki jest niezgod
na z zamówieniem, po prostu jej
nie odbieramy.
Policjanci zwracają uwagę
na jeszcze jeden aspekt sprawy.
Chodzi o wyjątkowe okazje, czyli
bardzo niskie ceny. - Taki towar
może pochodzić z kradzieży
- mówią. - A wtedy narażamy
się na odpowiedzialność karną
za nieumyślne paserstwo.
SYLWIA LIS

bytow@glos-pomorza.pl
tel. 059 822 82 82

- Odeszłam, bo miałam już
wszystkiego dosyć — przyznaje.
- Zdrowie nie pozwalało mi
na właściwe sprawowanie tej
funkcji, ale najbardziej zniechę
ciły mnie konflikty i niezdrowe
stosunki panujące we wsi. Nie
którym nie przypadłam do gustu.
Walczyłam na przykład o działkę
pod budowę boiska, a inni cho
dzili i zbierali podpisy, żeby tej
działki sołectwu nie przekazy

KLIKNIJ NA BEZPIECZEŃSTWO

(kor)

RZECZENICA. Inspekcja ukarała kierownika

Grzywna
za ludzki dramat
Tysiąc złotych kary zapłaci kierownik
w Seeger Dachu, który nie dopilno
wał przeszkolenia stolarza. W rezul
tacie robotnik stracił cztery palce.

Na stronie internetowej aukcji allegro każdy możne znaleźć informacje,
jak bezpiecznie kupić i sprzedać towar. Szczegóły dotyczą Programu
Ochrony Kupujących, legalności pochodzenia sprzedawanych towa
rów, mechanizmów towarzyszących transakcji, tam też znajdują się
wskazówki, co zrobić, jeśli paczka nie dotarła do odbiorcy. Wytłuma
czono też pojęcie - spoofing, czyli podszywania się oszustów
pod serwisy i platformy internetowe. Niewielu internautów wie, że
usługę zarówno kupowania, jak i sprzedawania można ubezpieczyć
- można otrzymać 300 złotych odszkodowania za poniesione straty,
ale pod warunkiem, że sprawą zajmą się policjanci, a wartość transak
cji wyniosła co najmniej 50 zł.

wać. Bardzo mnie to poruszyło
i zdenerwowało. Szkoda, że nic
z tego nie wyszło, bo boisko mo
gło już istnieć.
Na szczęście nowa sołtys
Ewa Eichenberg dała swoją
działkę i boisko powstanie.
Odchodzącej sołtys Dolnej
udało się natomiast doprowadzić
do wyremontowania niektórych
dróg we wsi.
- Nowej sołtys życzę, żeby
się spełniły jej życzenia i zamie
rzenia odnośnie wsi, bo mnie się
nie udało - dodaje Irena Dolna.

Do wypadku doszło 6 lipca
w zakładzie stolarskim. Poszko
dowany pracował przy frezarko-kopiarce.
- Maszyna nie była w pełni
bezpieczna, a robotnika nie
przeszkolono do końca, jak ma

postępować, aby uniknąć wy
padku. Dlatego kierownika, któ
ry odpowiada za organizację
pracy, ukaraliśmy najwyższą
z możliwych grzywien. Zapłaci
tysiąc złotych - mówi Roman
Giedrojć, szef słupskiego od
działu Państwowej Inspekcji
Pracy.
Stolarz już nie wróci do pracy.
Na całe życie zostanie inwalidą.

(maz)

Biedronka będzie w styczniu

BYTÓW. Pieniądze dla dzieci

Projekty ośrodka docenione
Nowy sprzęt dydaktyczny i rehabili
tacyjny trafi do Specjalnego Ośrod

Pierwszy projekt ma nazwę

na zakup nowego wyposażenia

„Poznaję świat wszystkimi zmy

do internatu. W pokojach poja

ka Szkolno-Wychowawczego. Wypo
sażony zostanie również internat.

słami”. Na jego realizację Ośro
dek otrzymał ponad 170 tys. zł.

wią się nowe meble, wykładziny
i łóżka. W świetlicy natomiast

Pieniądze - 400 tysięcy złotych

Pieniądze zostaną przeznaczo

znajdzie się nowy sprzęt RTV.

- daje Państwowy Fundusz Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych.

ne za zakup sprzętu dydaktycz
nego i rehabilitacyjnego, kompu
terów i mebli. Powstanie też tak
zwana kuchenka terapeutyczną
i pomieszczenie gospodarstwa
domowego, gdzie uczniowie na
uczą się gotowania, prasowania
i innych umiejętności potrzeb
nych w codziennym życiu.
Na projekt pod hasłem „Świat
dla wszystkich” Ośrodek otrzy
ma 160 tys. zł. Pieniądze pójdą

Komisja odrzuciła ze wzglę
du na braki formalne trzeci by

W tym roku po raz pierwszy
PFRON przeznaczył pieniądze
na pomoc dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej nie tylko ru
chowo, ale i umysłowo. Wnioski
na dotacje składały wszystkie
ośrodki specjalne z całego kraju.
Bytowski wysłał trzy, z tego dwa
odniosły sukces.

GROSMAN

SYLWIA AUGUSTOWSKA

bezsilna.

Fot TERESA

- Będę bardziej
dbać o siebie, bo
chodzi o moje
zdrowie i lepsze
samopoczucie. In
nym radziłabym
to samo, bo nie
ma sensu gonić
przez życie.

towski projekt. Zakładał on bu
dowę windy. Dyrekcja jednak
zapewnia, że w najbliższym

czasie będzie ponownie się
starała o pozyskanie pieniędzy
na ten cel.
Dotacje, jakie otrzymał by
towski Ośrodek, są jednymi
z najwyższych w kraju.

(zida)

imo mrozu trwają prace murarskie na budowie pawilonu Biedronki przy

M

ulicy Kościuszki w Debrznie. Wyznaczony na 29 grudnia termin otwar

cia przesunięto na połowę stycznia. Mieszkańcy z podziwem obserwują ro
botników. - To się nazywa szybkość - nie mogą się nadziwić. - Weszli na

teren robót niecałe dwa miesiące temu, a już stoją mury i widać postęp prac
wewnątrz budynku.

(gros)

POLITYKA W REGIONIE

Poniedziałek, 2 stycznia 2006 r.

www.glos-pomorza ,pl

Czego politycy
życzą sobie
w nowym roku
Spytaliśmy

parlamentarzystów

z naszego regionu o ich główny cel
polityczny w nowym roku oraz
o osobiste postanowienie, które
będą chcieli zrealizować w 2006 r.

Stanisław Gawłowski (PO):

:

głos Pomorza

redakcja@gSos-pomQrza.pi

Niemal każdy wójt i burmistrz ubiega się o reelekcję

Władza czasami
uzależnia

Czego politycy
życzą sobie
w nowym roku
Czesław Hoc (PiS):

Przytłaczająca większość włodarzy miast i gmin zapowiada ponowny start w tegorocznych wy
borach samorządowych. Niektórzy mają nawet kłopot z doliczeniem się, od ilu lat piastują swe
funkcje. Są i tacy, którzy otwarcie mówią, że władza uzależnia.
- Chcę namówić kolegów
partyjnych, i przede wszystkim
przekonać rząd, do opracowa
nia programu rozwoju Pomo
rza Środkowego. Tutaj chodzi
o problem zdecydowanie szer
szy niż powołanie wojewódz
twa. Marzy mi się sytuacja,
w której dzięki skierowaniu
większych pieniędzy z Unii
Europejskiej i rozbudowie in
frastruktury inwestorzy spojrzą
łaskawszym okiem na nasz re
gion.
Prywatnie natomiast, przy
znam się szczerze, chciałbym
schudnąć. Mam już nawet
pewne sukcesy w tej dziedzi
nie, ale ciągle ważę więcej niż
100 kilogramów. Mam nadzie
ję, że za rok będę mógł się po
chwalić wynikiem dwucyfro
wym, bo bieganie po koryta
rzach sejmowych przyprawia
mnie w tej chwili o lekką zadyszkę.

Robert Strąk (LPR):

- Nie mam żadnych posta
nowień na nadchodzący rok.
Papierosów nie palę, nie mam
więc z czego rezygnować. Ni
gdy nie stawiam sobie jakichś
górnolotnych wymagań. Po
prostu żyję tym, co przyniesie
mi życie. A politycznie? Na
pewno moja partia stawia so
bie jasny cel: odbudowania sil
nej pozycji, jaką mieliśmy
przy okazji wyborów do Parla
mentu Europejskiego. W tej
chwili jesteśmy piątą siłą poli
tyczną w kraju i ten wynik
przed wyborami samorządo
wymi chcemy znacząco po
prawić. To jest w tej chwili naj
ważniejsze.

Stanisław Wziątek (SLD):

Zbigniew Galek w latach 1973-76 _
był naczelnikiem urzędu gminy
w Postominie, później piastował to
stanowisko w latach 1988-98 zmie
niając tylko tytuł na wójta. Na czele
gminy stanął ponownie w kończącej
się właśnie kadencji. Już podjął de
cyzję, że będzie startował jeszcze
raz. - Można powiedzieć, że to uza
leżnienie, oczywiście w pozytywnym
tego słowa znaczeniu - przyznaje. A to dlatego, że dużo inwestycji za
cząłem i chcę je skończyć - uzasad
nia.

Bo widać efekty pracy
Inny rekordzista, wójt Ustronia
Morskiego Stanislaw Zieliński (naj
wyższe stanowisko w gminie piastu
je od 23 lat) decyzji o ponownym
kandydowaniu jeszcze nie podjął. Ale jest wielce prawdopodobne, że
tak właśnie się stanie. Z chęcią prze
szedłbym już na emeryturę, tylko
brakuje mi jeszcze wysługi lat - in
formuje. Jego zdaniem, uzależnienie
od władzy wynika z tego, że decyzje
podejmowane przez wójta czy też
burmistrza mają wymierne przełoże
nie na otaczającą nas rzeczywi
stość. - Jeśli widzi się efekty swojej
pracy, to nic dziwnego, że chce się ją
kontynuować - mówi Zieliński.
Zarówno wójt Galek, jak i wójt
Zieliński przyznają, że zdecydowana
większość ich kolegów „po fachu”
po zakończeniu jednej kadencji stara
się o wybór na kolejne lata. - To, czy
im się udaje, to już inna sprawa podkreślają.

To jednak duży wysiłek
Niedoświadczony jeszcze w tym
gronie burmistrz Sławna Mirosław
Bugajski, który na swoim stanowisku
pracuje dopiero trzy lata, również po
twierdza, że nie zna nikogo, kto
po tym, jak raz został wybrany, opu
ścił swój fotel bez walki.
- Sprawowanie władzy w gmi
nie na pewno wciąga i daje dużo

tu.

Najistotniejszą

sprawą

w regionie jest walka z bezro
bociem. Nie wiem jednak, jak

Jan Łączny (Samoobrona):

Rys TOMASZ WILCZK1EWICZ

satysfakcji - mówi Bugajski. Osobiście nie jestem jednak zwo
lennikiem demokracji, bo więk
szość nie gwarantuje podejmowa
nia dobrych decyzji. Wolałbym mo
narchię - wyznaje. Na burmistrza
będzie startował ponownie. - Ale
jak się nie uda, to nie będę rozpa
czał. Trzeba będzie sobie poszu
kać jakiejś roboty.
Nie wszyscy widzą tylko pozy
tywne strony sprawowania władzy.
Prezydent Koszalina Mirosław
Mikietyński podkreśla:
- Władza daje satysfakcję i ow
szem, ale też męczy. Bez przerwy
pracuję na wysokich obrotach - po
wiada.
Mimo to Mikietyński o ponowny
wybór też będzie się ubiegał. - Ale
dłużej niż osiem lat w takim tempie
pracować się raczej nie da - za
strzega.

Prawo i Sprawiedliwość chce,
aby wójtowie i burmistrzowie
pełnili swój urząd jedynie przez
dwie czteroletnie kadencje.
Według zwolenników tego
pomysłu, to jedyny sposób na
skuteczną walką z różnego
rodzaju wynaturzeniami w
samorządach. Wprowadzenie
tego zapisu w życie
oznaczałoby, że ponad połowa
obecnych wójtów i burmistrzów
w naszym regionie nie mogłaby
wystartować w tegorocznych
wyborach.

Przewaga na starcie

darzy, którzy nie chcą mówić o tym,
czy będą ubiegać się o reelekcję. Zostało jeszcze dziesięć miesięcy.
Jest na to za wcześnie.
Namyślak przyznaje, że do pod
jęcia takiej decyzji potrzebne jest
zaplecze polityczne, a cztery lata te
mu do kandydowania zachęcali go
przedstawiciele Prawa i Sprawiedli
wości oraz Platformy Obywatelskiej.
Miał też poparcie stowarzyszenia
„Ziemia Lęborska”.
Potencjalni przyszli wójtowie
podkreślają, że już na samym star
cie kampanii wyborczej mają dużą
przewagę nad konkurentami. - Naj
większa marka to nazwisko, a nasza
kampania zaczyna się od pierwsze
go dnia piastowania funkcji - mówią
z dumą.

RAFAŁ NAGÓRSKI

Burmistrz Lęborka Witold Namyślak należy do nielicznej grupy wło

rafal.nagorski@gios-pomorza.pl
tel. 094 347 35 53

Ufamy Kaczyńskiemu
Wybór nowego prezydenta przy
jęliśmy z nadzieją - taką deklarację
złożyła jedna trzecia ankietowanych.
Więcej niż jedna czwarta Polaków po
witała wybór Lecha Kaczyńskiego
na najwyższy urząd w państwie z za
dowoleniem. Co ósmy ankietowany
stwierdził, że wygrana Lecha Kaczyń
skiego bardzo go uradowała. Co piąty
- był nią rozczarowany.

Dobrze też nowy prezydent wy
pada w badaniu na temat naszych
oczekiwań wobec niego. Więcej się
po nim spodziewamy dobrego niż
złego. Zdaniem trzech piątych re
spondentów Lech Kaczyński będzie
dobrym prezydentem, przeciwnego
zdania jest niespełna jedna piąta Po
laków.
Przewidywania te są bardziej
optymistyczne niż w przypadku Alek
sandra Kwaśniewskiego po wygra
nych wyborach w 1995 r. Dziesięć lat
temu tylko ponad połowa badanych
przekonana była, że Kwaśniewski
będzie dobrym reprezentantem Pol
ski. Z drugiej strony miał on mniej
przeciwników niż obecny prezydent

- 13 proc. badanych sądziło wtedy,
że nie jest on najlepszym kandyda
tem na to stanowisko.
W społeczeństwie zdecydowanie
przeważa przekonanie, że Lech Ka
czyński będzie lepszym prezydentem
od Aleksandra Kwaśniewskiego — są
dzi tak blisko połowa ankietowanych
(46 proc.). W przeświadczeniu ponad
jednej czwartej (28 proc.) objęcie
urzędu prezydenta przez Kaczyńskie
go oznacza zmianę na gorsze.
O tym, że nowy prezydent będzie
dobrze sprawował ten urząd, częściej
niż inni przekonani są Polacy mający
od 55 do 64 lat, mieszkańcy wsi oraz
raczej mniejszych niż dużych miast
czy wielkich aglomeracji. Wśród

CZY, PANA(I) ZDANIEM, LECH KACZYŃSKI BĘDZIE LEPSZYM CZY TEŻ GORSZYM
PREZYDENTEM OD ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO?
Raczej lepszym

będzie to wyglądało w prakty
ce, bo Prawo i Sprawiedliwość
mocno ogranicza kompetencje
samorządów.
Osobiście męczą mnie wy
rzuty sumienia, bo przez ostat
nie lata mocno zaniedbałem
swoją rodzinę. Chciałbym wię
cej czasu poświęcać swoim
najbliższym. I nie chodzi mi
tylko o jakiś wspólny wyjazd
na urlop, ale generalnie
o częstsze przebywanie w do
mu.

WÓJT NA DWIE
KADENCJE

Pierwszy sondaż prezydencki

Lech Kaczyński na samym starcie
swojej prezydentury cieszy się du
żym zaufaniem społecznym. Więk
szym, niż Aleksander Kwaśniewski
w 1995 roku - wynika z najnowsze
go sondażu Centrum Badania Opinii
Społecznej.

- Jako przewodniczący Ra
dy Wojewódzkiej SLD w Zachodniopomorskiem chciał
bym odbudować jedność lewi
cy w regionie, która „rozlałaby”
się później na cały kraj. Chce
my w wyborach samorządo
wych osiągnąć wynik lepszy
niż w wyborach oo parlamen

MAM NA IMIĘ JOZEF.
JESTEM UZALEŻNIONY
v OD BYCIA WÓJTEM....

- Polityczne marzenia
mam bardzo ambitne. Chciał
bym, aby nasz region zaczął
się szybko i dynamicznie roz
wijać gospodarczo. Już jeden
mały sukces odnieśliśmy, bo
udało się wywalczyć to, że
zostaną delegatury Urzędu
Wojewódzkiego. Będą miały
nawet większy zakres kom
petencji. To tylko jednak
pierwszy krok do wzmocnie
nia regionu. Poza tym wierzę
w to, że ludzie odzyskają
wkrótce nadzieję i uwierzą, że
w kraju można budować po
myślną przyszłość.
Osobiście nie chciałbym
zatracić kontaktu z zawodem
lekarza i ze swoimi pacjenta
mi, bo zawsze powtarzam, że
przede wszystkim jestem leka
rzem, a dopiero w drugiej ko
lejności posłem.

Jolanta Szczypińska (PiS):
popierających go osób najwięcej jest
rodaków z wykształceniem zasadni
czym zawodowym. Z kolei do tych,
którym prezydentura Lecha Kaczyń
skiego jawi się raczej w ciemnych
barwach, wyraźnie częściej niż inni
zaliczają się najmłodsi badani (w wie
ku 18-24 lata), mieszkańcy dużych
miast i wielkich aglomeracji, respon
denci z wyższym wykształceniem,
osoby deklarujące najwyższe docho
dy na osobę w rodzinie.
O tym, że Lech Kaczyński będzie
złym prezydentem, najczęściej prze
konani są przedstawiciele kadry kie
rowniczej i inteligencji oraz ucznio
wie i studenci.
Opinie w tej kwestii wyraźnie
różnicują także poglądy polityczne
badanych. Co zrozumiałe, znacznie
częściej pozytywne oczekiwania
względem prezydentury Lecha Ka
czyńskiego mają osoby deklarujące
sympatie prawicowe, niż respon
denci identyfikujący się z lewicą.

Znamienne jest też, że nadzieje
wiązane z osobą nowo wybranego
prezydenta w większym stopniu doty

czą spraw krajowych aniżeli polityki

zagranicznej. Polacy najbardziej liczą
na to, że nowy prezydent rozwiąże
najbardziej pilące problemy społecz

ne.
RAFAŁ NAGÓRSKI

Zdecydowanie gorszym

- Politycznie wciąż aktual
ny jest temat, który „wałkuje
my” od kilku lat. Chodzi o po
wołanie województwa środkowopomorskiego,
temat
niezwykle ważny dla miesz
kańców regionu. Zobaczymy,
jak na ten problem zapatrują
się politycy rządzącej partii,
ale już teraz mogę stwierdzić,
że klimat do rozmów jest dużo
lepszy niż w poprzedniej ka
dencji Sejmu. Powiem nawet
więcej. Jeśli miałoby dojść
do koalicji PiS i Samoobrony,
to środkowopomorskie byłoby
jednym z naszych warunków
powołania takiej koalicji.
Prywatnie natomiast w tym
roku chciałbym, jak każdy roz
sądnie zachowujący się czło
wiek, bardziej zadbać o wła
sne zdrowie i więcej czasu
spędzać z rodziną. Poza tym
nie mam żadnych planów wy
biegających daleko w przy
szłość.

(W tekście wykorzystaliśmy da
ne z raportu Centrum Badania Opi
nii Społecznej z grudnia 2005 roku)

- Moje marzenie to wy
cieczka do egzotycznych kra
jów, ale wątpię, aby udało się
je zrealizować. Stawiam sobie
inny, realny cel. Chcę bardziej
zadbać o zdrowie i kondycję fi
zyczną. Kiedyś bardzo dużo
jeździłam na rowerze i chcę
do tego wrócić.
Cele polityczne, to przede
wszystkim realizacja obietnic
wyborczych. Chciałabym, że
by wszystkie plany PiS udało
się wprowadzić w życie,
a w szczególności oczyścić
i naprawić państwo. Również
w Słupsku, gdzie przydałoby
się wygrać wybory samorzą
dowe, by wreszcie zmienić
układ sił politycznych i znisz
czyć pajęczynę powiązań to
warzyskich rządzących mia
stem.
Notował:
RAFAŁ NAGÓRSKI

głos Pomorza____________

OGŁOSZENIA DROBNE
www.gios-pomorza.pf-

redakcja@gios-pomorza.pl

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o treści:

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

Wyślij SMS z treścią pod numer
7640 - rubryki za 6 zł + 22% VAT (7,32 brutto)

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

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

www.glos-pomorza.pl

Następnie otrzymasz SMS-a informującego
o publikacji ogłoszenia.

Kody
poszczególnych rubryk:

Poniedziałek, 2 stycznia 2006 r.

RM-llMiirUrłtl

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

www.nadaj.pl

1446304KOKB_ A

! AUTA NA GAZ. BRC, LOVATO. RATY.
WALDGAZ. PORTOWA. 059/84-20-860,
0-501-043-823
--------------------- -------------------- 7-------------

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

08289/A

------------------------- i------------- !-----1----------- .

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

głos Pomona
autoryzowany partner wydawcy
527105KOKB_A

AUTO-MOTO

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

!

!

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

----------

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

08437/A

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

06751/A

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

—----------- ------- -------——

SKUP - sprzedaż samochodów
uszkodzonych. Bierkowo,
0-606-20-60-77.

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

ZAMIATARKI hydrauliczne,
pługi odśnieżające podwieszane do
- ciągników rolniczych, ładowarek,
wózków widłowych. Producent
„Bumasz", tel./fax 059/833-19-30
www.bumasz.com.pl

-----------------------:----- 1---------------------------

04662/B

07783/8

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

---------------------------------- ------ :-------------06429/A

OMEGA 2.5TD (1998) 0-602-748-515
-------------------------------------------------------- -

08833/4

SCODA fabia hatchback das 1.4, 60KM,
(2001) 0-601-662-540
oii3yc

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

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

08843/4 j

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

08871/4 1 ----------------------- ---------------------------------

07812/A

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

0-59/842-80-75JEDNO- DWUPOKOJOWE- WGN

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

KOMFORTOWA, centrum Słupska
do wynajęcia. 0-59/8453-376

--------------------------------------------- 7------------

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

! OSIEDLE CHRONIONE BAŁTYK GRZYBO
WO K/KOŁOBRZEGU 300 M 00 MORZA DOMY, SEGMENTY, APARTAMENTY.
BIURO SPRZEDAŻY W GODZ. 00 8-16
00 PON - PT. 0-94/35-425-61.

1. Rodzaj zadania
Otwarty konkurs ofert dotyczy w szczególności:
1) realizacji programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2) realizacji działań socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w placówkach pozaszkolnych
(świetlice),
3) prowadzenia pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
4) podnoszenia kwalifikacji grup zawodowych i osób profesjonalnie zajmujących się pomocą rodzinie oraz działalnością terapeu
tyczną w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
5) prowadzenia poradnictwa i działań terapeutycznych na rzecz rodzin i osób dotkniętych problemem społecznym,
6) dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach świetlicowych z programem socjoterapeutycznym
lub opiekuńczo-wychowawczym oraz w zajęciach pozalekcyjnych w szkołach,
7) zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, dotyczy to w szczególności tworzenia bezpiecznych miejsc wypoczynku,
rekreacji i zabawy,
8) organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych,
9) realizacji programów profilaktycznych i wspierających dla rodziców,
10) organizacji i udziału w kampaniach ogólnopolskich i lokalnych przeciwko uzależnieniom i przemocy,
11) dofinansowania działalności statutowej stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemo
cy w rodzinie,
12) realizacji programów terapeutycznych na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholizmu z możliwością dożywiania.

I

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

10816/A

SPRZEDAŻ MIESZKANIA
---------------------------------------------------------

08694/H

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

1-P0K0J0WEą ,5

mmmmmm wsm

TYNKI gipsowe, cementowo-wapienne
tel. 0-606-36-36-97

TRZYPOKOJOWE. 0-608-593-564

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE
USŁUG

BIURA (centrum), tanio. Słupsk,
0-59/81-31-332.
07767/A

POSZUKUJĘ boxu na Manhatanie -parter.
0-88-86-11-011

NAPRAWA AGD/RTV
AGO- pralkonaprawy; Słupsk.
059/844-22-46, 84-57-444.
------------------------------------------------——-

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

059/84-12-583 Nieruchomości-Kaczyńska www.lnk.pl Sprzedaż/zamiana
dom na wsi.
----------

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

08657/A (

0-59/842-80-75 -HUBALCZYKÓW- WGN
--------------------------------------------- :-----------

08800/A

USTKA. 0-59/84-270-17
www.slupskagielda.pl

3. Zasady pizyznawania dofinansowania

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

07570/A

ZATORZE. Wex, 8411-029.

1) Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać osoby, instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień, których terenem działania jest miasto Koszalin. Oferta powinna być przygoto
wana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawoz
dania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. nr 193, poz. 1891)
12) Do oferty należy dołączyć nw. załączniki:
а) wyciąg z rejestru sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),
j b) aktualny dokument określający cel i zadnia podmiotu,
|c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności - za miniony
I okres).
j 3) Wnioski dostępne są u Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 26, pok. 20.
4) Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta a podmioI tern, którego oferta została wybrana.
5) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria! cie oraz inne przepisy prawa.

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

10901/C

3-P0K0J0WE
08694/G

GIEŁDA Nieruchomości
0-59/84-270-17 www.slupskagielda.pl
--------------------

07712/4

JEZIERZYCE. Wex, 8411-029.
— -------------------—-----------------------------

10901/f

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

07503/A

WEX, 8411-029.
Kobylnica, Machowino, inne.

4. Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie winno być wykonane w 2006 roku i realizowane w taki sposób, by podmiotami działań byli mieszkańcy miasta Koszalina.

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

i

MERKURY, Filmowa 6/3,
0-59/840-32-32.
www.merkury.slupsk.pl Przyjmujemy
do sprzedaży mieszkania, domy.
OMEGA - obrót, wyceny,
059/84-14420, Starzyńskiego 11,
www.nieruchomosci.slupsk.pl

10901/F

07745/A

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

07795/C

08440/A

zabezpieczenia/alarmy
ALARMAUTO- Słupsk, 059/84-11-604.
------------------------------------------------------ —

08386/A j

08428/A

AUTOALARMY, blokady skrzyni biegów,
0-59/84141-45
08382/A

REMONTY

BUDOWNICTWO

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

SPRZEDAŻ

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

! NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE.
HURTOWNIA SANTEXI,
POZNAŃSKA 42,059/84-13-260,
PLAC BRONIEWSKIEGO 14,
059/842-85-10.
08035/A |

„SERWIS - DACH” SŁUPSK,
POPRZECZNA 7, TEL. /FAX
0-59/840-23-60,0-501-154-004
DACHÓWKA CERAMICZNA, CEMENTOWA,
BLACHODACHÓWKA, OKNA DACHOWE,
PAPY, RYNNY, IZOLACJE DACHU,
CEGŁA KLINKIEROWA.
----------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

01201/A

------ ---------- ---- ------------------------------ —07432/A

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

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

07861/A

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

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

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

08694/F

2-P0K0J0WE

2. wysokość środków publicznych pizewidzianych na wspieranie realizacji zadania wynosi 1.260.000,00 zł (na przeciwdziałanie
alkoholizmowi) oraz 80.000,00 zł (na przeciwdziałanie naikomanii).

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

06783/A

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

08333/A

ARGED, naprawa pralek, lodówkozamrażarek, zmywarek, mikrofalówek.
059/843-54-88, 845-61-56.
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,
pralkonaprawy. „Polarserwis”,
Wileńska 12B. 059/840-38-30,
0-601-789-892

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

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

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

08471/A

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

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

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

08467/A

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

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

SPRZEDAŻ DOMU

08468/A

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

08266/4

ogłasza otwarły konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie
realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2006 rok oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2006 - 2010 rok.

■ 07094/A

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

AGENCJE

NIERUCHOMOŚCI

08469/A

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

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

10633/A

00358/A

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

06092/A

- 10643/A

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

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

3-POKOJOWE

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

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

:

1-P0K0J0WE

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

10926/A \

MONDEO (1997) -i-gaz, combi GHIA,
0-606-109-377

07811/A

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

08470/A

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

10860/8

NAPRAWA/SERWIS

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

-------------- ‘--------- :----;---------- :-------- 7------- r
08882/A

WYNAJEM - MIESZKANIA

USŁUGI

00273/A

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

———-----------------

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

j

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

09739/A

10883/A I

MERCEDES 124 200 D (1988), czarny
7.500, renault twingo (1994), 6.500.
0-661-893-395.

BUDOWA. Specjalność domki jednorodzin
ne. 0-606-36-36-97
08694/!

POKÓJ. 0-59/842-37-91.

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

AUDI 100 2.2 Gaz 2.500 0663251068

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

POKÓJ. 0-59/84-275-94.

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

10909/4

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

POKÓJ 0-69-64-94-958.

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

SPRZEDAŻ INNE

AMC Auto Komis Etc, Sucheccy.
150 samochodów w ofercie.
Kupujemy i zamieniamy samochody.
Kredyt- 0 % wpłaty. Bez zaświadczeń.
Koszalin, Gnieźnieńska 18.
www.amcspj.pl, 094-34-60-659,
094-34-62-060.

USŁUGI

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

00594/C

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

!

KUPNO MIESZKANIA

WYNAJEM - LOKALE

AUTOCZĘŚCI USA 094/346-55-66,
0-602-557-917.
05956/4

07408/A <

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

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

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

06428/A

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

10560/8

FORD transit chłodnia. 0-606-20-60-77.

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

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

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

! ELPIGAZ - najlepszy i tani montaż insta
lacji gazowych - solidnie - 100% zadowo
lonych klientów! Warszkowo 172
k/Sławna, 0-603-085-262.
07190/A

10560/A

0-604-520-669.
ROZBITE-ZŁOMOWANIE.

-------------------- ---------- ---------------- ------------------------------- 08347/A

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

! Auto-Domasz tłumiki, amortyzatory,
hamulce, zawieszenia, części eksploata
cyjne. Bolesławice, 841-53-53.
Bałtycka 8b, 059/841-48-42.

KUPNO SAMOCHODU

07485/A i

„SERWIS - DACH” SŁUPSK, POPRZECZNA
7, TEL. / FAX 0-59/840-23-60,0-501154-004 DACHÓWKA CERAMICZNA,
CEMENTOWA, BLACHODACHÓWKA, OKNA
DACHOWE, PAPY, RYNNY, IZOLACJE
DACHU, CEGŁA KLINKIEROWA.
---------------------------—-------------------------

09052/A

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

01181/A

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

01181/A

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

08429/A

BEZPYŁOWE cyklinowanie.
0-692-944-672.
-----------------:------------------------------ —-------------------

08808/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe, układanie.
0-59/843-43-20, 0-601-64-10-92.
www.cyklinowanie-kaliszewski.pl
--------------------------------------------- —--------

07402/A

ELEKTRYCZNE. 0-507-295-942.
”----------------

07818/A

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

07552/A 1

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

04997/A

5. Termin składania ofert
<
Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2006 r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2006” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) u Pełnomocnika Prezydenta ds. Uza-1
leżnień - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 26, pok. 20 lub przesłać pocztą.
6. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1) Decyzje o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Prezydent Miasta w terminie do 30 dni od dnia zakoń
czenia postępowania konkursowego.
2) Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta. Dokonując wyboru najkorzystniej
szych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
1) zgodność projektu z zadaniami statutowymi,
2) wartość merytoryczną projektu,
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania oraz
udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,
4) kwalifikacje realizatorów,
5) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości lub
realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
б) perspektywy kontynuacji projektu,
7) kompletność oferty.

I

7. Wyniki konkursu ogasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w terminie
30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego
1) Na poszczególne zadania przewiduje się wybór więcej niż jednej oferty.
2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu oraz prawo od
wołania konkursu bez podania przyczyn.
2) Informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego: Małgorzata Borek i Paweł Kuzenin w dni powszednie
w godzinach od 9.00 do 15.00 - nr tel. 34-888-43.
8. Informacje dodatkowe
W 2004 roku na realizację powyższych zadań przeznaczono łącznie kwotę 1.500.000 zł.

_________

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

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

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

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

ul. Henryka Pobożnego 19
Biuro Reklamy tel./fax (059) 848 8107
Biuro Ogłoszeń tel. (0-59) 848 8103

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

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

■.jomHidm p|. Wolności 10 - w godz. 9-16

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

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

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

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
KOSZALIN:
„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta” tel. 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
„ARI CORINFO”, ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel./fax 345 29 33,
34143 45; e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14
„BERNI" ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563
„EKOLAM" ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec), teł. 094 34 77173, fax 34 77174
godz otwarcia 7.30-17.30, email: bo@ekolam.koszalin.pl
„MEDIA PARTNER" J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)

SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP)
tel./fax 842 89 54,841 27 00, tel. 843 64 36 (cała dobę)
Biuro Ubezpieczeń Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Danuta Kubik,
ul. Gen. Andersa 10, 76-200, Słupsk, 059/845-41-62. (9-16)

.MEDIA PRESS" Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24. tel. 342 78 51 w. 294 (8-15)
„NO - KAR" tel./fax 347 04 27
.PIK" Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108. tel./fax (094) 342 4172 (9-16)
Białogard:
Naprawa Telewizorów JeleMax" ul.Podlaska 1, tel. 312 2019,
czynne pon. -pt 10-17. sob. 1014
Drawsko Pom.:Centrum Reklamy, ul. Sikorskiego 6. tel. 363 60 65. fax 363 60 62
Sławno:
Sklep i Biuro Ogłoszeń, ul. Rapackiego 2, tel./fax (059) 810 70 12
Śwtdwln:
Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1. tel./fax 365 26 24
Świdwin:
INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax", pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71

Miastko: Biuro „WARTA" ul. Dworcowa 29, tel. 857 53 08
Ustka: Agencja „CENTRUM KOBO” ul. Grunwaldzka 18, tel. 814 90 90
PHUPiT „BAŁTYK” ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16)
P.H.U. ELEKTROMAR ui. Marynarki Polskiej 79/1, tel. 814 60 58

Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”

Bytów:

.

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

Człuchów: Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, ul. Sobieskiego 6/1, tel. 834 49 18
Lębork: Biuro Turystyczne „KUÓW" ul. Handlowa 10Ą/28 (obok DH Kupiec) w gpdz. 9-17

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

■ ......
1090705KOAG A

OGŁOSZENIA DROBNE

Poniedziałek, 2 stycznia 2006 r.

redakcja@glos-pomorza.pl

www.glos-pomorza.pl
KRĘGARZ specjalista - kręgosłup.
Przyjmuje 9-13.01.2006.
Zapisy - Słupsk, Przychodnia
- Wileńska, 0-691-630-228.

Nadleśnictwo Leśny Dwór
76-248 Dębnica Kaszubska

__________________________

informuje, że zamierza sprzedać dotychczasowemu najemcy
lokal mieszkalny położony w Dębnicy Kaszubskiej
przy ulicy Skarszewskiej 18.

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

KOMINKI- duży wybór, akcesoria,
: Decor, Słupsk, Szczecińska 61A,
! 0-59/843-41-09
07137/A ‘ --------1----------------------- -------------------------

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

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

05776/A

KOMINKI, projektowanie, wykonawstwo,
rzeźba. „EW-BUD”. Koszalin, Krucza 21,
(094) 345-46-52.

REMONTY mieszkań, hydraulika,
glazura, gładzie. 0-506-153-358
07678/A

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

SOLIDNIE remonty A-Z.
0-59/84-03-135, 0-607-703-135.
------------------- 1------------------------------------

06448/A

07471/A

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

07419/A

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

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

08202/A

05408/A

• TECHNIK BUDOWNICTWA

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

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

DAM PRACĘ

CENY
bram pod telefonem 0-59/8-415-424.
------------------- ——----------------------------

07576/A

BAŃKOWSKI - producent bram,
automatyki. 059/842-65-57,
0-600-213-343.

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

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

01629/A

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

• Liceum

04985/A

AVON! CHCESZ ZARABIAĆ? ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ!
TYLKO TERAZ BIŻUTERIA GRATIS!!!
601440053

wejściowe (mieszkania - domki)
sprzedaż, montaż. PANTERA,
0-59/8-415-424.
--------------------------;----------------------------—

05919/A ! ------------ ------- —---------------------------------

10356/EU

EKSPEDIENTKĘ ze stażem
w drogeri przyjmę, 0-59/84-03-215

MEGA

i ---------- 1------------------------------------t---------

PROMOCJA bramy segmentowe
z automatem za 50% ceny
0-59/842-96-33, 0-94/343-25-71
07476/A

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

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

06454/A

OKNA

08823/A

FIRMA Laudam zatrudni w Holandii
z paszportem niemieckim:
Spawaczy MIG MAG, znających rysynek
i techniczny, Elektromonterów
obsługujących silniki elektryczne.
Podstawy języka niemieckiego.
Bezpłatny przejazd i zakwaterowanie.
058/550-43-98 w. 20, 0-605-293-428
---------------------------- ------------ ;----------------

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

06841/8

PANTERA

08764/A

KIEROWCĘ kat. C+E, uprawnienia
dźwigowe do transportu leśnego,
dobre zarobki. 0-509-290-616,
0-509-290-617, 059/81-31-087.
------- ‘----------------—------------------------- :-----

Bramy garażowe Hormann,
wjazdowe, ogrodzenia, automatyka.
0-59/8-415-424.
05919/B

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

PANTERA
Okna PCV, rolety. 0-59/8-415-424.
__________________ —---------------------

05919/C

ROLETKI.
07813/a

SZLABANY, bramy- automatyka,
kraty. 059/8424-884

06618/B

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

SZKLARSKIE

07053/A

DRZWI/ PODŁOGA/ŚCIANA

08563/A

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

10925/A

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

08838/A

MONTERA bram garażowych,
okien PCV, drzwi - praca stała.
0-59/8415-424.

08361'A

07784/A

FINANSOWO - DORADCZE

08308/A

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

Wyższa Szkoła
Nauk
Humanistycznych

ZDROWIE

10928/A

! Ginekolog specjalista
0-660-137-357.
-----------------------------------------10
0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.
—-------------------------------------- io
ALKOHOLOWE odtruwanie.
Narkomania. 059/847-50-68,
0-602-635470

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

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

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

i i
zapraszamy
również na studia
podyplomowe

GABINETY

Najniższe czesne
w regionie!

Koszalin
08.

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

INNE

ogłaszają nabór na kurs
przygotowujący
do starej matury.
1085105KOBH_A

[Atrakcyjne studia licencjackiej

096

ul. Batalionów Chłopskich 79
tel./fax 094 346-14-61
tel.094341-45-27
ul. Wojska Polskiego 36 (SPnr7i
tel./fax 094 347-13-39
www.kwsnh.edu.pl
1089005KOBH A

0631

0831

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

POSZUKUJE korepetytora- statystyka.
0-608-789-861

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

07«

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

078!

SPŁATA innych - 0-510-08-70-22

BIURA/KWATERY

ROLNICTWO

BEZPOŚREDNIE tanie przeloty z Gdańska
do Dublina. Biuro Podróży Polorbis
(Dworzec PKP) tel. 0-59/842-70-14
08859/A

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

SOCJOLOGIA
od lutego w Koszalinie;
tel. (094) 342 48 20
(094) 342-71-99

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

PROSIĘTA sprzedam.
0-59/847-11-67
----------------------------------------08842/A
ZETORY: 10540, 7211,10045,12045,
12145. 0-601-644-957.

TRANSFERY na lotniska:
Goleniów, Berlin. 094/346-03-64.

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

ZIMOWISKA: Czarna Góra, Arta Terme,
Murzasichle. „Binex - Turist”,
094/346-03-64, Dworcowa 2.
----------------------------------------10!

POZOSTAŁE

MATRYMONIALNE
KASANDRA Biuro Matrymonialne profesjonalna obsługa, uczciwość.
0-59/84-33-967, 0-510-10-9147.
POZNAM ODPOWIEDZIALNEGO PANA
OD 38-45 LAT UCZCIWEGO, SAMOTNEGO
SZCZUPŁEGO. PROSZĘ TYLKO 0 SMS
Z OPISEM. 603602718.

U! Havana. Ustka 0-601-64-43-94.
04967/A

0-504-782-057. Magda.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCONCEGO

0-661-443-411. Kobieca.

07692/D
07813/A
07692/8

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

SZKÓŁ POLICEALNYCH

;
!

'
|

07743/A

TOWARZYSKIE

0-604-841-247 Ewa.

07692/A

w zawodach:
> technik masażysta
> technik usług kosmetycznych
> technik bezpieczeństwa i higieny pracy
> technik informatyk
> technik hotelarstwa
> technik ochrony fizycznej osób
i mienia (licencja II stopnia)
> technik prac biurowych (sekretarka)
> technik obsługi turystycznej
> technik rachunkowości
> technik administracji

0-695-256-404. AtrakGyjna.
07692/C

36-LATKA. 0-506-365459.
10800/A

ATRAKCYJNA, seksowna czterdziestolatka
0-661-177-611.

08821/6

DZIEWCZYNY Bi 0-694-318-022,
0-698-492-598.
KAMELIA. 0-513-94-53-77.

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

-—-:- o

PRZYJADĘ. 0-600-177-664. Zatrudnię.
----- «.—.—_— --------------------i

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

SUKNIE ŚLUBNE - SPRZEDAŻ,
WYPOŻYCZANIE, SŁUPSK,
CHROBREGO 1, 059/843-65-91.
_______---------------------- :-------

08159/A

10897/t

10137/E

KUPNO
KRAJZEGĘ okazyjnie kupię.
0-505-171-321.

___________________________________

07834/A

KUPIĘ stare pozytywki. 0-602-785-936. ^

INNE

FOTO* VIDEO

BIZNES
077C

06668/f

SZKOLENIE kierowców kategorii B.
Ceny promocyjne.
Agopol ul. Westerplatte 64.
Telefon całodobowy 0-59/842-50-27,
0-606-437-201

08519/t

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

WIDEOFILMOWANIE, 0-602-663-756.

0885

10920/

SPRZEDAM TRELINKĘ W ATRAKCYJNEJ
CENIĄ W LĘBORKU. 0-695-189-300.

086-

PZMOT kat A, B, C, E nowy kurs
9.01.2006 r. 059/84245-66,
0-501-094-584.

06686/

08875/A

NAUKA JAZDY

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

10896,'.

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

10861/A

KWADRANSIK. 0-506-384-242.

08821/A

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

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

I —--------------------------------- *---------------- :----------------10882/A

UROCZYSTOŚCI

OSK przy Stacji Pogotowia
Ratunkowego. Wszystkie katogorie.
Kurs 09.01.2006 r.
059/84-14-520, 0-606-210-162.

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
094/3542-023, 0606235417,
058/7629512, 059/823-22-09,
018/334-08-10.
-----------------------------------:-----(
GARAŻE blaszane - konkurencyjne
ceny, transport, montaż gratis - raty!.
052/388-22-73, 091/317-88-72,
0-503-073-111.

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

07838/8

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

SPRZEDAŻ
BLASZAKi, garaże
- konkurencyjne ceny.
059/833-45-36, 0605-286-058.

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

TRZYDZIESTOLATKA 0500 643-268.
------------- ——— ------------------n
UROCZA brunetka, wibratorki.
Słupsk, 0-513-362-877.

ALFA 0-601-572-355, 059/842-83-74.

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

PIANINO Legnica tel. 0602195404

PRZYJEDZIEMY. 0-880417-119.

SZKOŁA średnia matura w 1 rok
0-59/840-06-10

ROŻNE

i ----------------------------------;---------- ------------

BLONDYNECZKI prywatnie.
Kołobrzeg, 0698054054.

NOWY klub nocny zatrudni panie.
067/387-00-20.

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

SPRZEDAŻ

07796/A \-------------------------------—-------- :-------------

ANIA. 0-603-705-198.

NATALKA. 0-665-499-156.

KURSY przedwyjazdowe 295 zł
Słupsk 0-59/840-06-10,
Piła 0-67/351-20-78,
Chojnice 0-52/39-23-23

UŻYWANE

10356/EK

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

ZAPRASZAMY
na naukę od lutego 2006 r.

10922/A

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

SERENADA. Promocja. 0-510-580466.

FUNDACJA OŚWIATOWA
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE
; 75-581 Koszalin ul. Chałubińskiego 15
tel. (094) 342 48 20,342 7199
www.fundacia-ece.edu.pl

07728/A

NARTY: Cortina d'Ampezzo,
Monte Bondone, Arta Terme.
„Binex - Turist”, 094/346-03-64,
Dworcowa 2.

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

1067205KOBH__B

SPRZEDAŻ
OWIES, jęczmień, pszenżyto.
0-59/846-29-25, 0-606-14-25-27.

05603/A

NAUKA
• EDUKACJA OBRONNA
I BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
• RESOCJALIZACJA
• PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Z PRACĄ SOCJALNĄ

0542

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

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

07779/A

ZWROT podatku z Niemiec
094/311-7000, 0668-16-77-70.

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

ETNA

1067205KOBH A

10391/A
07831/A

KOREPETYCJE
MATEMATYKA, fizyka. Ustka,
059-8144145.

BERLIN - lotniska. 0-59/844-2846.

| wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkól publicznych

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

USŁUGI księgowe,
Licencja Minista Finansów,
Ubezpieczenie OC, 0-601-074-764
—----------------------------------------------- —----------

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

PRZYJMĘ kierowcę na wywrotkę,
0-505-157-355, 0-59/847-29-04

ODWOŁANIA. 0-505-670-041.

SZKOŁY ŚREDNIE

MATURA !

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

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

10910/8

Osoby z wykształceniem średnim
Zapraszamy na starą maturę
(kurs przygotowawczy)

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

07191/8

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

Najniższe opłaty. Nie

ZDAJ STARĄ MATURĘ

Koszalińska

ZATRUDNIĘ ekspedientkę -sklep
spożywczy „Samnet” Słupsk,
ul. 3-go Maja 27, 0-602-710-372

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

szkół publicznych.

Wykorzystaj swoją ostatnią szansę

ZAPRASZAMY
; na studia podyplomowe:

08744/A

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

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

Szkoły posiadają uprawnienia

opłat za okres wakaci

75-581 Koszalijn
ul. Chałubińskiego 15
tel. (094) 342-48-20,
342-71-99
www.fundacia-ece.edu.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO Instalacyjne
zatrudni dwóch monterów instalacji
gazowych od stycznia 2006 roku
0-59/845-67-44.

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

06769/A

ANGIELSKI indywidualnie.
0-59/842-9842.

DLA DOROSŁYCH

MANIURZYSTKĘ. 0-504-276-369

-------:_____________ ;____________ ______

I

1067205KOBH C

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

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

EDUKACYJNE

08804/A

KOŁOBRZESKIE biuro podróży
zatrudni osobę - wykształcenie
średnie lub wyższe, kreatywną,
zorganizowaną, dyspozycyjną
z dobrą znajomością języków
obcych i obsługi komputera.
Prosimy o przesyłanie listu
motywacyjnego i CV na adres:
piotr@globtourist.pl

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

—-------- --------------------:------------■------------

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA

06394/A

.

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

DRZWI

—-------------------

]

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

• Policealnego Studium

^EUROPEJSKIE CENTRUM)

1447704KOKB. A

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

---------------------------—;------ _-----------------

• TECHNIK FRYZJERSTWA

FUNDACJA OŚWIATOWA

BRAMY

BALUSTRADY ogrodzenia.
0609-446-526.

•TECHNIKELEKTRYK

Zawodowego na różne kierunki

łmmsetewy Serwis Piracy

U Kredyty „059/840-21-20 Chrobry”
w 24 h. Tuwima 6 (Świt lip),
0-692-946-517.

• TECHNIK HANDLOWIEC

BEZPIECZNE odchudzanie do 5kg mie
sięcznie, bez efektu jo-jo. Bezpłatna kon
sultacja. 10% rabatu. 0-59/84-22-999,
0-604-531-797

08193/A

08608/8

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

•TECHNIK EKONOMISTA

08564/A

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

U bez poręczyciela do 20.000;
bez opłat wstępnych 059/ 842-92-38

TURYSTYKA

Na kierunki:

NAUKA

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

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

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

ODNOWA BIOLOGICZNA

06618/C

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

'—

DARŁOWO
ul. Chopina 4 (budynek zso)

10632/A

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

----- —---------- -

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

LEKARSKIE

Ogólnokształcącego

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

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

(Szkoła Podstawowa Nr 7)

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

PRACA

! 0-59/842-48-84
Markizy, moskitiery, rolety, żaluzje.

ul. Wojska Polskiego 36

10602/A

URODA

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

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

KOSZALIN

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

NAUKA JĘZYKÓW

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

www. etna. kosza lin.pl

08464/A

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

!!!! 059/841-79-00 Bliźniak żaluzje,
rolety tekstylne, zewnętrzne,
bramy, moskitiery. Produkcja,
sprzedaż, montaż - superpromocje.
Słupsk, Leszczyńskiego lOd

nabór luty 2006 r.

10557/A

ALKOHOLOWE odtruwanie również
w domu pacjenta, esperal, zastrzyk.
0-602-706-553.

------------------------------------------- 1------ ■------

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY

w systemie dziennym i zaocznym

07789/A

PRAXIS Lecznica Chirurgiczna.
Bezpłatnie! Operacje: przepuklin,
tarczycy, żylaków. Laparoskopia.
Kruroskopia. USG. Konsultacje.
Zabiegi: ortopedyczne, neurochirurgiczne,
ginekologiczne. Koszalin,
Armii Krajowej 7; rejestracja:
0-603-990-401, 094/ 346-14-01.
------------------------------------------------------------------------

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

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

Zapraszamy do najtańszych
i najlepszych szkół

ŁUSZCZYCA, bielactwo, 0-601-214-388.

780505LJSJ_A

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

------ -

głos Pomorza "f "f

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

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

_________

'

____ ________

10702/A

...nasze
wydanie
netowe

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

*H'w.gfos-pomorza.p/

U! Kredyty GE Money Bank- Słupsk,
Tuwima 23, pok. 16Inkubator Przedsiębiorczości,
pn-pt. 10.00-18.00, 0-59/848-28-29
408904KOKB A

I 2 0** Pomorza

INFORMATOR
www.glos-pomorza.pl

SERWIS PRENUMERATORA

::

slupsk@glos-pomorza.pl

INFORMATOR KULTURALNY

Uwagi i reklamacje dotyczące

P0RÄÜÄ Bill

Chcesz zaprosić naszych Czytelników
na spektakl, wystawę, koncert?

prenumeraty
przyjmuje w godz. 8-15

Zadzwoń!

Katarzyna Krupka

Zgłoszenia przyjmuje:

pod numerem

Anna Kozoń

094 347 35 58

tel. 059 848 81 24

TELEFONY ALARMOWE

Poniedziałek, 2 stycznia 2006 r.

BYTÓW - 059 822-40-32; 059 822-27-

»Maria Kosińska, psycholog
- Warto, by noworoczne postanowienia wynikały
z wewnętrznej motywacji, a nie były wymuszone przez innych. Wyznaczo
ne cele powinny być możliwe do osiągnięcia, a bliscy powinni wspierać nas
w naszych wysiłkach. Pamiętajmy, żeby przy okazji obiecać sobie zadba
nie o własny rozwój i poprawę relacji rodzinnych.

(kpn)
Fot. RADEK KOLEŚNIK

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ I JUTRO

PORADNICTWO

Pogotowie Energetyczne - 991; 059

Biuro numerów -118913

841-61-14

Paszportowa - 059 846-84-85

Pogotowie Gazownicze - 992
Pogotowie Ciepłownicze - 993

Kolejowa - 94-36

Pomagamy sobie - policyjna infolinia

w rodzinie, al. Sienkiewicza 7, I piętro,
tel. 059 842-70-80 - poniedz.-piątek
w godz. 16-19
Dom Interwencji Kryzysowej, ul. Wol
ności 3, tel. 059 842-71-25 (przy PCK) placówka dostępna całą dobę dla osób
rodzin doświadczających przemocy lub
znajdujących się w innej sytuacji kryzyso
wej

Celna - 0-300-900-012

- 0 800-310-091

Słupskie

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne -

AIDS - 0-801-225-001

Alkoholowy tel. zaufania - 059 842-42-

Dziecku i Rodzinie, al. Sienkiewicza 3

994
Numer interwencyjny Wojewody Po

PKS - SŁUPSK - 059 842-42-56, BY
TÓW - 059 822-22-38, CZŁUCHÓW -

78 we wtorki godz. 16-20

morskiego - 9287

059 834-22-13, LĘBORK - 059 862-1972

(II p.), czwartki w godz. 15-18 (porady po
moc psychiczna i terapeutyczna dla dzie
ci, młodzieży i rodzin)

Centrum Alarmowe-112

28

SŁUPSK: Dla ofiar przemocy „TAMA”

Policja - 997
Straż Pożarna - 998

CZŁUCHÓW - 059 834-14-12

- tel. 059 841-40-46, al. Sienkiewicza 7
(II p.), poniedziałek-piątek w godz. 16-20,
soboty 10-14

LĘBORK-059 862-17-87

Straż Miejska - 986
Pogotowie Ratunkowe - 999

INFORMACJA

Dla kobiet z problemami tel. zaufania

- 059 842-03-00, we wtorki godz. 9.3012.30 i środy w godz. 15.30-17.30

Anonimowy Przyjaciel - 059 841-19-

Pogotowie Ciepłownicze:
BYTÓW - 059 822-66-44

POGOTOWIE WETERYNARYJNE
BYTÓW-059 822-22-70

CZŁUCHÓW-059 843-27-50

LĘBORK-059 862-19-63

99, czynny w poniedziałki, wtorki i czwart
ki w godz. 16-19
Narkotykowy telefon zaufania - 059
840-22-58 wew. 32, poniedz. w godz. 1618; wtorek godz. 11-13; środa godz. 1620; czwartek 16-18; piątek godz. 11-13

LĘBORK-059 862-11-81

MIASTKO-059 857-29-53

Towarzystwo Zapobiegania Narkoma

MIASTKO-059 857-28-91

USTKA-059 814-42-93

nii, al. Sienkiewicza 7, tel. 059 840-14-60
- poniedziałek w godz.10-19, wtorek
godz. 10-15, środa 10-19.30, czwartek
10-15, piątek godz. 10-15

TELEFONY INTERWENCYJNE

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
BYTÓW-059 822-22-03
CZŁUCHÓW - 059 834-25-08
LĘBORK - 059 862-14-73
ŁEBA - 059 866-18-36

KURSY WALUT
Kantor MIAMI „Galeria Podkowa”
ul. Starzyńskiego, Słupsk, tel. 059 84170-31:

MIASTKO - 059 857-24-69
Skup

POMOC DROGOWA

USD

SŁUPSK - 981 ;059 844-04-31; 059 842-

EURO

79-40; 059 842-44-40;059 811-91-50;

0GBP

059 847-18-88

CHF

3,16
3,77
5,48
2,40

Sprzedaż

3,34
3,95
5,65
2,50

Słupsk
czwarte k-sobota,
5-7 stycznia

W kinie Rejs w Młodzieżo
wym Centrum Kultury pierwsze
seanse
w
Nowym
Roku.
Od czwartku do soboty „Facto
tum” - film na podstawie prozy
Charlesa Bukowskiego, której
bohaterem jest Hank Chinaski,
alter ego pisarza. To opowieść
o facecie, jakim chciałby być
każdy mężczyzna. Niepokor
nym, przystojnym, błyskotliwym,
uwielbianym przez kobiety i ma
jącym szczęście w hazardzie.
Chinaski jest wolny jak ptak i ma
tysiące pomysłów na życie oraz
jeden cel nadrzędny, aby zostać
pisarzem. Bilety w cenie 10 zł
do kupienia przed seansami,
które rozpoczynają się o godz.
18.

Machulski
na scenie

Słupsk
czwartek-niedziela,
5-8 stycznia

Gdzie:

Słupsk

Kiedy:

sobota i niedziela,

7 i 8 stycznia
W Nowym Teatrze w week
end „Niebezpieczne zabawy”
autorska sztuka Jana Machul
skiego - znakomity aktor sztukę
napisał, wyreżyserował i w niej
gra.
Nocą do pewnego domu pu
ka znany aktor, któremu zepsuł
się samochód. Otwiera mu mło
da kobieta. Jej starszego o wiele

30

Bytów

20

1D

Białogard

2D

LEGENDA:

20

Świdwin

ul. Szczecińska 99, tel. 059 843-40-16
lub 17 - pływalnia czynna codz. w godz.
6-22

1D

LĘBORK: Centrum Sportu i Rekreacji,

Drawsko
Pomorskie

skiego 50, tel. 059 842-42-78; 059
842-30-33 - poniedz.-wtorek godz. 815; środa i czwartek godz. 12-15.30;
piątek 8-15

matologiczne - lekarz Kalina Kwiatkow
ska - czynne w godz. 22 - 02, ul. Sołdka
2, tel. 059 843-56-75
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłątaja 31,
tel. 059 840-35-50 (budynek Poczty
Głównej) - całodobowa; Przychodnia
Lekarska, ul. Chełmońskiego 3, tel. 059
845-61 -60 - czynna w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona 8, tel.
059 840-19-40; 059 840-19-41 czynna
w godz. 7-19; Przychodnie POZ:
ul. Młyńska 1a, tel. 059 841-37-63
w godz. 8-19; ul. Mochnackiego 19, tel.
059 848-26-66; 059 845-69-99

Punkt konsultacyjny Fundacji Fenix
dla osób z problemem narkomanii

LĘBORK:

Franciszkańska

Szczecinek
1 [j]

-temp. w dzień

03 - temp. w nocy

i»1"

Prognozę
przygotowało Biuro
Prognozy Pogody

Człuchów

i□

„Calvus".

#

1□
Wałcz

USŁUGI MEDYCZNE
SŁUPSK: Prywatne Pogotowie Sto

Stacja

10
PROGNOZA DLA REGIONU
ASTRONOMIA
Na Pomorzu przewaga chmur i głównie na pojezierzach
możliwe słabe opady śniegu z deszczem, miejscami pojawią
się gęste mgły, skutecznie ograniczające widoczność. Na
termometrach do +3°C. Wiatr słaby z płn. Ciśnienie rośnie.
Biomet obojętny. W nocy okresami spadnie słaby i mokry
śnieg, rano około 0°C. Na drogach lekka odwilż. W środę na

Wschód słońca o 8.11,
zachód o 15.38.
Dzień będzie trwał 7 godz.,
i 26 minut.

PRZYSŁOWIE NA DZIŚ

termometrach do +2°C, pochmurno, mglisto i niewiele

Ile słońca na Makarego,
tyle ciepła wrześniowego

opadów słabego śniegu z deszczem.
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ZJAWISKO

POPOŁUDNIE

WIECZÓR

JUTRO

TEMPERATURA [°C]

2

0

2

OPADY

mglisto

śnieg z deszczem

śnieg z deszczem

śniegCIŚNIENIE [hPa]

1017

1020

1024

WIATR

wsch. 3 m/s.

wsch. 4 m/s.

wsch. 4 m/s.

ZACHMURZENIE

die

duże

dce

Opieki Caritas Hospicjum Domowe,

lat męża nie ma w domu. Pomię
dzy młodymi zaczyna toczyć się
subtelna gra... Gdy mąż wraca
do domu, składa aktorowi wyda
wałoby się niewinną propozycję.
Jest w tej sztuce miłość i zazdrość, wierność i pokusa, kon
flikt pełnej zadufania młodości
i pewności siebie wieku dojrzałe
go. W spektaklu obok Jana Ma
chulskiego występują Marcel
Wiercichowski i Marta Turkow
ska. Bilety w cenie 18, 14 i 10 zł
można kupić w kasie Nowego
Teatru czynnej od poniedziałku
do soboty w godz. 11-17 oraz
na dwie godziny przed spekta
klami, które na małej scenie roz
poczynają się o godz. 19.13.

Kabarety na start!

ul. Basztowa 8, tel. 059 863-31-58 czyn
ne od poniedziałku do piątku w godz. 814
|
USŁUGI RÓŻNE
SŁUPSK: Biuro Ubezpieczeń - OC ta

nio! Agencja SKOK - pożyczki, Andersa
| 10, 059 845-41-62. Przyjmujemy ogło
szenia do „Głosu Pomorza” i „Głosu
Szczecińskiego”
Hotel dla psów (całodobowy) Słupsk,
ul. Paderewskiego, tel. 059 842-84-14;
059 840-02-21, 0-603-070-170

! skiego 52, tel. 059 842-70-46 (dowóz
j Słupsk i okolice w godz. 10-22)
Pizzeria VEGAS, ul. Grottgera 22, tel.
059 844-14-43 (dowóz Słupsk, w godz.
10-21.30)
POCZTA
SŁUPSK: ul. Kołłątaja 31 (całą dobę) tel.

na zgłoszenia kabaretów działają
cych w gimnazjach i szkołach
średnich. Gwarantują dobrą za
bawę, masę emocji i wspaniałe
nagrody. Zgłoszenia przyjmowa
ne będą do 15 stycznia. Kontakt:
Jakub
661
734
153;
www.nieprzytomni.ovh.pl oraz
e-mail nieprzytomni.art@wp.pl

tel. 059 842-49-57; „Przy Placu Dą
browskiego”, (wejście od ul. Przemysło
wej) otwarta codziennie 8-22, tel. 059
840-30-22 (bezpłatny dowóz leków
do domu); „Vitae”, w Kauflandzie czynna codziennie w godz. 8-22, tel. 059

DYŻURY APTEK
SŁUPSK: „Ratuszowa”, ul. Tuwima 4,

840-21-31
BYTÓW: „Rodzinna”, ul. Lęborska 13,

tel. 059 822-72-02
CZŁUCHÓW: „Oberland”, ul. Długosza

29, tel. 059834-17-52
LĘBORK: „Sit Saluti”, ul. I Armii W.P,

tel. 059 862-53-00
ŁEBA: „Słowińska”, ul. Kościuszki, tel

059 866-13-65

W usteckim Domu Kultury
kontynuacja świątecznego na
stroju dzięki wystawie pod ha
słem „Łańcuch świąteczny”.
W
zabawie
proponowanej
przez pracownię plastyczną
Pod dachem wzięło udział po
nad 40 osób. Osiem rodzin kle
iło łańcuchy podczas spotkania
w Domu Kultury, kilka rodzin
przyniosło gotowe świąteczne
ozdoby. Na wystawie można
podziwiać prace nagrodzone
czyli łańcuchy najdłuższe, naj
bardziej urokliwe, oryginalne
i tradycyjne.
Wystawa będzie czynna
do połowy stycznia, można ją
zwiedzać
od
poniedziałku
do piątku w godz. 9-15.30.
(lir)

2.01-

To ludzie ostrożni i dyplomatyczni, którzy pragną wcielić
w życie swe ideały. Zasługują na całkowite zaufanie, wy
kazują dużo powagi i stałości. Mają rozmaite ideały życio

2006 r.

PIZZA NA TEL
Bar Pod Kasztanem, ul. Wojska Pol

059 841-30-45; 059 842-52-47

Ustka
do połowy stycznia

KARTKA Z KALENDARZA
URODZENIi 2 STYCZNIA

we, są pełni nadziei i ufności, że kiedyś je zrealizują.

Organizatorzy
I Ogólnosłupskiego
Przeglądu Kabaretowego
czekają fEjSSSP

Świąteczne
łańcuchy

Betlejem w Nowym
Gdzie:
Kiedy:

20

Koszalin

Kołobrzeg

SŁUPSK: Ośrodek Sportu i Rekreacji,

i Współuzależnienia, al. Wojska Pol

Gdzie:
Kiedy:

2D

Pomocy

Poradnia Uzależnienia od Alkoholu

KUL L RA L

Gdzie:
Kiedy:

10
Sławno

ul. Olimpijczyków 31, tel. 059 862-71-77
- pływalnia czynna codz. w godz. 6-22

informator

W Nowym Teatrze ponownie
piękny, rozśpiewany i roztańczo
ny spektakl - „Betlejem polskie”
Lucjana Rydla. Wspaniała pol
ska szopka dostarcza nie tylko
bożonarodzeniowych, ale rów
nież patriotycznych emocji, bo
wiem Rydel angażując wiele po
staci z historii Polski uczynił
z „Betlejem polskiego” wspaniały
fresk narodowy. Spektakl został
przygotowany z prawdziwym
rozmachem. Występują w nim
aktorzy i amatorzy wyłonieni
w specjalnym castingu. Podczas
finału na scenie pojawia się nie
mal 50 osób. Publiczność cieszy
ponad 20 bogato zaaranżowa
nych kolęd i pastorałek oraz
wspaniałe kostiumy. Ten spek
takl trzeba zobaczyć! Grany bę
dzie w czwartek, piątek, sobotę
i niedzielę na dużej scenie
0 godz. 19.13. Bilety w cenie 20,
15, i 12 złotych w kasie Nowego
Teatru czynnej od poniedziałku
do soboty w godz. 11-17
1 na dwie godziny przed spekta
klem.

Lębork

REKREACJA

CO? GDZIE? KIEDY?

0 pisarzu
1 nie tylko

Stowarzyszenie

■S h

MIASTKO: „Vitae”, ul. Dworcowa 4 b

tel. 059 857-32-69
USTKA: „Jantar”, ul. Grunwaldzka 27,
tel. 814-46-72
WICKO: „Pod Agawą”, tel. 059 861-1114

WYSTAWY
SŁUPSK: Muzeum Pomorza Środko
wego - Zamek Książąt Pomorskich,

Imieniny obchodzą.

GRZEGORZ
Ma niezwykłą osobowość, jest szlachetny, uczuciowy, do
bry, inteligentny. Umie zawsze znaleźć się właściwie
w każdej sytuacji i w każdym otoczeniu. Jest bardzo natu

GRZEGORZ

ralny w zachowaniu, krytyczny w stosunku do siebie.

skich; Sztuka sakralna; Portrety Gryfitów Książąt Pomorskich; Dawna broń
i uzbrojenie i historia zamku. Wieża
po kościele św. Katarzyny: Pradzieje
Ziemi Bytowskiej - archeologiczna opo
wieść o przeszłości. Historia nowożytna
miasta. Wystawy czasowe: Zobaczyć
Łącko - miniatury graficzne i exlibrisy
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne, tel.
059 834-25-86, czynne w godz. 10-16:
Kultura materialna Ziemi Czechow
skiej; Pradzieje; Rzemiosło artystyczne
XV-XIX wieku; Z dziejów miasta i zam
ku. Park człuchowski „cztery pory roku”
Stanisława Sierant
LĘBORK: Muzeum czynne w godz. 1016: Lębork w zabytkach i dokumentach
(Lębork na starej fotografii); Alfred Lubocki - prace ludowe; Odkrywanie
przeszłości; Checz kaszubska; Gabinet
Paula Nipkowa (twórca telewizji); Białogarda i Lębork - wczesne średniowie
cze; Odkrywanie przeszłości; Galeria
Strome Schody: Od dyliżansu do e-maila - Stulecie Poczty w Lęborku
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej, tel.
846-30-20 w godz. 9-15: Prezentacja
architektury i kultury materialnej Słowińców
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodnicze
Słowińskiego Parku Narodowego, tel.

ul. Dominikańska 5-9; poniedz. nieczyn

811-73-68 czynne poniedziałek-piątek

ne; Herbaciarnia w Spichlerzu, czyn
na godz. 10.30-21: Muzealne spotkania
z fotografią; Galeria Kameralna, ul.
Partyzantów 31a: czynna w godz. 8-16,
sob.-niedz. w godz. 10-18: Nie ma rze
czy zupełnych Aleksandra Went & Ali
cja Karska; Baszta Czarownic, ul.
F.Nullo 8, czynna w godz. 10-17: Niewy
godnie, kurator: Jacek Kołodziejski
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszub-

w godz. 7.30-15.30 w sobotę i niedzielę
czynne po uprzednim uzgodnieniu tele

skie, tel. 059 822-26-23 w godz. 10-16:
Kultura materialna Kaszubów Bytow-

MAKARY

fonicznym
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1a, czynna w godz. 10-

17: Księżycowi podróżni - Jacek Dłużewski
KINA
SŁUPSK: MILENIUM tel. 842-51-91:

King Kong, godz. 16.30 i 20; Harry Potter

-czara ognia, godz. 17

USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul. Armii Krajowej

15, tel. 842-81-96; 0-601-928-600, Hali
na i Krzysztof Banachowie
„HADES”, ul. Kopernika 15, całodobo
wo: tel. 842-98-91, 0-601-663-796. Prze
wóz i przechowanie bezpłatne
„ZIELEŃ”, tel. 841-13-15, (całodobowe)
tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo) tel. 842-84-95; 0-604-434441.
„EDEN”, ul. Armii Krajowej 9 (całodobo
wo), 059/8-400-760; 0-509-858-313,
przewóz gratis!

:0 wszelkich zmianach prosimy informo
wać: tel. 848-81-00; teresa.bobowska@glos-pomorza.pl.

(teb)

TELEWIZJA
SŁUPSK
Sylwester 2005 - reportaż doku
mentalny
Spięcia - magazyn publicystyczny

VECTRAMEDIA - ogólnopolski blok
programowy

Wiadomości o każdej
pełnej
godzinie
od godz. 5 do północy.
Skrót wiadomości 6.30-15.30. 6-9
Studio Bałtyk. 9-12 Studio Kontakt.
12-13 Gra muzyka. 13-16 Popołu
dnie z Nami. 16-18 Radio reporte
rów. 19-21 W poniedziałek wszystko
gra. 21-22 Przegląd muzyczny. 2223 Reflektor BBC.

głos Pomorza

Poniedziałek,
2 stycznia,
2006 roku

Federer i Isinabajewa

Sportowcy 2005 roku według Polskiej Agencji Prasowej to
tenisista Roger Federer (na zdjęciu) i Jelena Isinbajewa,
mistrzyni świata w skoku o tyczce.

STR. 14

pj

Nasi kandydaci

\

Trwa plebiscyt
„Głosu Pomo
rza” na najlep
szych sportow
ców i trenerów.
Przypominamy
kandydatów,
na których
można głoso
wać.

STR. 15

Jak cudne są wspomnienia
Sukcesy, po
rażki, punkty
medale i dys
kwalifikacje.
Podsumowanie
sportowego
2005 roku
w regionach
koszalińskim
i słupskim.
STR. 16, 17

Druga porażka

Skok w 2006 rok
Drugie skoki 54. Turnieju Czterech Skoczni, tym razem w Garmisch-Partenkirchen, to pierwsza
poważna impreza w sportowym kalendarzu w Nowym Roku. Adam Małysz zajął odległe,
dwudzieste pierwsze miejsce. Oby sportowcy z Pomorza Środkowego w nadchodzących mie
siącach dawali nam więcej powodów do radości. Niech jak najczęściej biorą udział w zawodach
światowej rangi i przywożą z nich medale. Niech to będzie dla nich rok sukcesów!
O 54. TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI, STR. 19

Paweł Nastula przegrał walkę w japońskiej Saitamie drugą
walkę w formule Pride. Walczący w wadze ciężkiej Polak
w ósmej minucie i 45 sekundzie pierwszej rundy poddał po
jedynek z Rosjaninem Aleksandrem Jemielianienką.

STR. 18

Zielony stół
Anna Janta-Lipińska,
tenisistka stołowa z Ust
ki ma 20 lat, ustabilizo
waną pozycję w lidze
niemieckiej i nadzieję
na start w Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie.

STR. 19

WOKOŁ SPORTU
redakcja@glos-pomorza.pl

FELIETON 90. MINUT.

Federer i Isinbajewa
triumfatorami

Dla kogo złota odznaka

Szwajcarski tenisista, 24-letni Roger Federer i 23-letnia Rosjanka, rekordzistka świata
w skoku o tyczce, Jelena Isinbajewa zostali triumfatorami 48. ankiety
Polskiej Agencji Prasowej S.A. na dziesięciu najlepszych
sportowców Europy.
norzędne pierwsze miejsca. W wy
niku głosowania 20 agencji
prasowych Fe
derer

i Isin

FOTORZEPA

bajewa
uzyskali
identyczną
liczbę 154 punk
tów. Oboje po siedem ra
zy sklasyfikowani zostali
przez głosujących na pierw
szym miejscu. Na trzecim
miejscu znalazł się mistrz świaFederer wygrał po raz drugi.

ta w wyścigach Formuły 1 - Hisz
pan Fernando Alonso, który zgro
madził 130 pkt.
W gronie 59. zgłoszonych spor
towców na dziesiątym miejscu, ex
aequo z fińskim skoczkiem nar
ciarskim Janne Ahonenem, znala
zła się mistrzyni i rekordzistka
świata w pływaniu Otylia Jędrzej
czak. Uczestnicy ankiety głosowali
jeszcze na dwójkę reprezentantów
Polski - bramkarz Jerzy Dudek
znalazł się na 44., a mistrzyni świa
ta w szpadzie Danuta Dmowska
na 55. miejscu.
Federer powtórzył ankietowy suk
ces z 2004 roku, kiedy to wyprze
dził siedmiokrotnego samochodo
wego mistrza świata Formuły 1,
Niemca Michaela Schumachera
oraz dwukrotną złotą medalistkę
Igrzysk XXVIII Olimpiady w Ate
nach w biegu na 800 i 1500 me
trów, Brytyjkę Kelly Holmes.
(PAP)

LEKKOATLETYKA

Polacy na listach IAAF

Isinbajewa prze
bojem wdarła się
na światowe ran
kingi.

PIŁKA NOŻNA. Jedenastka roku według L’Equipe

Bez polskich piłkarzy
Liderzy FC Barcelony - Ronaldinho i Samuel Eto'o znaleźli
się w piłkarskiej je
Gregory Coupet (Francja, Olympique Lyon)
denastce roku
opublikowanej
przez francuski
Willy Sagnol
John Terry
Jamie Carraghe
Paolo Maldini
dziennik L'Equ(Francja, Bayern Monachium)
(Anglia, Chelsea Londyn)
(Anglia, Liverpool)
(Włochy, AC Milan)
ipe
Skład uzupeł
«Aft
niają, między
Kaka
Steven GerrardS r Ronaldinho
Frank Lampard
innymi, trzej
(Brazylia, AC Milan)
(Anglia, Chelsea Londyn)
(Brazylia, FC Barcelona)
gracze AC
(Anglia,
Liverpool)
Milan - Pa
olo Maldi
Andrij Szewczenko
Samuel Eto’o
ni, Kaka
(Ukraina,
AC
Milan)
(Kamerun, Barcelona)
i Andrij
Szewczenko,
oraz dwaj piłkarze Chelsea
Londyn - John Terry oraz
W drużynie roku znalazło się
zylijczyków, dwóch Francuzów,
i reprezentant Ukrainy.
Frank Lampard.
czterech Anglików, dwóch BraWłoch, Kameruńczyk
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Lokalny patriotyzm i poczucie dumy ze sportu w regionie często, przy drobnych
okazjach, potrafią lec w gruzach. Niedawno, przy okazji 60-lecia Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej w Gdańsku odbyła się uroczystość honorująca kluby i dzia
łaczy z województwa pomorskiego. Na galę, prosto z losowania gmp eliminacyj
nych mistrzostw świata w Lipsku przybył Michał Listkiewicz, prezes PZPN. Zo
baczył wyniki losowania, wsiadł w samolot i dotarł do Trójmiasta. Po to chociaż
by, aby wręczyć złotą odznakę PZPN Gryfowi 95 Słupsk. W trakcie
uroczystości było to jedyne tak duże wyróżnienie dla klubu. Nawet
Lechia Gdańsk czy Arka Gdynia nie dostały takich nagród. Nie
stety, Listkiewicz kilkukrotnie prosił o odbiór odznaki. Na uroczy
stość nie stawił się nikt z słupskiego klubu. Wyróżnienie odebrał,
nie mający już nic wspólnego z Gryfem 95 Tadeusza Wanat, przeby
wający na gali z zupełnie innych powodów. On, co prawda stał się
twórcą największego sukcesu w historii - awansu do II li
gi w 1981 roku, ale to było dawno i z obecną drużyną z
ulicy Zielonej, oprócz wspomnień, nic go nie łączy...
RAFAŁ SZYMAŃSKI

Fot. ARCHIWUM

::

Podsumowanie 2005 roku w sporcie Polskiej Agencji Prasowej

Po raz pierw
szy w liczą
cej blisko
pół wie
ku hi
storii
ankiety
PAP
przyzna
no dwa
rów
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Sześcioro Polaków znalazło się w czołowych ósemkach poszczególnych konku
rencji w klasyfikacji najlepszych zawodniczek i zawodników Międzynarodowego
Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) w 2005 roku. W bilansie,
który opracowało dwóch statystyków IAAF - Szwed Lennart Julin i Fin Mirko
Jalava, z polskich reprezentantów najwyższą, drugą lokatę zajmuje w skoku
tyczce Monika Pyrek (MKL Szczecin - na zdjęciu). Trzecia jest
^ Anna Rogowska (SKLA Sopot) i także trzecia, w rzucie mło
tem, Kamila Skolimowska (Gwardia Warszawa). Na czwar
te tych miejscach plasują się Anna Jesień (AZS AWF WarI szawa) - 400 m przez płotki i Szymon Ziółkowski (AZS
I Poznań) - rzut młotem. Szósta jest Małgorzata Pskit (AZS
|AWF Wrocław) w klasyfikacji biegu na 400 m przez płotki.
(PAP)

CYTAT TYGODNIA
- Miałam propozycje „rozbieranych sesji”
z pism dla mężczyzn, ale odmówiłam. Nie
chcę w ten sposób budować swojego wize
runku sportowca - Milena Rosner, zło
ta medalistka mistrzostw Europy
w siatkówce, wychowanka Czar
nych Słupsk.
(res)

SPORTOWIEC - MAMA

Córeczka mistrzyni

C-

ZDJECIE TYGODNIA

________________________

Samotny biały żagiel

Mirosława Sagun, mistrzyni świata juniorek w strzelectwie, dwukrot
na uczestniczka igrzysk olimpijskich, wychowanka Gryfa Słupsk zo
stała mamą. Urodziła córeczkę - Agnieszkę. Na zdjęciu od lewej
szczęśliwa mama, jej pociecha i mąż Jarosław Lewandowski.
(fen)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Piłka dla pana Kazimierza
Poznaliśmy kolejnego szczęśliwca w naszej sportowej zabawie koszy
karskiej. Został nim Kazimierz Cyrzan, który mieszka w Kołczygłowach. To właśnie jemu przypadła piłka z autografami koszykarzy
słupskiej drużyny Energa Czarni. Gratulujemy! Nagroda jest
do odebrania w redakcji „Głosu Pomorza” przy ul. Henryka Poboż
nego 19 w Słupsku. Czekamy w godzinach od 10 do 15.30.
Prawidłowe odpowiedzi: 1. Miejsca zajmowane przez słupską druży
nę koszykarską w ekstraklasie: sezon 1999/2000 - ósme, 2000/2001 ósme, 2001/2002 - dziesiąte, 2002/2003 - siódme, 2003/2004 - dzie
wiąte, 2004 /2005 - dziewiąte.
2. Uszeregowanie słupskich zawodników według wagi od najlżejsze
go do najcięższego: Aleksander Kudriawcew - 77 kg, Miah Davis 79 kg, Łukasz Jagoda - 84 kg, Łukasz Chelis - 88 kg, Łukasz Sewe
ryn - 88 kg, Dariusz Cywiński - 98 kg, Tarmo Kikerpill -100 kg,
Przemysław Frasunkiewicz - 107 kg, Omar Barlett - 108 kg, Alex
Dunn-111 kg.
Dane są podane na podstawie dodatku sportowego „Głos spod ko
sza”, który wydaliśmy w październiku 2005 roku.

FOTORZEPA

(fen)

Australijski yacht super-maxi Wild Oats XI, pod dowództwem Marka Richardsa, żegluje w kierunku mety 61. dorocznych regat Sydney-Hobart,
po tym jak jego główny żagiel został rozerwany w trakcie wichury.

FOTORZEPA

•w"

www.glos-pomorza.pl

Fot SŁAWOMIR ŻABICKI

g*os Pomorza

Fot RYSZARD SIKORSKI

14

Redaktor prowadzący: Rafał Szymański,
rafal.szymanski@glos-pomorza.pl,
tel. (059) 8488130

;:

reciakcja@glos-piomorza.pi

Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera w regionach koszalińskim i słupskim w 2005 roku

W gąszczu kuponów
Kibice nie zawodzą.
Od rozpoczęcia na
szego plebiscytu za
sypują nas kuponami
z typami na najlep
szych sportowców
w regionie.

Zakończenie plebiscytu w 2004 roku w Koszalinie. Od lewej: Józef Warchol, Jan Kuczko (ojciec Sławomira,
który w jego imieniu odbierał nagrodę) i prezydent Koszalina, Mirosław Mikietyński.

KANDYDACI - REGION SŁUPSKI
SPORTOWCY
Maciej Adamiak (boks
Słupsk).
Kamila Augustyn
(badminton - Piast
B Słupsk/FC Lan
gefeld).
Magdalena Barań
ska (pływanie - Solex Lębork).
Omar Barlett (koszy
kówka - Energa
Czarni
Słupsk).
Roman
Cech
(piłka

Czarni

»

nożna - Drutex-Bytovia By
tów).
Paweł Chmiel (tenis stołowy Tęcza Poltarex Nowa Wieś Lę
borska).
Piotr Chmiel (tenis stołowy Tęcza Poltarex Nowa Wieś Lę% borska).
Dariusz Cywiński (koszykówka
- Energa Czarni Słupsk).
Miah Davis (koszykówka Energa Czarni Słupsk).
Alex Dunn (koszykówka Energa

Czarni
Słupsk).
Rafał Frank
(koszykówka - Czarni
Słupsk/Polpak Świecie).
Przemysław Frasunkiewicz
(koszykówka - Energa
Czarni Słupsk).
Sylwia Gwiżdż (lekkoatletyka
- Prime Food Brda Prze
chlewo).
Michał Haftkowski
(piłka nożna MUKS Żaki 98
Ustka).
Malwina
Itrich
(strzelec
two - Lider
J Lębork).
Agnieszka Jaskuła (badmin
ton - Piast B
Słupsk).
Magdalena Jawo
rek (badminton Piast B Słupsk).
Jenifer Kęsik (windsur
fing - Łebski Klub Że
glarski Łeba).
Tarmo Kikerpill (koszy
kówka - Energa Czar
ni Słupsk).
Aleksander Kudriawcew, ko
szykarz Energi Czarnych Słupsk
jest jednym z kandydatów
do zwycięstwa.

Maciej Kowalik (badminton Piast B Słupsk).
Aleksander Kudriawcew (ko
szykówka - Energa Czarni
Słupsk).
Piotr Kwietniewski (piłka noż
na - Prime Food Brda Prze
chlewo).
Magdalena Lis (strzelectwo Klub Strzelecki Gryf Słupski
Słupsk).
Barbara Madejczyk (lekkoatle
tyka - Jantar Ustka).
Paulina Matusewicz (badmin
ton - Piast B Słupsk).
Tomasz Mazur (boks - Czarni
Słupsk).
Jakub Miłosz (pływanie - Solex
Lębork).
Dawid Misiura (piłka nożna Drutex-Bytovia Bytów).
Łukasz Mudyń (kolarstwo Baszta Bytów).
Izabela Nasierowska (piłka
ręczna - Słupia Słupsk).
Marcin Nickowski (kajakarstwo
- Polstyr Człuchów).
Lena Olejnik (strzelectwo Klub Strzelecki Gryf Słupski
Słupsk).
Sebastian Osiurak (kajakarstwo
- Piast Człuchów).
Artur Pelo (lekkoatletyka - Ba
za Turystyczna Izbica).
Dariusz Piechota (plażowa pił
ka nożna - Americanos
Słupsk).
Adam Pietras (piłka nożna Gryf 95 Słupsk).
Agnieszka Pogroszewska (lek
koatletyka - Jantar Ustka).
Marek Prądzinski (tenis stoło
wy - Tęcza Poltarex Nowa Wieś
Lęborska).
Paweł Roziński (lekkoatletyka
- Słupski Klub Lekkiej Atletyki
M&S Słupsk).
Kinga Ruszczyńska (boks Czarni Słupsk).
Łukasz Seweryn (koszykówka Energa Czarni Słupsk).
Daniel Sołtysiak (karate - Po
morski Klub Oyama Karate
i Kickboxingu Słupsk).
Łukasz Stasiak (piłka nożna Jantar Ustka).
Marta Stępień (lekkoatletyka Prime Food Brda Przechlewo).
Daniel Ustarbowski (boks Czarni Słupsk).
Maciej Zdunek (motocross Auto-Moto Klub Człuchów).

TRENERZY
Kazimierz Adach (boks - Czarni
Słupsk).
Robert Biczkowski (strzelectwo Lider Lębork).
Adam Fedorowicz (piłka ręczna Słupia Słupsk).
Ewa Grecka (lekkoatletyka Słupski Klub Lekkiej Atletyki
M&S Słupsk).
Igor Griszczuk (koszykówka Czarni Słupsk).
Dariusz Gromulski (pływanie Solex Lębork).
Ryszard Jękot (kajakarstwo - Pol
styr Człuchów).
Jarosław Kaczmarek (piłka nożna
- Gryf 95 Słupsk).
Lidiusz Kazior (judo - Gryf 3
Słupsk).
Bernard Kęsik (windsurfing Łebski Klub Żeglarski Łeba).
Robert Kozłowicz (koszykówka Czarni Słupsk).
Waldemar Leończyk (karate - Po
morski Klub Oyama Karate
i Kickboxingu Słupsk).
Julian Lis (strzelectwo - Klub
Strzelecki Gryf Słupski Słupsk).
Eugeniusz Majorow (badminton MKS Badminton Słupsk).
Klaudia Majorowa (badminton Piast B Słupsk).
Józef Mazur (boks - Czarni
Słupsk).
Henryk Michalski (lekkoatletyka Jantar Ustka).
Tomasz Natkaniec (kolarstwo Baszta Bytów).
Jerzy Opara (kajakarstwo - Piast
Człuchów).
Marek Pałucki (boks - Czarni
Słupsk).
Zygmunt Petk (lekkoatletyka Lęborski Klub Biegacza Braci
Petk Lębork).
Andrzej Pluto-Prądzyński (piłka
nożna - Prime Food Brda Prze
chlewo).
Edmund Raniszewski (piłka noż
na - MUKS Żaki 98 Ustka).
Mariusz Rutkowski (lekkoatletyka
- Prime Food Brda Przechlewo).
Zenon Szewczyk (strzelectwo Klub Strzelecki Gryf Słupski
Słupsk).
Waldemar Walkusz (piłka nożna Drutex-Bytovia Bytów).
Kazimierz Wanke (zapasy styl kla
syczny - ZKS Miastko).
Irena Waszkinel (judo - Gryf 3
Słupsk).
(fen)

KANDYDACI - REGION KOSZALIN
SPORTOWCY

TRENERZY

1. Adam Sobieraj (zapasy stylu
wolnego - ZKS Koszalin)
2. Marcin Jurecki (zapasy - styl
wolny - AKS Białogard),
3. Karol Ozimkowski (boks - Ko
szaliński Klub Sportów Walki
Gwardia)
4. Anna Królikowska (piłka nożna
- UKS Victoria Dega SP 2 Sia
nów)
5. Klaudia Kulon (szachy - AKSz
Hetman Politechnika Koszaliń
ska)
6. Bogumiła Wicher (karate Ashihara Karate Darłowo)
7. Natalia Kowalska (kartingi Karting Center Koszalin)
8. Michał Kotkowicz (pływnie MKS Znicz Koszalin)
9. Joanna Majdan (szachy - AKSz
Hetman Politechnika Koszaliń
ska)
10. Joanna Dworaczyk (piłka
ręczna - AZS Politechnika Kosza
lińska)
11. Irena Samoił-Kowalska (lek
koatletyka - TKKF Run 42 Bobo
lice)
12. Ryszard Wiczyński (piłka noż
na - Hubertus Biały Bór)
13. Kinga Zakościelna (szachy AKSz Hetman Politechnika Ko
szalińska)
14. Chudney Gray (koszykówka AZS Gaz Ziemny Koszalin)
15. Iwona Szafulska (piłka ręczna
- AZS Politechnika Koszalińska)
16. Paweł Kowalczuk (koszyków
ka - AZS Gaz Ziemny Kosza
lin)
17. Karolina Mośko (taekwon
do WTF - KT Bałtyk Koszalin)
18. Dawid Witos ((koszykówka
- Kotwica Kołobrzeg/AZS Gaz
Ziemny Koszalin)
19. Marta Wiśniewska
(taekwondo WTF ULKS Borne
Suli
nowo)
20. Artur Tłoczek
(piłka nożna - Kotwica Koło
brzeg)
21. Grzegorz Radwan ((koszy
kówka - Kotwica Koło
brzeg/AZS Gaz Ziemny Kosza
lin)
22. Daria Wyrzykowska (ta
ekwondo WTF - ULKS Borne
Sulinowo)
23. Rafał Lewoń (zapasy styl wolny - AKS Białogard)
24. Anna Rapta (taekwondo
WTF - KSW Szczecinek)
25. Ewelina Basińska (judo
- Samuraj Koszalin)
26. Artur Lenkiewicz (pił
ka nożna - Astra Ustro
nie Morskie)

1. Leszek Kościelniak (Rugby
Club Koszalin)
2. Waldemar Szafulski (piłka
ręczna - AZS Politechnika Ko
szalińska)
3. Józef Warchoł (boks - Ko
szaliński Klub Sportów Walki
Gwardia)
4. Piotr Mickiewicz (szachy AKSz Hetman Politechnika
Koszalińska)
5. Dariusz Dworaczyk (piłka
ręczna - AZS Politechnika Ko
szalińska)
6. Jędrzej Bielecki (piłka nożna
- UKS Victoria Dega SP 2 Sia
nów)
7. Leszek Doliński (koszyków
ka - AZS Gaz Ziemny Kosza
lin)
8. Leszek Pałka (piłka nożna Darzbór Szczecinek)
9. Piotr Baran (koszykówka AZS Gaz Ziemny Koszalin)
10. Dariusz Winiarski (karate Ashihara Karate Darłowo)
11. Mieczysław Kowalski (kar
tingi - Karting Center Kosza
lin)
12. Mieczysław Jędrysik (pływa
nie - MKS Znicz Koszalin)
13. Jerzy Olejniczak (koszyków
ka - AZS Gaz Ziemny Kosza
lin)
14. Andrzej Adamski (judo Samuraj Koszalin)
15. Krzysztof Pajewski (Klub
Sportów Walki Szczecinek)
16. Andrzej Szwenk (za
pasy - styl wolny - AKS
Białogard)
17. Zygmunt Kret
(zapasy - styl
wolny-ZKS
^ d
ł
Koszalin)
K

(suw)

Fot. RADOSŁAW KOLEŚNIK

www.gios-pomorza.pl

W Słupsku i okolicach najwię
cej głosów pada na Barbarę
Madejczyk, w Koszalinie rej
wodzą koszykarze. Przypomina
my, że na kupony czekamy
do 13 stycznia, pod adresami:
„Głos Pomorza”, ul. H. Poboż
nego 19, 76-200 Słupsk lub Mic
kiewicza 24, 75-004 Koszalin.
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Chudney Gray, jest rozgrywają
cym AZS Gaz Ziemny Koszalin.

KUPON KONKURSOWY

Region
Sportowiec
Trener
Imię i nazwisko, adres głosującego

.................. ......................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz 883.

podpis

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

Kupony z kandydatami z regionów słupskiego i koszalińskiego nale
ży przysyłać pod adresy: „Głos Pomorza” ul. Henryka Pobożnego
19, 76-200 Słupsk i Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.
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koszaliński sport

w 2005 roku. Jaki
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były smak zwycięstw i gorycz porażek

Od mistrzostwa juniorek
po sukcesy w Niemczech
stał na dobrym poziomie, a start na
szych zawodniczek uważam za udany.
Dziewczyny walczyły z determinacją
0 jak najlepsze lokaty i nawet te, któ
rym nie udało się stanąć na podium,
nie sprawiły zawodu - powiedział tre
ner Andrzej Adamski.
Puchar Polski w kick-boxingu
w kat. 67 kg zdobył Karol Ozimkowski (KKSW Gwardia Koszalin). Za
wody odbyły się w koszalińskiej hali
Gwardii, a miejscowych kibiców do
datkowo ucieszył srebrny medal Ra
fała Kowalczyka w kat. 91 kg. Trener
Józef Warchoł nie krył olbrzymiej ra
dości z sukcesów swoich zawodników
1 powiedział, że to dopiero początek
ich drogi do wielkiej kariery.
Marcin Jurecki z AKS Białogard
został mistrzem Polski w zapasach
w stylu wolnym w kat. 96 kg. Na po
dium zawodów rozgrywanych w Ło
dzi stanęli również Adam Sobieraj
(ZKS Koszalin) i Wojciech Sadowski
(AKS Białogard), którzy wywalczyli
brązowe medale w kat. 66 kg.

Styczeń
Drużyna UKS Victorii Dega SP 2
Sianów została mistrzem Polski junio
rek młodszych w piłce nożnej. Po tur
nieju rozegranym w Kruszwicy trener
reprezentacji Polski do lat 17 Jerzy
Miedziński powołał do kadry Polski
aż sześć zawodniczek z sianowskiego
klubu: Natalię Chudzik, Agatę Mi
chalak, Annę Królikowską, Małgo
rzatę Cyzman, Annę Bocian i Karoli
nę Struszczyk. - To wielki sukces na
szego klubu. Dziewczęta
potwierdziły, że w tej kategorii wieko
wej nie mają sobie równych w kraju powiedział trener sianowianek Ję
drzej Bielecki.
Aż czternaście medali zdobyli
w Szczecinie juniorzy młodsi i młodzi
cy z klubów z Pomorza Środkowego
w halowych mistrzostwach wojewódz
twa zachodniopomorskiego w lek
koatletyce.
Podczas rozgrywanych w Koszali
nie szachowych mistrzostw woje
wództwa Piotr Mickiewicz (Hetman
Politechnika Koszalińska) wywalczył
złoty medal w kategorii seniorów. Po
zostałe miejsca na podium zajęli rów
nież koszalinianie - drugi był kolega
klubowy triumfatora Ryszard Soko
łowski, a trzeci Tadeusz Listowiecki.
Luty
Sukcesem zawodników z regionu
koszalińskiego zakończyły się halowe
mistrzostwa Polski weteranów lekkiej
atletyki rozgrywane w Grudziądzu.
Koszalinianie zdobyli dziesięć medali.
Tytuł mistrzowski wywalczył Jerzy
Krauze, który na dystansie 60 m p/pł.
uzyskał czas 10,58 s.

Koszykarze AZS Gaz Ziemny zajęli dziesiątą pozycję w sezonie
2004/2005 ekstraklasy.

Brązowe medale zdobyły: Anna No
waczyk (48 kg), Paulina Wota (52 kg),
Justyna Kułagowska (70 kg) i An
na Oziero (+70 kg). Trenerem judoczek jest Andrzej Adamski.
Klub Sportów Walki Szczecinek zo
stał drużynowym mistrzem Polski
w taekwon-do WTF (wersja olimpij
ska). Zawody odbyły się w Bomem
Sulinowie, a indywidualnie szczeci
neccy taekwondocy wywalczyli sie
dem medali. Na najwyższym stopniu
podium stanęła Anna Rapta - trium
fatorka w kategorii 72 kg.
Jan Dymecki (Salos Czaplinek)
po raz czwarty w karierze zdobył brą

w konkurencji czwórek męskich pod
czas mistrzostw Polski juniorów
w akrobatyce sportowej. Marcin Wo
łoszyn, Paweł Mikołajczak, Ariel Maciukiewicz i Karol Bagiński zajęli dru
gie miejsce w układzie dynamicznym
oraz trzecie lokaty w układzie statycz
nym i w wieloboju.
Reprezentant Polski i olimpijczyk
z Aten, Kamil Rajnert z Hubertusa
Biały Bór, dosiadający klaczy „Młoda
Dama”, został zwycięzcą ogólnopol
skich zawodów we wszechstronnym
konkursie konia wierzchowego. Za
wody odbyły się w Jaroszówce, a Raj
nert zajął pierwsze miejsce w jednogwiazdkowej klasie CNC.
We włoskiej miejscowości Terracine rozgrywane były mistrzostwa Eu
ropy juniorów w taekwon-do ITE
Dagmara Raczkowska z Vikinga Ko
łobrzeg (mieszka w Koszalinie) zdo
była wraz z koleżankami z reprezen
tacji Polski złoty medal w konkurencji
drużynowych technik specjalnych
oraz srebrny w drużynowych ukła
dach formalnych. Indywidualnie
w walkach został sklasyfikowa
na na miejscach 5-8.
Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
awansowali do ekstraklasy.
AZS Gaz Ziemny Koszalin zajął
w niej dziesiątą pozycję.
Maj

Piłkarki nożne Victorii Dega SP 2 Sianów w wielu kategoriach plasują
się w krajowej czołówce.
Katarzyna Adamowicz (Hetman
Politechnika Koszalińska) została
szachową mistrzynią Polski do lat 12.
Podczas zawodów rozegranych w Ko
łobrzegu koszalinianka w dziewięciu
partiach zdobyła 8,5 pkt.
Marzec
Bardzo dobrze spisały zawodniczki
Samuraja Koszalin w młodzieżowych
mistrzostwach Polski w judo. W Gdy
ni czterokrotnie stanęły na podium.

zowy medal w kolarskich przełajo
wych mistrzostwach Polski masters
(w dorobku ma również srebro).
Na zawody do Świerzawy pojechał
przeziębiony, ale nie przeszkodziło
mu to wywalczyć miejsca na podium.
Dymecki startował w kategorii wieko
wej 55-59 lat.
Kwiecień
Trzy razy stawali na podium repre
zentanci szczecineckiego Darzboru

Dwa srebrne medale zdobyli repre
zentanci Klubu Sportów Walki Szcze
cinek w zawodach międzynarodowe
go Pucharu Polski seniorów w kick-boxingu (formuła semi-contact).
W Węgrowie na podium stanęli Zbi
gniew Sołtys (63 kg) i Maciej Wysocki
(84 kg).
Ewelina Basińska (Samuraj Kosza
lin) wywalczyła w Rybniku tytuł mi
strzyni Polski juniorek w judo w kat.
52 kg. Tym samym powtórzyła sukces
z poprzedniego roku. Brązowy medal
w kat. 70 kg zdobyła jej koleżanka
klubowa Sylwia Wenderlich. - Turniej

Czerwiec
„Wolniacy” z regionu koszalińskie
go wywalczyli w Kołobrzegu cztery
medale w mistrzostwach Polski junio
rów. Mistrzostwo zdobyli Adam So
bieraj (66 kg) i Kamil Mitosek
(74 kg) - obaj ZKS Koszalin. Brązo
we medale wywalczyli Marek Literski
(74 kg, ZKS) i Łukasz Skaskiewicz
(96 kg, AKS Białogard).
Dwa złote medale (walki i techniki
specjalne) w kat. +60 kg zdobyła
Dagmara Raczkowska (Viking Koło
brzeg) w rozgrywanych w Oleśnicy
mistrzostwach Polski juniorów w taekwon-do ITE
Piłkarze ręczni Gwardii Szabel Ko
szalin wywalczyli przed swoją publicz
nością tytuł mistrza Polski młodzików
młodszych. Koszalinianie wygrali fi
nałową rywalizację z udziałem ośmiu
drużyn.

-

Natalia Kowalska (z prawej) została mistrzynią Polski w klasie między
narodowej w kartingu.
mana Politechniki: do lat 12 - Ka
tarzyna Adamowicz - srebro oraz
Marcel Kanarek - brąz.
Drużyna Krossu Ziemia Darłow
ska w składzie: Dominika Mączka,
Kornelia Mączka, Angelika Kulisch
i Żaneta Komoś wywalczyła złoty me
dal mistrzostw Polski juniorek. To set
ny medal MP w historii darłowskiego
klubu.

Listopad
Bogumiła Wicher (Klub Ashihara
Karate i Ju Jitsu Darłowo) zajęła
trzecie miejsce w Międzynarodowym
Turnieju Full-Contact Karate, który
odbył się w szwedzkiej Uppsali. Dar-

Wrzesień
Weterani z Kołobrzegu zdobyli
cztery medale w mistrzostwach świata
rozgrywanych w San Sebastian. Trzy
brązy przywiózł startujący w kat. wie
kowej M55 Florian Kulczyński: w rzu
tach młotem i ciężarkiem oraz w wie
loboju. Mieczysław Szpak (M40) wy
walczył srebro w rzucie dyskiem.
Dziewczęta z UKS Victoria Dega
SP 2 Sianów zajęły trzecie miejsce
w finałowym turnieju o Puchar Mar
ka Wielgusa, który rozegrano w Kut
nie.
Reprezentacja koszalińskiego Amsportu, czyli amatorskiej ligi koszyka
rzy, zdobyła w Polanicy Zdroju wice
mistrzostwo kraju oldbojów.
Październik

Lipiec
Kolejny sukces UKS Victoria Dega
SP 2 Sianów. Juniorki młodsze tego
klubu wywalczyły w Radomiu tytuł
mistrzyń Polski w piłce nożnej. Naj
lepszą zawodniczką mistrzostw wy
brano Natalię Chudzik, a królem
strzelców została Anna Królikowska
(obie z Sianowa).
Kamil Kobus (MKS Znicz Kosza
lin) został dwukrotnym złotym meda
listą letnich mistrzostw Polski w pły
waniu juniorów 16-letnich. Zawody
rozegrano w Puławach, a koszalinian
był najlepszy na 50 m i 200 m st. kla
sycznym.
Kornelia Mączka (KK Kross Zie
mia Darłowska) wywalczyła brązowy
medal w wyścigu ze startu wspólnego
podczas XI Ogólnopolskiej Olimpia
dy Młodzieży w sportach letnich Mazowsze 2005.
W szachowych mistrzostwach świa
ta do lat 18 rozgrywanych w Belfort
(Francja) swoją klasę potwierdziła Jo
anna Majdan (Hetman Politechnika
Koszalińska), zdobywając brązowy
medal. Wynikami w mistrzostwach
koszalińska szachistka wypełniła nor
mę na tytuł arcymistrzyni międzyna
rodowej.

Zbigniew Sołtys (KSW Szczecinek)
wywalczył brązowy medal w rozegra
nych w Piasecznie mistrzostwach Pol
ski seniorów w kick-boxingu w formu
le semi-contact.
Rugby Club Koszalin został wice
mistrzem Polskiej Ligi Rugby 7.
Ostatni turniej rozegrano w Koszali
nie, a zespół gospodarzy zajął szóste
miejsce. Obecnie celem koszalińskiej
drużyny jest start w lidze, w której ze-

Natalia Kowalska (Koszaliński
Klub Karting Center) została mistrzy
nią Polski w klasie międzynarodowej,
zapewniając sobie ten tytuł podczas
zawodów w Lublinie. To pierwszy
przypadek w historii polskiego kartingu, kiedy mistrzynią w tej klasie zo
stała kobieta.
Po raz kolejny nie zawiodła swo
ich sympatyków Joanna Majdan
(Hetman Politechnika Koszaliń
ska), która zdobyła tytuł mistrzyni
Polski juniorek do lat 20 w sza
chach szybkich. Turniej odbył się
w Koszalinie, a medale zdobyli
również inni reprezentanci Het-

Karol Ozimkowski wygrał w mię
dzynarodowym turnieju w Szcze
cinie.
łowianka walczyła w kategorii
do 60 kg.
Pięciokrotnie stawali na podium
zawodnicy z regionu koszalińskiego
w mistrzostwach Polski juniorów (618 lat) w szachach szybkich. Turniej
odbył się w Kołobrzegu. Złoty medal
wywalczyła Kinga Zakościelna (Het
man Politechnika Koszalin) w kat.
do lat 12.
Mirosław Słapiński (GZW LZS
Darłowo) zdobył w Markach złoty
medal w otwartych mistrzostwach
Polski w grze aktywnej w warcabach.
Grudzień

Sierpień

Zawodnicy Rugby Club Koszalin zostali wicemistrzami Polski w składach siedmiosobowych.

spoty występują w 15-osobowych skła
dach.

Fot ARCHIWUM

Oto podsumowanie ich dokonań.

Fot RADOSŁAW KOLEŚNIK

Za nami 365 dni zmagań sportowców z regionu koszalińskiego na arenach w mieście, powiecie, kraju i za jego granicami w 2005 roku.

Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
awansowali
do
ekstraklasy
i w wielu spotkaniach pokazują,
że nie są „chłopcami do bicia”.

Karol Ozimkowski z KKSW Gwar
dia Koszalin został zwycięzcą kat.
69 kg podczas międzynarodowego
turnieju bokserskiego o Puchar Gryfa
Szczecińskiego. W finale pokonał jed
nogłośnie na punkty wielokrotnego
medalistę mistrzostw Polski Piotra
Sokołowskiego (Sztorm Szczecin).
Szachiści Hetmana Politechniki
Koszalin zdobyli dwa złote i trzy
srebrne medale podczas mistrzostw
Polski w grze błyskawicznej w Olku
szu. Mistrzami zostali: Marcel Kana
rek i Kinga Zakościelna.
W Sindelfingen (Niemcy) odbył się
tradycyjny turniej taekwon-do WTF.
Występująca w reprezentacji Polski
Karolina Mośko z KKT Bałtyk Ko
szalin zajęła trzecie miejsce w kat.
do 47 kg.

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

www.glos-pomotza.pi
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w 2005 roku. Bilans zwycięstw, remisów i porażek

rok był bogaty w wydarzenia sportowe z udziałem reprezentantów regionu słupskiego.

W naszych miastach odbywały się także imprezy międzynarodowe.
Oto co najbardziej zapamiętali
śmy w 2005 roku.
STYCZEŃ
Koszykarz Rusłan Bajdakow
wzmocnił Czarnych Słupsk.
Zmarli: Władysław Orłowicz
(działacz Ligi Obrony Kraju
w Słupsku) i Zbigniew Zaborow
ski (piłkarz, który grał w Cieśli
kach Słupsk, Gryfie Słupsk, Wiśle
Płock, Czarnych Słupsk i Comindeksie Damnica, pracował też ja
ko trener między innymi w Pogo
ni Lębork i Bytoyii Bytów).
W Ostrowcu Świętokrzyskim
podczas zimowych mistrzostw
Polski trzynastolatków w pływa
niu trzy medale (każdego koloru)
wywalczył Mateusz Zawada (Solex Lębork).

Czarnych Tomasza Rosparę, któ
remu rozwarstwienie tętniaka
aorty przerwało karierę sporto
wą.

Młodzi klasycy Zapaśniczego
Klubu Sportowego Miastko zdo
byli 7 medali (w tym 2 złote)
w mistrzostwach Polski LZS
w Zamościu.

KWIECIEŃ

MAJ
Zmarł Aleksy Antkiewicz
(pseudonim „Bombardier Wy
brzeża”), dwukrotny medalista

Dwa brązowe medale wywal
czyli zawodnicy MKS Badminton

LUTY
Reprezentanci Piasta B Słupsk
zdobyli pięć medali w 41. Mi
strzostwach Polski Seniorów
w Badmintonie w Krakowie. Dwa
złote krążki przypadły Kamili
Augustyn. Brązowe medale wy
walczyli: Agnieszka Jaskuła,
Magdalena Jaworek i Michał Mi
rowski, który został wybrany
na prezesa Polskiego Związku
Badmintona.
Trzy brązowe medale mi
strzostw Polski z Grudziądza
przywiozły zawodniczki Słupskie
go Klubu Bokserskiego Czarni:
Kinga Ruszczyńska (52 kg), Wioleta Szlazko (63 kg) i Kamila
Wdowik (66 kg).
W ślady klubowych koleżanek
poszedł Maciej Adamiak (64 kg).
W Toruniu słupski pięściarz wy
walczył brązowy medal podczas
młodzieżowych mistrzostw Pol
ski.
MARZEC
Gdańsk był szczęśliwy dla
pingpongisty Witolda Skubiszew
skiego (Pogoń Lębork), który
zdobył srebrny medal w grze po
dwójnej. Brązowy krążek wywal
czył Paweł Chmiel (Tęcza Poltarex Nowa Wieś Lęborska). Było
to również w grze podwójnej
podczas 73. Mistrzostw Polski Se
niorów w Tenisie Stołowym.
Zmarł Mirosław Maszczak
(wieloletni i zasłużony prezes
LKS Prime Food Brda Przechle
wo).
Czołowa kolarka Aleksandra
Zabrocka (Baszta Bytów) prze
niosła się do Floty Gdynia.
Piotr Chmiel (Tęcza Poltarex)
zdobył trzy złote medale w Nowej
Rudzie, gdzie odbyły się młodzie
żowe mistrzostwa Polski w tenisie
stołowym. Tym samym gracz
z Nowej Wsi Lęborskiej otrzymał
powołanie do reprezentacji kraju
na mistrzostwa Europy do Danii
(Aarhus).
Ponownie Kazimierz Adach
został prezesem SKB Czarni.
25 marca w słupskiej Gryfii po
żegnano koszykarza miejscowych

Półmaraton Gochów. Tym sa
mym powtórzył sukcesy z 2002,
2003, 2004 roku.
W mistrzostwach Polski LZS
w Białym Borze znakomicie spi
sali się kajakarze z Człuchowa.
Klasyfikację drużynową wygrał
Polstyr, a trzeci był Piast.
Strzelczyni Malwina Itrich (Li
der Lębork) zdobyła trzy medale
(2 złote, brązowy) w mistrzo
stwach Polski juniorów w Zielo
nej Górze. Później podopiecz
na Roberta Biczkowskiego rywa
lizowała w juniorskich
mistrzostwach Europy w strzelec
twie (Belgrad). Marcin Mińkowski (KS Gryf Słupski) z Zielonej
Góry wrócił ze złotym medalem.
Oszczepniczka Barbara Ma
dej czyk (Jantar Ustka) zdobyła
złoty medal w mistrzostwach Pol
ski (Biała Podlaska). W tej im
prezie brązowy medal wywalczyła
jej koleżanka klubowa Agnieszka
Pogroszewska w rzucie młotem.
W Ustce gościli znakomici pol
scy piłkarze: Jerzy Dudek, An
drzej Niedzielan, Paweł Kryszałowicz, Jacek Ziober, Tomasz Kuszczak, Piotr Reiss, Marcin
Burkhardt oraz hokeista Mariusz
Czerkawski. Byli oni gośćmi To
masza Iwana, który był organiza
torem bardzo popularnej impre
zy Tomasz Iwan Śhow.
W Krakowie Daniel Sołtysiak
(Pomorski Klub Oyama Karate
i Kickboxingu Słupsk) był pierw
szy w Ogólnopolskim Turnieju
Oyama Top Full Contact.

Malwina Itrich (z lewej) jest czołową polską strzelczynią.
w superfinale Północnoeuropejskiej Ligi Koszykówki w Sopocie.
PAŹDZIERNIK
W zespołowych mistrzostwach
Polski w motocrossie Auto-Moto

czek w judo, który był w Szczyr
ku.
Badmintonowa para: Maciej
Kowalik - Marlena Flis (Piast B)
wywalczyła w grze mieszanej mi
strzostwo Słowacji i wicemistrzo
stwo Czech.

LIPIEC

Marek Prądzinski, kapitan Tęczy Poltareksu z Nowej Wsi Lęborskiej,
która zdobyła wicemistrzostwo Polski.
olimpijski, twórca sukcesów pię
ściarzy Czarnych Słupsk.
W finale Pucharu Ligi w Ko
szalinie koszykarze Czarnych wy
walczyli II miejsce. To największy
sukces klubu ze Słupska.
Junior-judoka Sebastian Janic
ki (Gryf 3 Słupsk) zdobył brązo
wy medal mistrzostw Polski w wa
dze 55 kg.
Międzynarodowe mistrzostwa
Polski w Spalę potwierdziły wyso
ką formę Kamili Augustyn (Piast
B). Słupszczanka wywalczyła dwa
medale (złoty i srebrny).
Leszno będą mile wspominali
pięściarze-juniorzy Czarnych
Słupsk, którzy uczestniczyli w mi
strzostwach Polski. Najlepiej Da
niel Ustarbowski (69 kg), bo wy
walczył złoto. Krzysztofowi Potalskiemu (60 kg) przypadł brąz.
W Słupsku zrezygnowano
z usług szkoleniowych Andrzeja
Kowalczyka, któremu nie wiodło
się z koszykarzami Czarnych
w rozgrywkach EBL. Tymczaso
wo schedę przejął Mirosław Lisztwan.

Słupsk w IX Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Zamo
ściu.
Maciej Zdunek (Auto-Moto
Klub Człuchów) okazał się pierw
szym motocrossowcem z Polski,
który wygrał rundę eliminacyjną
mistrzostw Europy w Głogowie.
Młodzicy z rocznika 1991 słup
skiego zespołu Czarni Laminopol
zdobyli koszykarskie mistrzostwo
Polski w swojej grupie wiekowej.
W Słupsku z triumfu najbardziej
cieszył się trener Robert Kozłowicz.
Złoty medal zdobyła w pistole
cie sportowym 30+30 Magdale
na Lis (Klub Strzelecki Gryf
Słupski). To był przyjemny mel
dunek ze strzeleckich mistrzostw
Polski z Wrocławia.
Zmarł Edmund Włodkowski,
były trener pięściarski Czarnych
Słupsk.
CZERWIEC
Artur Pelo (Baza Turystycz
na Izbica) wygrał XXV Bytowski

Oszczepnik Paweł Roziński
(SKLA M&S Słupsk) zdobył zło
ty medal w Bydgoszczy, gdzie
przeprowadzono mistrzostwa
Polski juniorów.
Motocrossowiec Maciej Zdu
nek z Człuchowa zdobył punkty
w rundzie mistrzostw świata
w Belgii.
Igor Griszczuk został trenerem
koszykarzy Energi Czarnych
Słupsk.
Magdalena Barańska (Solex
Lębork) wywalczyła brązowy me
dal mistrzostw Polski juniorów
w pływaniu w Szczecinie.
Z Anglii Jenifer Kęsik (ŁKŻ
Łeba) wróciła z tytułem mistrzyni
świata do lat 19 w formule wind
surfing.
Sebastian Osiurak (Piast
Człuchów) wywalczył dwa me
dale (złoty i srebrny) podczas
kajakarskich mistrzostw Europy
juniorów, które odbyły się
w Bułgarii.
W Lęborku rozegrano mecz
piłkarski U-15 Polska - Norwegia

2:0.
SIERPIEŃ
Nieudany występ zanotowała
oszczepniczka Barbara Madejczyk w mistrzostwach świata
w Helsinkach.
Trzecie miejsce w Pucharze
Polski w plażowej piłce nożnej
w Kołobrzegu wywalczyła słupska
ekipa Americanos.
W Słupsku odbył się elimina
cyjny mecz do mistrzostw świata
w piłce nożnej kobiet Polska Dania 5:1.
Kamila Augustyn w 14. Mi
strzostwach Świata w Badminto
nie (USA) dotarła do 1/8 finału
w grze podwójnej.

Kamila Augustyn, w drugiej połowie roku walczyła już w badmintonowej lidze niemieckiej.
Klub Człuchów zdobył brązowy
medal.
Koszykarze Energi Czarnych
od zwycięstwa nad Notecią Ino
wrocław zaczęli sezon
2005/2006. Później spisywali się
też dobrze i po I rundzie uplaso
wali się w gronie najlepszych ze
społów.
Paulina Matusewicz (Piast B
Słupsk) wywalczyła trzy złote me
dale w II Akademickich Mistrzo
stwach Europy w Badmintonie
w Mainz (Niemcy).
LISTOPAD
Człuchowowi przyznano or
ganizację mistrzostw Europy
w motocrossie, które zaplano
wane są w lipcu 2006 roku.
Paulina Pertkiewicz (Gryf 3
Słupsk) wywalczyła brązowy me
dal w Pucharze Polski młodzi-

Sympatyków futbolu w Słupsku
mocno zmartwiła postawa piłka
rzy Gryfa 95, którzy zajmują
przedostatnie miejsce w IV lidze
Pomorze.
GRUDZIEŃ
Para judoczek: Honorata Krugła - Justyna Rrugła (Piast Wrzeście) wywalczyła mistrzostwo kra
ju w formach nage-no-kata.
60-lecie świętowano w Lębor
skim Klubie Sportowym Pogoń.
Sympatycy sportu w Lęborku
mieli doskonałą okazję do wspo
mnień bogatej historii sportowej.
W Słupsku walczyli młodzi pię
ściarze Polski (reprezentacja była
oparta na zawodnikach SKB
Czarni) i Szwecji 10:10.
KRZYSZTOF NIEKRASZ
krzysztof.niekrasz@glos-pomorza.pl
tel.059 8488123

O V O R 7 A R IC K I
AW

Ustczanka Barbara Madejczyk
ustanowiła rekord Polski w rzucie
oszczepem (63.03 m).
Człuchowsey motocrossowcy
zdobyli medale indywidualnych
mistrzostw Polski: Maciej Zdu
nek - złoty (klasa otwarta)
i srebrny (125 ccm senior), a Ma
riusz Bukowski - zloty w klasie
weteran.
Czarni Giełda Samochodowa
Słupsk zajęli czwarte miejsce

Fot S ł

Fot SŁAWOMIR ZAB1CK1

WRZESIEŃ

Koszykarze Czarnych w ubiegłym sezonie zajęli dziewiąte miejsce, te
raz celują w wyższe pozycje.

'I
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skoki narciarskie. 54.Turniej Czterech Skoczni

P1LSCÄ ÜÖZUÄ» Oldboje nie odpoczywają

Wygrał Janda

Noworoczne granie
m

I

Czech Jakub Janda wygrał w Garmisch-Partenkirchen drugi konkurs narciar
skiego Turnieju Czterech Skoczni. Adam Małysz uplasował się na 21. pozycji.

Przy piłce Bogusław Świtała. Były lekkoatleta siał popłoch w ekipie
przeciwnej. Po lewej Marcin Pluta, który gościnnie wzmocnił Skalpela.
Paweł Nastula porażką pożegnał
2005 rok.

Zgodnie z tradycją w samo południe
Nowego Roku w Słupsku rozegrano
piłkarski mecz z udziałem dwóch
drużyn oldbojów. Po sylwestrowych
szaleństwach z garniturów w stroje
sportowe wskoczyli zawodnicy Szwa
grów i Skalpela. Padł remis 4:4
(1:2).
Pierwszego gola w 2006 roku strzelił
Eugeniusz Pluta ze Skalpela. Dla je
go zespołu pozostałe bramki zdoby
li: Marcin Pluta (piłkarz słupskiego
Gryfa 95), Jan Kowalewski (były
pięściarz Czarnych) i Zygmunt
Czapnik. W ekipie szwagrowskiej
na listę strzelców wpisali się: Miro

Paweł Nastula, jeden z najlep
szych w historii polskich dżudoków, przegrał w japońskiej
Saitamie drugą walkę w formu
le Pride.
Walczący w wadze ciężkiej Po
lak w ósmej minucie i 45 sekun
dzie pierwszej rundy poddał po
jedynek z Rosjaninem Aleksan
drem Jemielianienką.
Do rezygnacji z walki zmusiła
Nastulę udana akcja jego rywa
la, który zastosował duszenie.
35-letni mistrz olimpijski w ju
do z Atlanty w formule Pride
debiutował 26 czerwca tego ro
ku, przegrywając w Tokio z Brazylijczykiem Antonio Rodrigo
Nogueiro.
Formuła Pride - to sposób wal
ki, w której dozwolone są nie
mal wszystkie uderzenia (np.
bokserskie), chwyty (zapasy, ju
do) i kopnięcia.
(PAP)

PIŁKA NOŻNA. Grali piłkarze Czarnych Czarne

Remis na początek
Po raz piętnasty w pierwszy dzień
Nowego Roku spotkali się oldboje
i seniorzy Czarnych Czarne.
Mecz mający już tak bogatą tradycję
zakończył się polubownym remisem
4:4, do przerwy był także remis 1:1.
Pierwszą bramkę zdobył Zdzisław
Sołtysiak z oldbojów. Kolejne gole
dla tego zespołu zdobywali: Piotr

PIŁKA NOŻNA

Transfery
Wisła Kraków i Pogoń Szcze
cin podpisały umowę transfero
wą dotyczącą przejścia dwóch
pomocników szczecińskich
Przemysława Kaźmierczaka
i Rafała Grzelaka do drużyny
mistrzów Polski.
Kontrakty indywidualne piłka
rzy z ich nowym klubem są na
dal negocjowane. Ich podpisa
nie powinno nastąpić na po
czątku przyszłego tygodnia.
- Grzelak i Kaźmierczak stali
się zawodnikami Wisły
od pierwszego stycznia - powie
dział rzecznik prasowy Wisły
Jerzy Jurczyński. Wisła zainte
resowana jest także bramka
rzem Odry Wodzisław Mariu
szem Pawełkiem, który prze
szedł już w Krakowie badania
lekarskie z wynikiem pozytyw
nym i uzgodnił warunki kon
traktu indywidualnego.
Grzelak, Kaźmierczak i Pawe
łek podpiszą z Wisłą kontrakty
na 5 lat.
(PAP)

sław Cieśliński, Piotr Hołowienko,
Bogusław Świtała i Józef Konecki.
Nad prawidłowym przebiegiem spo
tkania czuwał Zdzisław Lewandow
ski, który zamiast między słupkami
wystąpił w roli sędziego głównego jest po operacji. Grano 2x25 minut
i w składach dziewięcioosobowych.
Bardzo dobrze spisywali się bramka
rze: Gerard Szweda (Szwagry) i Ro
man Żurawski (Skalpel). Szwagrowska drużyna nie wykorzystała dwóch
rzutów karnych podyktowanych
za faule na przebojowym Jarosławie
Strozińskim.
(fen)

Orzański, Ireneusz Krawczuk i po
nownie Sołtysiak. Dla seniorów trzy
bramki strzelił Grzegorz Kraska, ko
lejną dołożył Robert Haziak.
Uczestnicy meczu powitali wspólnie
2006 rok, a także złożyli życzenia
jednemu z piłkarzy - solenizantowi
Mieczysławowi Galanty.
(res)
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KOSZYKÓWKA. Dwójka Pomorzan w turnieju kadr

Skuteczny Kikowski
Kadra U-20 w składzie z Pawłem Kikowskim z Kotwicy Kołobrzeg zwycię
żyła w towarzyskim turnieju w Wał
brzychu.
W zawodach brały udział cztery dru
żyny: kadra U-20, kadra U-18 (w jej
składzie znalazł się Jakub Chmielew
ski z Energi Czarnych Słupsk), kadra
U-18 Ukrainy i Górnik Wałbrzych.
Młodzieżowa reprezentacja Polski
wygrała z U-18 108:87 (Kikowski zdo
był 12 pkt.), z kadrą U-18 Ukrainy

Czech Jakub Janda zwyciężył w Garmisch-Partenkirchen.
Janda skoczył odpowiednio 125
i 121,5 m. Pozostałe miejsca
na podium zajęli Finowie - Janne Ahonen (122,5 i 124 m)
i Matti Hautamaeki (123
i 120 m). Janda umocnił się
na prowadzeniu w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata, na
tomiast Ahonen pozostał lide
rem Turnieju Czterech Skoczni.
Małysz, jak na swoje możliwości

PIŁKA NOŻNA. Noworoczny Trening Cracovii

miał słabe rezultaty - w pierw
szej serii oddał skok na odległość
114,5 m, w drugiej - 112,5 m.
Kamil Stoch był w Ga-Pa 29.
(109 i 108 m), a Robert Mateja
nie zdołał awansować do fina
łowej serii i został sklasyfiko
wany na 39. pozycji. Kolejny
konkurs 54. edycji TCS odbę
dzie się 4 stycznia w Innsbruc
ks
(PAP)

89:78 (Kikowski zdobył 15 pkt.)
i przegrała z Górnikiem 99:102 (Ki
kowski zdobył 11 pkt). Zwyciężyła
w zawodach. Kolejne pozycje: 2. Gór
nik Wałbrzych, 3. Ukraina U-18,4.
Polska U-18.
Chmielewski w trzech meczach zdo
był sześć punktów, występował śred
nio po jednej kwarcie. U-18, obok po
rażki z U-20, przegrała z Ukrainą U-18 81:89 i z Górnikiem 66:88.
(res)

LICZBA MAŁYSZA

6901
metrów
taki dystans pokonał w swoich
skokach w 2005 roku Adam
Małysz.

SPORTY MOTOROWE

I

W stronę pustyni

,

Pasy w zgodzie z krakowską tradycją
Pierwszy zespół Cracovii poko
nał rezerwy klubu 11:8
w premierowym tegorocznym
meczu w Polsce.
Jak od ponad 80 lat na stadio
nie przy ul. Kałuży w Krakowie
odbył się Trening Noworoczny
Cracovii. Pierwszą bramkę
w meczu dla Cracovii I zdobył
Marcin Bojarski w 9. minucie.
Zawodnicy wyszli na murawę
przy dźwiękach marsza trium
falnego z „Aidy” Giuseppe Ver
diego. Thż przed rozpoczęciem
głos zabrał prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski.
Na trybunach obecnych było 5
tysięcy kibiców. Tradycja dopeł
niła się, kiedy po odegraniu
hejnału prezydent Majchrowski

jako pierwszy rozpoczął mecz
kopnięciem piłki od środka.
Mecz był przednią zabawą. Go
la zdobyła nawet maskotka Pa
sów, czyli Lajkonik, któremu
zawodnicy pozwolili wykonać
rzut karny, a stojący w bramce
za Cabaja Bojarski zrobił
wszystko, aby piłka wtoczyła się
do bramki.
Spotkanie było także uwerturą
do obchodów jubileuszu 100-lecia powstania klubu. Uroczysto
ści obchodzone będą pod ha
słem: „Młodzież, Sport, Eduka

Holenderski kierowca Jan De Rooy z synem, tuż przed wyruszeniem
na trasę.
Debiutant, Hiszpan Carlos Sainz na Volkswagenie oraz najlepszy motocy
klista poprzedniej edycji Francuz Cyril Despres (KTM) wygrali pierwszy
etap Rąjdu Dakar, którego trasa prowadziła z Lizbony do Portimao.
Krzysztof Hołowczyc (Nissan) zajął piętnaste miejsce.

cja”. Cracovia i Wisła Kraków,

W rywalizacji motocyklistów Jacek Czachor jest 35., a Marek Dąbrowski
(obaj KTM) 210.

pomijając drużyny z Lwowa, to
najstarsze polskie kluby

sportowe.

43-letni Sainz, dwukrotny rajdowy mistrz świata w latach 1990 i 1992, wy

(res, PAP)

przedził o półtorej minuty Portugalczyka Carlosa Souzę na Nissanie.Różnice w klasyfikacji motocyklistów są mniejsze. Despres wyprzedził Rubena
Farię (Portugalia/KTM) o cztery sekundy.

TRADYCJA
Tradycja meczów noworocznych liczy ponad 80 lat. Narodziła się
nieco przypadkowo, prawdopodobnie w 1923 lub 1924 roku kilku
piłkarzy Cracovii postanowiło zakończyć szaleństwa sylwestrowej
nocy grą w piłkę. Klubowa klechda mówi, że znakomity obrońca
„Pasów” Ludwik Gintel zaproponował kolegom: - No to co, chłopa
ki, idziemy pograć w piłkę na nasze boisko? Poszli i tak już zostało.

Trasa rajdu składa się z 15 etapów i odcinków specjalnych. Całkowita dłu
gość wynosi 9043 km, w tym 4813 km odcinków specjalnych. Po rozegra
niu ośmiu etapów, w stolicy Mauretanii Nawakszut kierowcy będą mieli

dzień przerwy. Najdłuższy dziewiąty etap liczy, wraz z dojazdem, 874 km,
najkrótszy, kończący rajd, wokół Dakaru - 110 km. Wraz z samochodami
serwisowymi, rajdowa karawana będzie liczyła 748 pojazdów.
Dla kibiców Cracovii spotkanie 1 stycznia
świętość.

(PAP)
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tenis stołowy. Ustczanka Anna Janta-Lipińska, reprezentantka Polski, obecnie gra w TS Homberg

Muszę zdobyć pizepustkę
To jest talent na miarę Andrzeja Grubby i Leszka Kucharskiego - tak mówią o niej działacze i trenerzy. Wywodzi się z Ustki, ale by się rozwijać,
szybko musiała opuścić Pomorze.
dziła mnie na trening tenisa
stołowego.
- Czy pamięta pani swoich tre
nerów w Ustce?
- Oczywiście, że tak. Byli to:
Andrzej Owsiński i Marek
Przełuski.
Pani
szkole
niem

Fot. SŁAWOMIR ŻABICK1

Grała w Bronowiance Kraków,
a teraz przeniosła się do Nie
miec, gdzie występuje w tamtej
szej lidze.
- Gdzie pani zaczynała swoją
sportową przygodę?
Anna Janta-Lipińska: Jestem rodowitą ustczanką, więc oczywi
ście tutaj - na miej
scu. Gdy byłam w pią
tej klasie mama
Renata zaprowa

Marek Janta-Lipińsk
z córką Anną.
R
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zajmował się także ojciec Ma
rek.
- Powiadają, że jabłko pada
niedaleko jabłoni. Tak było
w moim przypadku. Trenowa
łam również pod czujnym
okiem taty, który w przeszłości
był dobrym pingpongistą.
- Z Ustki były przenosiny
do krakowskiej Bronowianki.
- Decyzja była niesłychanie
trudna. Ostatecznie rodzice nie
sprzeciwiali się jej i dzięki temu
„wylądowałam” w Centralnym
Ośrodku Szkolenia Polskiego
Związku Tenisa Stołowego
pod Wawelem. W Krakowie po
czątki nie były łatwe. Byłam
trochę zagubiona. Na szczęście
I koleżanki przyjęły mnie bar* dzo ciepło. Dzisiaj mogę
szczerze powiedzieć, że był to
strzał w dziesiątkę.
- Może pani przypomnieć kil
ka sukcesów?
- Nie prowadzę kroniki i sta
tystyki. Na pewno w swojej ka
rierze zdobyłam już ponad 30
krążków różnego koloru i to
w różnych grupach wiekowych
od kadetki przez juniorkę
po seniorkę. Stawałam na naj
wyższym stopniu podium z Lu
cjanem Błaszczykiem za mi
strzostwo Polski w grze miksto
wej. Mam brązowe medale
za występy w grze podwójnej
z Agatą Pastor.
- Od sierpnia 2005 roku zmie
niła pani barwy klubowe.
Z Polski wyjechała pani Nie
miec. Dlaczego?
- Jeżeli jednak postawiło się
na zawodowe uprawianie spor
tu oraz dobry wynik, to trzeba
liczyć się z pewnymi poświęce

niami. Liga niemiecka jest bar
dzo silna i liczy się w Europie.
Gra w niej dziesięć drużyn,
a w ich szeregach występuje
sporo zawodniczek rodem
z Chin. Moim aktualnym trene
rem klubowym jest Chińczyk
Wang Zhi. W kadrze narodowej
trenuję pod kierunkiem Leszka
Kucharskiego.
- Jak się pani gra w Niem
czech?
- Bardzo dobrze. Szczególnie
znakomicie czuję się przed wła
sną publicznością. Nasi kibice
są wspaniali. Żywiołowo reagu
ją na udane zagrania. Niewiele
klubów może pochwalić się ta
ką wspaniałą grupą wiernych
widzów. Ich doping to duży
atut, który pomaga w rozstrzy
ganiu meczów na naszą korzyść.
- Jaki jest dorobek polskiej za
wodniczki, która od niedaw
na reprezentuje TS Homberg?
- Bilans nie jest jeszcze impo
nujący. W grze singlowej mam
sześć wygranych i osiem pora
żek. Znacznie lepiej wygląda
dorobek w grze deblowej. Czte
ry pojedynki i tyleż samo zwy
cięstw. Kontrakt mam
do czerwca 2006 roku.
- Co porabia pani poza tenisem
stołowym?
- Staram się godzić sport z na
uką. Jestem studentką Akade
mii Rolniczej w Krakowie.
- Marzenie Anny Janty-Lipińskiej?
- Jest tylko jedno. Przepustka
olimpijska. Może już do Pekinu
w 2008 roku.
Rozmawiał
KRZYSZTOF NIEKRASZ

Rok urodzenia: 1985.
Stan cywilny: panna.
Wzrost: 170 cm.
Waga: 60 kg.
Oczy: brązowe.
Zalety: preferuje ofensywny styl. Jej silną stroną jest atak
z trzeciej piłki. Ma mocny serwis.
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40 % taniej niż w kiosku,

ZYSK!

z dostawą do domu
WARTO ZAPRENUMEROWAĆ

glos Pomorza

PRZY PODPISANIU UMOWY NA PRENUMERATĘ ROCZNĄ ATRAKCYJNY UPOMINEK

- Kolekcja książek „Lektury wszech czasów” lub słownik krzyżówkowicza!
- oszczędność przy podpisaniu umowy ponad 150 zł!
\

\
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Tylko dla

prenumeratorów:
| - dostawa gazety do domu!
- atrakcyjna cena dodatków sprzedawanych z gazetą!

-15% zniżki na ogłoszenia drobne (osoby fizyczne)!
- konkursy i plebiscyty!
- dodatkowe nagrody w konkursach „Głosu Pomorza”!
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06.00 Kawa czy herbata? magazyn poranny
08.00 Wiadomości, Prognoza
pogody
08.15 Listonosz Pat 4 (11):
Listonosz Pat i wyprawa
nad morze - serial
animowany, Wielka Brytania
08.30 Listonosz Pat 4 (13):
Listonosz Pat i jego idealny
obraz - serial animowany,
Wielka Brytania
08.45 Budzik - program dla dzieci !
09.15 Papirus (15): Białogłowy
Egipcjanin - film
animowany, Francja 1998
09.45 Don Matteo (13): Aniołek serial sensacyjny
10.35 Telezakupy
11.05 Zwierzowiec: Jenot program dla dzieci
11.25 Rolnictwo na świecie reportaż
11.40 Zielony biznes - magazyn
11.45 Agrobiznes - magazyn
rolniczy
12.00 Wiadomości
12.10 Warto kochać (21) - serial
obyczajowy
12.55 Wielkie rzeczy (1): System serial obyczajowy
13.50 AAAabsolutnie każdą pracę
- magazyn
14.00 Glob 2006 - magazyn
14.25 Re: akcja - program dla
młodzieży
15.00 Wiadomości
15.10 Popołudnie z Jedynką:
Moda i mody - magazyn
16.00 Moda na sukces (2677,
2678) - telenowela, USA,
wyk. Ronn Moss, Susan
Flannery, John McCook,
Bobbie Eakes
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku - magazyn
17.30 Klan (1031)-serial
obyczajowy
18.00 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny
18.30 Plebania (634) - serial
obyczajowy
19.00 Wieczorynka: Smerfy - serial
animowany, Belgia
19.30 Wiadomości
19.55 Sport, Prognoza pogody
20.15 Wielkie kino: Gloria dramat sensacyjny, USA
1980, reż. John Cassavetes,
wyk. Buck Henry, Gena
Rowlands, John Adames,
Julie Carmen
22.20 Boża podszewka 2 (12/16) serial obyczajowy, Polska,
reż. Izabella Cywińska, wyk.
Kinga Preis, Hanna
Śleszyńska, Karolina
Gruszka, Iza Dąbrowska
23.20 Prosto w oczy - program
publicystyczny Moniki
Olejnik
23.35 Wiadomości
23.45 Rajd Dakar 2006 - kronika
23.50 Sprawy rodzinne 3 (1)serial obyczajowy, USA, wyk.
Christopher McDonald,
Kathleen Quinlan, Dixie
Carter, Tony Danza
00.35 Sprawy rodzinne 3 (2) serial obyczajowy, USA, wyk.
Christopher McDonald,
Kathleen Quinlan, Dixie
Carter, Tony Danza
01.20 Kinematograf - magazyn
01.45 Glob 2006 - magazyn
02.10 I wojna światowa (1): Do
broni - serial dokumentalny,
Australia
02.45 Zakończenie programu

05.55 Telezakupy
06.10 Złotopolscy (308): Wiara
czyni cuda - serial
obyczajowy
06.35 10 minut tylko dla siebie magazyn
06.45 Dwójka dzieciom: Przygody
psa Cywila (5/7): Przez
granicę - serial przygodowy
07.15 Od przedszkola do Opola:
Jacek Wójcicki - program
rozrywkowy
07.40 Dwójka dzieciom:
Teletubisie (106/156) serial dla dzieci, Wielka
Brytania
08.10 Egzamin z życia (6/26) serial obyczajowy
09.00 Pytanie na śniadanie magazyn
09.30 Prognoza pogody
09.35 Pytanie na śniadanie magazyn
10.00 Panorama
10.05 Pytanie na śniadanie magazyn
10.30 Prognoza pogody
10.35 Pytanie na śniadanie magazyn

<i, .

10.45 Przystanek praca - magazyn |
11.00 Panorama, Prognoza
pogody
11.10 M jak miłość (246) - serial
obyczajowy
12.00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza: Kolędowanie
ze smakiem - magazyn
kulinarny
12.25 Telezakupy
12.45 Święta wojna (153): Śląski
krupniokier - serial
komediowy
13.10 Dzikie Rio-film
dokumentalny, USA 2005
14.05 Ojczyzna-polszczyzna:
W cudzysłowie - program
prof. Jana Miodka
14.20 Cerkiew w Szczecinie reportaż
14.40 Kochaj mnie (129) telenowela dokumentalna
15.05 Sylwester pod dobrą
gwiazdą (1)-program
rozrywkowy
16.00 Panorama
16.15 Duże dzieci: Święta - talk
show
17.00 Kabaretowa Scena Dwójki:
Zielonogórskie zagłębie
kabaretowe - program
rozrywkowy
17.55 Prognoza pogody
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.40 Prognoza pogody
18.50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19.30 Konsument - magazyn
20.10 M jak miłość (375) - serial
obyczajowy
21.00 Kulisy serialu M jak miłość
21.10 Kochaj mnie (130) telenowela dokumentalna
21.35 997 - magazyn kryminalny
22.00 Panorama
22.20 Biznes - magazyn
22.25 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.40 Warto rozmawiać - talk
show
23.55 Kryminalne zagadki Las
Vegas (1/23) - serial
kryminalny, Kanada/USA,
wyk. William Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads
00.40 Kryminalne zagadki Las
Vegas (2/23) - serial
kryminalny, Kanada/USA,
wyk. William Petersen, Marg f
Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads
01.25 Wieczór melomana: Koncert
noworoczny z Wiednia (2)
02.05 Zakończenie programu

06.00 Piosenka na życzenie program muzyczny
06.50 TV Market - magazyn
reklamowy
07.10 Interwencja - magazyn
reporterów
07.30 Bravo - magazyn
rozrywkowy
08.00 Zbuntowany anioł (257) telenowela
08.55 Exclusive - program
rozrywkowy (powt.)
09.20 Lloyd - komedia
10.45 Asterix Gall - film
animowany, Francja 1967,
reż. Ray Goossens (powt.)
12.10 Zbuntowany anioł (258) telenowela
13.00 Jak pan może, panie
doktorze? (2) - serial
komediowy, USA, wyk. Ted
Danson, Terry Farrel, Hattie
Winston, Alex Desert
13.30 Graczykowie (1) - serial
komediowy
14.00 Święty Ktoś - film familijny,
USA 2000, reż. William Dear,
wyk. Leslie Nielsen, Steven
Eckholdt, Robyn Lively, Max
Morrow (powt.)
15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja - magazyn
reporterów
16.30 Czysta gra
16.35 Tango z aniołem (1):
Przepowiednia - serial
obyczajowy
17.20 Daję słowo - teleturniej
18.05 Pierwsza miłość (209) serial obyczajowy, Polska,
reż. Okił Khamido
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Samo życie (635) - serial
obyczajowy
20.15 Interwencja Ekstra magazyn reporterów
20.45 MEGAHIT: Wystrzałowe
dziewczyny - western, USA
1994, reż. Jonathan Kaplan,
wyk. Madeleine Stowe, Mary
Stuart Masterson, Andie
MacDowell, Drew Barrymore
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21.30 Studio LOTTO
22.50 Taurus World Stunt Awards
2005
23.50 Biznes wydarzenia
00.15 Prognoza pogody
00.20 Bumerang - program
publicystyczny
00.50 Nocne randki
01.50 Aquaz Music Zone magazyn muzyczny
05.30 Zakończenie programu

06.00 Uwaga! - magazyn (powt.)
06.20 Telesklep
07.00 Nash Bridges (37/122) serial kryminalny
07.55 Nocny kurs (15/22) - serial
sensacyjny
08.50 Wykręć numer - teleturniej |
10.10 Graj o raj - teleturniej
11.05 Usterka - serial fabularnodokumentalny
11.35 Na Wspólnej (571) - serial
obyczajowy
12.05 Rozmowy w toku: Do
Ameryki za wszelką cenę talk show (powt.)
13.10 Detektywi - serial fabularnodokumentalny, Polska
(powt.)
13.45 Nocny kurs (16/22) - serial
sensacyjny
14.45 Nash Bridges (38/122) serial kryminalny, USA, wyk. j
Don Johnson, Cheech Marin,;
Jeff Perry, Jodi Lyn O’Keefe |
15.45 Gorzka zemsta (184) telenowela
16.45 Fakty
17.00 Uwaga! - magazyn
17.20 Rozmowy w toku - talk show
18.25 W-11 - wydział śledczy serial fabularnodokumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.10 Najsłabsze ogniwo teleturniej
21.00 Na Wspólnej (572) - serial
obyczajowy
21.30 Mamy Cię! - program
rozrywkowy
22.40 Dzieci z Leningradzkiego film dokumentalny, Polska
2004, reż. Hanna Polak,
Andrzej Celiński
23.15 Karol - Papież, który
pozostał człowiekiem reportaż z planu filmu
23.45 Fakty, ludzie, pieniądze magazyn
00.15 Wydanie drugie poprawione
- magazyn
00.45 Multikino - magazyn
01.10 Uwaga! - magazyn (powt.)
01.30 Telesklep - magazyn
reklamowy
01.50 Nic straconego - programy
powtórkowe

Aniston, Matt LeBlanc,
Matthew Perry (powt.)
17.20 Savannah (18/34) - serial
obyczajowy, USA, wyk.
Robyn Lively, Jamie Luner, j
Alexia Robinson, Shannon
18.15 Policjanci z Miami (16/114)
- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago (powt.)
19.10 Dzień dobry, Miami (19/22)
- serial komediowy, USA,
wyk. Mark Feuerstein, Ashley
Williams, Matt Letscher, Jere
Burns
19.40 Przyjaciele (25-ost.) - serial
komediowy, USA, wyk.
Courtney Cox, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc,
Matthew Perry
20.10 Nieugięta - dramat, USA
1994, reż. Frank Pierson,
wyk. Irene Bedard, August
Schellenberg, Tim Sampson,
Nancy Parson
22.15 Witchblade - Piętno mocy
(3/13) - serial przygodowy,
USA, wyk. Yancy Butler,
Anthony Cistaro, David
Chokachi, Will Yun Lee
23.10 Czwarta wojna - film
sensacyjny, USA 1989, reż.
John Frankenheimer, wyk.
Roy Scheider, Jurgen
Prochonow, Tim Reid, Lara
Harris
00.50 Nocne igraszki - teleturniej
03.30 Na osi - program
motoryzacyjny
03.55 Zakończenie programu

05.10 Kinomaniak - magazyn

filmowy

Maradona znów
na boisku
Nie ma dnia, aby nazwisko słyn
nego argentyńskiego piłkarza Die
go Armando Maradony nie poja
wiało się w światowych mediach.
Tym razem 45-letni gwiazdor za
grał w meczu charytatywnym w Bu
enos Aires.
Maradona wystąpił w zespole
pod nazwą „A”, razem m.in. z napastnikiem Barcelony Lionelem Messim. Li
derem ekipy „B” był Argentyńczyk Carlos Tevez z Corinthians Sao Paulo.
Na boisku pojawili się również tenisiści Guillermo Coria i David Nalbandian,
a także muzycy oraz aktorzy. Spotkanie zorganizowane przez fundację, któ
rej szefem jest argentyński zawodnik Interu Mediolan Javier Zanetti, zakoń
czyło się zwycięstwem drużyny „B” 4: 2. Przy okazji tego meczu Maradona
poinformował, że odrzucił ofertę gry w czwartoligowym Club Atletico Excursionistas.

Buty Beckhama
jak majątek
Za ponad 124 tys. euro sprze
dano buty angielskiego piłkarza
Davida Beckhama. Pieniądze zo
staną przekazane ofiarom trzęsie
nia ziemi, które 8 października
j
2005 roku dotknęło Pakistan. Nabywcą butów okazał się norweski
VhW
biznesmen Idar Vollvik, który odkupił je za milion koron norweskich (124.668
euro) od organizacji charytatywnej Norske Kvinners Sanitetsforening. W wy
niku trzęsienia ziemi w Pakistanie zginęło ponad 73 tys. osób, a ponad trzy
miliony pozostają bez dachu nad głową. Suma, za którą sprzedano buty
Beckhama, pozwoli na zakup namiotów dla około 5 tys. osób.
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05.35 VIP - wydarzenia i plotki
06.00 Muzyczne listy - magazyn

Gwiazdor
wziął ślub

muzyczny
07.10 Człowiek z M-3 - komedia,

Polska 1968, reż. Leon
Jeannot, wyk. Bogumił
Kobiela, Iga Mayr, Barbara
Modelska, Ewa Szykulska
09.00 Małżeństwo z rozsądku -

komedia obyczajowa, Polska
1966, reż. Stanisław Bareja,
wyk. Daniel Olbrychski,
Elżbieta Czyżewska, Bohdan
Lazuka, Hanka Bielicka
10.50 Legenda o Złotej Perle -

film przygodowy, Hongkong
1985, reż. Teddy Robin
Kwan, wyk. Lung Ti, Teddy
Robin Kwan, Bruce Baron,
Joey Wong
12.30 Hell’s Kitchen od kuchni -

program rozrywkowy
13.30 Awantura o kasę - teleturniej
14.25 Muzyczne listy - magazyn

muzyczny
15.15 Pokemon (126) - serial

animowany, Japonia/USA
15.50 Kachorra to ja (20) 06.40 Telesklep
07.15 Hydepark - program
rozrywkowy
07.45 Karen Sisco (6) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Carla j
Gugino, Bill Duke, Robert
Foster, William O’Leary
(powt.)
08.40 Mała księżniczka (149/175)
- telenowela, Meksyk, reż.
Marta Luna, Juan Carlos
Munoz, wyk. Daniela Aedo,
Lisette Morelos, Ana Patricia
Rojo, Nora Salina (powt.)
09.35 Savannah (17/34) - serial
obyczajowy, USA, wyk.
Robyn Lively, Jamie Luner,
Alexia Robinson, Shannon
(powt.)
10.30 Policjanci z Miami (16/114)
- serial kryminalny, USA,
wyk. Don Johnson, Philip
Michael Thomas, Edward
James Olmos, Saundra
Santiago
11.30 Mania grania - teleturniej
12.30 Telesklep
14.05 Nie ma sprawy (1/44) serial komediowy, USA, wyk.;
Thomas Cavanagh, Julie
Bowen, Josh Randall, Jana
Marie Hupp
14.55 Mała księżniczka (150/175)
- telenowela, Meksyk, reż.
Marta Luna, Juan Carlos
Munoz, wyk. Daniela Aedó, !
Lisette Morelos, Ana Patricia
Rojo, Nora Salina
15.50 Hydepark - program
rozrywkowy
16.20 Dzień dobry, Miami (18/22)
- serial komediowy, USA,
wyk. Mark Feuerstein, Ashley
Williams, Matt Letscher, Jere
Burns (powt.)
16.50 Przyjaciele (24/25) - serial
komediowy, USA, wyk.
Courtney Cox, Jennifer
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telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montera, wyk. Maria
Leal, Maria Rosa Galio,
Natalia Oreiro, Pablo Rago
16.50 Port lotniczy - serial
dokumentalny
17.25 Benny Hill - program
rozrywkowy
18.00 Awantura o kasę - teleturniej
19.00 MacGyver (86) - serial
sensacyjny, USA, wyk.
Richard Dean Anderson,
Dana Elear, Bruce McGill,
Elyssa Davalos
20.00 Komisarz Rex (2) - serial
kryminalny, Austria/Niemcy,
reż. Detlef Ronfeldt, Hajo
Gies, Oliver Hirschbiegel,
wyk. Fritz Muliar, Gedeon
Burkhard, Karl Markovics,
Tobias Moretti
21.00 Kronika nie z tej ziemi (3) -

serial SF, USA, wyk. Chad
Willett, Jon Polito, Rena
Sofer, Reno Wilson
22.00 Informator prawny -

magazyn „Gazety Prawnej”
22.15 Wydarzenia
22.25 Sanatorium Pod Klepsydrą -

dramat obyczajowy, Polska
1973, reż. Wojciech Jerzy
Has, wyk. Jan Nowicki,
Tadeusz Kondrat, Irena
Orska, Gustaw Holoubek
01.00 Pałac wagabundów (28) -

serial obyczajowy, Australia,
wyk. Amelia Barrett, Jenni
Baird, Lisa Bailey, Rachel
Aveling
01.30 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
02.20 Informator prawny -

magazyn „Gazety Prawnej”
02.35 Strefa P - magazyn

muzyczny
03.00 Joker - program

rozrywkowy
03.50 Zakończenie
programu

Znany argentyński piłkarz, 32letni Martin Palermo (Boca Juniors
Buenos Aires) poślubił byłą model
kę Lorenę Barrichi.
Państwo młodzi poznali się
sześć lat temu. Wtedy Palermo roz
stał się z pierwszą żoną Jaqueline
Dutrą, z którą ma dziecko.
Na ślubie Palermo i Barrichi
obecni byli koledzy piłkarza z drużyny Boca Juniors, m.in. Roberto Abbondanzieri, Guillermo Barros Schelotto i Rolando Schiavi. Na uroczystość przy
jechali także zawodnicy z hiszpańskiego klubu Villarreal, w którym Palermo
grał w latach 2001-2004.

Ullrich
już lżejszy
Niemiecki kolarz Jan Ullrich,
zwycięzca Tour de France z 1997
roku, zakończył pierwszy etap
przygotowań do sezonu 2006. 32letni zawodnik, który w poprzednich
latach miał problemy z nadwagą,
tym razem zdołał utrzymać w zimo
wej przerwie optymalną wagę ciała
- 76 kilogramów.
Najpopularniejszy niemiecki kolarz, który w ostatnich latach bezskutecz
nie walczył z Lancem Armstrongiem o zwycięstwo w Tour de France, chce
pod nieobecność Amerykanina znów stanąć na najwyższym podium. W ra
mach przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu Ullrich ma się pojawić
w maju na trasie Giro d'ltalia.
(pap)

POLECAMY

Gloria
TVP1, GODZ. 20.15
Gloria jest kobietą po czterdzie
stce, ma za sobą burzliwą prze
szłość. Była narzeczona gangstera
siedziała nawet w więzieniu, teraz
nareszcie odnalazła spokój, zaszy
wając się w samotności w swoim
mieszkaniu w nowojorskiej dzielnicy
Bronx, a jej jedynym towarzyszem
jest kot. Przypadkowo zostaje uwi
kłana w porachunki mafijne, które
zmieniają jej życie.
Pewnego dnia Gloria puka
do drzwi Jacka Dawna, aby poży
czyć kawę. Okazuje się, że jego
mieszkanie obserwują płatni mor
dercy. Jack jest księgowym, od daw
na pracuje dla mafii, ale ostatnio
zdradził tajemnice agentom FBI, za
co szefostwo gangu wydało wyrok
śmierci na niego i jego rodzinę. Glo
ria na prośbę Dawnów ma ukryć ich
dzieci. Udaje jej się wymknąć z sze
ścioletnim Philem, jego starsza sio
stra nie chce opuścić mieszkania.
Chłopiec traci całą rodzinę, którą
mordują dawni znajomi Glorii. Kobie
ta ryzykuje własne życie, by ocalić
sierotę. Od tej pory uciekają
przed ścigającymi ich przestępcami.

Phil bowiem ma notes ojca, w któ
rym są wszystkie dane o działalności
mafii. Właśnie tych kompromitują
cych zapisków poszukują ludzie ma
fiosa Tanziniego. Gloria jest począt
kowo niezadowolona z przymusowej
roli niańki, ale wkrótce zaprzyjaźnia
się z Philem. Dla niego wypowiada
wojnę mafii, zabijając każdego, kto
może zagrozić chłopcu.
Kreacja Geny Rowlands, utalen
towanej aktorki teatralnej, telewizyj
nej i kinowej, która zagrała tytułową
Glorię Swenson, uhonorowana zo
stała nominacją do Oscara i nagrodą
Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji.

Thriller, 120 min, USA, 1980 rok.

