Tak minął w Słupsku rok.
Było śmiesznie i dziwnie.
Zapraszamy do subiektywnego
przeglądu wydarzeń mijającego
roku. Nasz dziennikarz skomento
wał najciekawsze zjawiska.

WYGRAJ MIESZKANIE
Przyłącz się do loterii

Siatkarki ze Słupsk
przegrały

Zbieraj kupony z „Głosu" i weź udział w wielkiej loterii,
w której główną nagrodą jest dwupokojowe mieszkanie
w Kołobrzegu o wartości 240 000 złotych. Codziennie
możesz zacząć zbierać kupony, by przyłączyć się do gry.

Dopiero ostatni mecz zdecydo
wał o tym, kto wywalczy pierw
sze miejsce w turnieju o Puchar
Prezydenta Słupska.
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Oklaski

Tęcza
najlepsza
w Tunezji
€! pektakl pt. „Metamorfo«# zy” w wykonaniu aktorek
ze słupskiej Tęczy zdobył
główną nagrodę - Grand Prix
- na XXIII Międzynarodo
wym Festiwalu Teatralnym
w mieście Nabeul w Tunezji.
Nagroda jest tym większym
zaskoczeniem, że organizato
rzy nie informowali wcześniej
o konkursie.
- Wszystko stało się jasne
podczas ceremonii zamknię
cia festiwalu - mówi Małgo
rzata Kamińska-Sobczyk, dy
rektor słupskiej Tęczy. - Oka
zało się, że wszystkie festiwa
lowe przedstawienia oglądały
dzieci i to one wydały wer
dykt.
Słupskim aktorkom nie
przeszkodził nawet fakt, że
do Tunezji nie doleciała część
scenografii. Artystki poradzi
ły sobie jednak dzięki uprzej
mości... restauratorów i hote
larzy. (dmk)
czytaj na stronie 7

Polityka

Rząd
pomoże
rolnikom
onad półtorej godziny po
seł Kazimierz Plocke,
a jednocześnie sekretarz sta
nu w Ministerstwie Rolnic
twa,
tłumaczył wczoraj
w Słupsku właścicielom go
spodarstw wielkopowierzchniowych, jaką politykę rolną
zamierza prowadzić rząd Do
nalda Tuska.
Plocke przyjechał do Słup
ska na zaproszenie Pomor
skiego Związku Pracodawców
Rolnych.
Szerzej o wizycie ministra
rolnictwa Kazimierza Plocke
napiszemy w piątkowym wy
daniu gazety, (maz)

P

1 Świat
Gotowi do inwazji
)d izraelskich bomb zginęło już po’lad 360 Palestyńczyków. Izraelskie
zołgi stoją w gotowości.

977013795213853

5 Stupsk

an»

Jeżeli nie podpiszą umów, nastanie cisza Nowy rok, nowe opłaty, nowe prawa

Ü Akcja Redakcja
Czują się oszukani

Po Nowym Roku w byłym wojewódz
twie słupskim bankomaty mogą odmó
wić posłuszeństwa, banki przerwą ope
racje, a telefony stacjonarne zamilkną.
To najczarniejszy scenariusz. Gdy doj
dzie do awarii, może zabraknąć pra
cowników do ich usuwania. Póki co nie
podpisali oni umów z nowym praco
dawcą.

Kilkaset osób ze Słupska, które w la
tach 90. wykupiło akcje Bałtyckiego
Towarzystwa Telewizyjno-Telegraficznego, twierdzi, że Vectra
bezprawnie sprzedała ich udziały.
Przez lata dzięki nim płacili połowę
za abonament telewizyjny. Teraz ich
akcje są nieważne. Zdaniem rzeczni
ka Vectry wszystko jest w porządku.

Ili Gospodarka
Nadchodzi rok dużych zmian. Nie bę
dzie wielkiej podwyżki opłat za prąd,
za to o 15 procent wzrosną opłaty
za wywóz śmieci. Wzrośnie akcy
za na importowane auta. Będzie też
rewolucja w rozliczeniach podatku do
chodowego. i co ucieszy kierowców
- spadnie cena ropy. A może dzięki te
mu wyruszymy w dalekie podróże.
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KRAJ OPINIE
ZDROWIE Producentom nie opłaca się inwestować w badania

PRZESTĘPSTWO

Brutalne
morderstwo
Klient Providenta zamor
dował przedstawicielkę fir
my, która przyniosła mu
do domu 800 złotych pożycz
ki. Mężczyzna przyznał się
do zabójstwa. Policja i rodzi
na od 21 grudnia szukała ko
biety. Zwłoki 51-letniej Gra
żyny P. zostały znalezione
wczoraj, w rzeczce niedaleko
Zambrowa w województwie
podlaskim.
Wiadomo już jak doszło
do zbrodni. Przed świętami
38-letni mężczyzna, mieszka
niec Zambrowa umówił się
z przedstawicielką firmy
udzielającej pożyczek na ko
lejny kredyt. Grażyna P.
przyniosła do jego domu pie
niądze. Miała też odebrać
spłatę raty wcześniej zacią
gniętego kredytu. - W czasie
rozmowy mężczyzna rzucił
się na kobietę i udusił ją pa
skiem klinowym od samocho
du - mówi Henryk Żochowski, prokurator okręgowy
w Łomży. Do zabójstwa do
szło 21 grudnia.

Leki znikną z apteki
1 stycznia zostanie
wstrzymana produkcja
1.462 leków sprzedawa
nych w polskich apte
kach. Ich producenci nie
złożyli wymaganej doku
mentacji badań.

wyjaśnił rzecznik Urzędu Re
jestracji Produktów Leczni
czych Wojciech Łuszczyna, le
ki wyprodukowane przed po
czątkiem 2009 r. nie zostaną
wycofane z rynku. Pacjenci
będą mogli kupować je do mo
mentu wyczerpania zapasów
lub wygaśnięcia terminu
ważności.
Od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z unijnym prawem -

Powód takiego działania?
Nie opłaca im się ponownie
badać leków przestarzałych
i słabo sprzedających się. Jak

LICZBA DNIA

lat więzienia wymierzył
wczoraj Sąd Okręgowy
w Gdańsku przestępcy
Andrzejowi H.

(pap)

MEDIA Nowe władze zapowiadają audyt

Będą zmiany kadrowe?

w aptekach będą mogły być
sprzedawane wyłącznie leki,
które przeszły pozytywną we
ryfikację Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wy
robów Medycznych i Produk
tów Biobójczych (tzw. harmo
nizację). Producenci mieli
sześć lat na dostarczenie do
kumentacji badań.
Zdaniem Łuszczyny, w
większości przypadków, nie

decyzji kadrowych - uciął
Farfał. - To dyrektorzy podej
mują decyzje co do zwolnienia
dziennikarzy, nie zarząd.
Zmiany kadrowe, jeśli będą,
to tylko w niezbędnym zakre
sie. Część kadry ma kontrak
ty menedżerskie, a przez wy
sokie odszkodowania nie
chcemy podwyższać i tak wy
sokich strat spółki - uściślił
Rudomino. Prezes z kolei
zdradził, że ma „kilka pomy
słów” na nową ramówkę
i w przyszłym tygodniu skon
sultuje je z dyrektorami an
ten.
(pap)

Być posłem, to marzenie

Prezydent odrabia
straty w sondażach

rajdowiec Krzysztof Hołow
czyc (PO), zgromadził z kolei
ok. 7 min 246 tys. zł. Dariusz
Grabowski (wybrany z list
LPR) ma z kolei majątek
wart ok. 5 min 938 tys. zł.
W pierwszej dziesiątce najbo
gatszych są też: Dariusz Rosati (SDPL) z ok. 4 min 382
tys. zł, Genowefa Grabowska
(SDPL) z ok. 3 min 314 tys.
zł, Bogusław Liberadzki
(SLD) z ok. 2 min 759 tys. zł,
Ryszard Czarnecki (PiS) z ok.
2 min 739 tys. zł, Bogusław
Rogalski (wybrany z list LPR)
z ok. 2 min 606 tys. zł, Lidia
Geringer d’Oedenberg (SLD)
z ok. 2 min 524 tys. zł i Adam
Gierek (Unia Pracy) z ok. 2
min 330 tys. zł. Najmniejszy
majątek zgromadził Jan 01brycht (PO) - ok. 183 tys. zł,
Ewa Tomaszewska (PiS) ok.
471 tys. zł i Jacek Protasiewicz (PO) ok. 511 tys. zł.
(pap)

Ubywa wakatów
2.870 wakatów w policji.
Tak niskiego poziomu wol
nych etatów w tej instytucji
nie notowano od dawna. Licz
ba wakatów spadła do poniżej
pięciu tysięcy już na początku
sierpnia tego roku. Na po
czątku października wolnych
miejsc pracy w Policji było
4.233. Przyczyn takiego sta
nu jest wiele. Najważniejszą
jest to, że policja staje się co
raz atrakcyjniejszym miej
scem pracy dla młodych lu
dzi. Kusi sam mundur, pew
ność zatrudnienia i związane

z tym poczucie stabilizacji,
ale również coraz większe za
robki. Przeciętne uposażenie
policjanta po kursie podsta
wowym wynosi obecnie po
nad 2 tys. zł „na rękę”. Szcze
gólnie ważny jest spadek wa
katów w dużych garnizonach
czyli tam, gdzie ze względu
na liczbę ofert na rynku pracy
o kandydatów do służby w po
licji zawsze było najtrudniej.
Z danych KGP wynika, że
obecnie liczba policjantów
w całej Polsce wynosi blisko
100.500 osób.
(pap)

NAPAD Próbował napaść na stację paliw, ale...

Wpadł, bo złożył odwrotnie pistolet
Do policyjnego aresztu tra
fił wczoraj 19-letni mężczy
zna, który próbował napaść
na jedną ze stacji paliw
w Rzeszowie. Sprawca liczył,
że uda mu się sterroryzować
obsługę stacji atrapą pistole
tu. Jednak coś w jego planie
nie wypaliło... Może dlatego,
że miał ponad 2 promile alko
holu we krwi i złożył swój pi
stolet na odwrót.

W pewnym momencie je
den z pracowników stacji za
uważył, że trzymany przez
napastnika pistolet nie ma
dziury w lufie i rzucił się na
rabusia wytrącając mu z ręki
pistolet.
19-latek trzeźwieje w
areszcie. Później usłyszy za
rzuty, grozi mu do 12 lat wię
zienia.
(pap)

(Oprać, pap)

SPOŁECZEŃSTWO Lech Kaczyński bliżej drugiej kadencji

PRACA Policjant zawodem coraz atrakcyjniejszym

Nowy prezes TVP Piotr
Farfał i nowy wiceprezes ds.
programowych Tomasz Rudo
mino przedstawili wczoraj
swoje plany na najbliższe trzy
miesiące. Ma nie być czystki
oraz ręcznego sterowania pro
gramami i dziennikarzami,
za to będzie audyt. Prezes
i wiceprezes jeden przez dru
giego odpowiadali na pytania
dziennikarzy, bardzo zgodnie
dzieląc się kompetencjami.
Na najbardziej gorące - przy
najmniej na Woronicza - py
tania o ewentualne czystki
odmówili odpowiedzi. - Nie
wypowiadamy się na temat

ność na rynku spowoduje za-!
mieszanie w leczeniu pacjen
tów, gdyż praktycznie na
wszystkie, oprócz jednego, ist
nieją zamienniki.
Wiceszef resortu zdrowia
zapowiedział także, że po No
wym Roku ministerstwo
przedstawi listę leków zhar
monizowanych i niezharomnizowanych. ■

MAJĄTEK Ranking najbogatszych europosłów

Serwis internetowy tvp. in
fo opracował ranking najbo
gatszych polskich europo
słów. W obliczaniu majątków
poselskich wzięto pod uwagę
informacje umieszczone przez
eurodeputowanych w oświad
czeniach majątkowych złożo
nych na początku obecnego
roku. Zsumowano oszczędno
ści zarówno w złotówkach,
jak i walutach obcych, a także
inwestycje w fundusze inwe
stycyjne. Do tego dodano war
tość posiadanych przez nich
nieruchomości i gruntów.
W kilku przypadkach, gdy nie
była podana wartość nieru
chomości, przeliczono ją
po średniej cenie za metr
kwadratowy mieszkania po
daną w tym roku przez GUS
(ok. 3,4 tys. zł).
I tak najbogatszym okazał
się Jan Masiel (Stronnictwo
Piast), dysponuje majątkiem
^ ok. 8 min 818 tys. zł. Poseł

P. o. prezesa TVP Piotr Farfał (od prawej) i delegowa
ny do zarządu TVP Tomasz Rudomino podczas
konferencji prasowej w Warszawie.

dostarczenie dokumentacji
wynika z małego zaintereso
wania lekami. - Producentom
nie opłaca się inwestować
w badania nad produktami,
które są już przestarzałe i sła
bo się sprzedają - podkreślił.
Wiceminister zdrowia Ma
rek Twardowski zapewniał
w grudniu, że leki, które nie
będą zharmonizowane, nie są
produktami, których nieobec-

W sondażach wzrasta pozytywna opinia o prezyden
cie Lechu Kaczyńskim.
Nowy sondaż prezydencki
dał spore powody do zadowo
lenia Lechowi Kaczyńskiemu.
Obecny prezydent wskoczył
do czołówki przyszłego wyści
gu wyborczego i w najnow
szym sondażu zajmuje drugie
miejsce - informuje „Gazeta
Wyborcza”. Trzy lata po za
przysiężeniu Lecha Kaczyń
skiego na prezydenta, „Gaze
ta Wyborcza” sprawdziła, kto
ma
największe
szanse
na urząd głowy państwa. 29
proc. respondentów sondażu
PBS DGA chciałoby oddać
swój głos na premiera Donal

da Tuska. 15 proc. uzyska!
obecny prezydent Lech Ka
czyński, a tylko 1 proc. mniej
otrzymał były premier Kazi
mierz Marcinkiewicz. Jak pi
sze dziennik, prezydent wy
grywa z premierem wśród
osób z wykształceniem pod
stawowym (28 do 15 proc.)
oraz mających powyżej 60 lał
(30 do 13 proc.). 11 proc. re
spondentów chciałoby głoso
wać na senatora Włodzimie
rza Cimoszewicza. 6 proc. wy
raża zainteresowanie kandy
daturą dziennikarza Toma
sza Lisa.
(pap)

ZAKOPANE Turyści skarżą się policji

„Miś" jest brudny i wulgarny
Spacerujący po Krupów
kach ludzie przebrani za mi
sie po raz kolejny dają się
we znaki zarówno turystom,
jak i mieszkańcom. Panowie
w maskach są często
pod wpływem alkoholu,
przy tym niesamowicie na
trętni, a często bardzo wul
garni. Zakopiańska policja
wie o przypadkach napastli
wości „misiów”. Co sezon
otrzymuje zgłoszenia o tym
problemie. Policjanci zapo
wiadają, że każdy, kto poczuł
się atakowany przez miśki,

może zgłosić się do nich, a oni
podejmą interwencję. Ostatni
przypadek, gdy policja inter
weniowała zdarzył się 30 li'
stopada. Wtedy udało się za
trzymać „misia”, pouczyć g>>
i ukarać mandatem. - „Miś
okazał się pijany. Dostał kart
za napastliwe żebranie - in
formuje rzecznik policji. Ta
kim „misiom” grozi kara fi'
nansowa do 500 zł. Probier#
jednak w tym, że rzadko poli'
cji udaje się takich panów za
trzymać.
(pap)
KURSY WALUT

LOTTO
Multilotek

EUR

z poniedziałku 29.12
5, 13, 15, 16, 22, 27, 33, 37,
41,43,45,46,58,63,67,71,72,
78,80, plus 74

Twój Szczęśliwy
2

NOTOWANIA GIEŁDOWE
WiG

Numerek

Policjanci podczas wczorajszego ślubowania w War
szawie.

USD
CHF

3,17,20,35
(cza)

skup sprzedaż zmian*
4,0884 4,1710 -0,0604
2,8616 2,9194 -0,0221
2,7408 2,7962 -0,0235

27391,21

obroty 598 min
Al56 036

+1,09
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Setki izraelskich czołgów na granicy Strefy Gazy

NIEMCY Dziwne przypadki niemieckiej policji

Gotowi do inwazji
zamna
.st
ria
'Io
wo
armap)

- Nie będzie zawieszenia
broni. Prowadzone obec
nie izraelskie działania
w Strefie Gazy to tylko
pierwszy z wielu etapów
ofensywy, wymierzonej
przeciwko Hamasowi powiedział wczoraj pre
mier Ehud Olmert.
Od izraelskich bomb zgi
nęło dotąd ponad 360
Palestyńczyków, w tym według ONZ - około 60
cywilów, głównie kobie
ty i dzieci.

Niemiecka policja w spe
cjalnie opublikowanym
wczoraj raporcie poinfor
mowała o dziwnych przy
padkach, do których była
wzywana w minionym ro
ku. Postanowiliśmy kilka
z nich przytoczyć.

rafal.czabrowski@gk24.pl

Wojsko na pozycjach

. Transportery opancerzone
1 samochody pancerne zajęły
Pozycje wyjściowe. - Wierzy
cy > że wypad lądowy nie okaze się potrzebny, ale to zależy
Wyłącznie od Hamasu - po
siedział rzecznik izraelskiego
rządu, Daniel Seaman, doda
je, że izraelskie rezerwy
zmobilizowały 6,5 tys. żołnie
rzy.
1 />rzeProwa<^zenie operacji
udowej może jednak sprawić
ludności - ostrzega gazeta
. aarec”. Hamas — zdaniem
!zraelskich dziennikarzy 0 inwazji naziemnej przygot°Wywał się od miesięcy, stąd
cż siły izraelskie niespodzie
wanie mogą ponieść znaczne
straty - czytamy na łamach
dziennika.

Pędzące krzesło
Policjanci w Hesji przecie
rali oczy ze zdumienia, wi
dząc pędzące ulicami mia
steczka obrotowe krzesło biu
rowe, którym kierował 17-latek. Młody majsterkowicz wy
posażył je w silnik od kosiarki
i rowerowe hamulce.

Wojska izraelskie czekają na sygnał do rozpoczęcia lądowej ofensywy w Strefie
Gazy.
Hamas się nie podda
Przypomnijmy, że izrael
ska operacja „Płynny ołów”
rozpoczęła się w sobotę
przed południem, kiedy lot
nictwo w sile 60 jednostek za
atakowało w Strefie Gazy
m.in. posterunki policji i wy
rzutnie rakiet, z których fun
damentaliści
palestyńscy
ostrzeliwali izraelskie pogra
nicze. Większość ataków kon
centrowała się na mieście Ga
za. W wyniku nalotów miasto
jest pozbawione elektryczno
ści. Zniszczonych zostało kil
kadziesiąt budynków miesz
kalnych. Izraelskie samoloty
zaatakowały ponadto na
wschodzie i zachodzie od mia
sta pozycje zbrojnego ramie
nia Hamasu, Brygad Izeddina al-Kasima. Hamas jednak
poddawać się nie zamierza.

BRAZYLIA Oddali hołd bogini morza

Taniec, kwiaty i gołębie
Setki Brazylijczyków zebrało się na plaży Copacaba
na, aby oddać cześć bogini
jriorza - Jemaji. Najpierw by
ty tańce wokół figurki bogini,
Potem uczestnicy święta poSzli na plażę i złożyli ją wraz
2 kwiatami do wody.
Zanim jednak bogini trafia do morza, została solidnie

*°9ini morza - Jemaji.

rzeń widząc - o czwartej
nad ranem - dwóch panów
z dziecinnym wózkiem. Oka
zało się, że w środku nie było
na szczęście dziecka - wózek
był wyładowany sprzętem
elektronicznym, skradzionym
z kilku przedszkoli. Wózek
zresztą też został skradziony.

Pies zboczeniec
Niemiecką policję postawił
w stan pogotowia... telefonu
jący pies z Hanoweru. Czwo
ronóg przypadkowo wybrał
numer mieszkanki okolic
Hamburga. Wystraszona dy
szeniem i popiskiwaniem
w słuchawce zaalarmowała
policję.

„RAFAŁ CZABROWSKI
Scenariusz przeprowadze
nia inwazji naziemnej po
twierdzają przygotowania
izraelskiej armii. - Siły są go°we do podjęcia działań prze
ciwko Hamasowi w Strefie
Grazy - przekazała rzecznicz
ka armii Awitalia Lajbowic.
według naocznych świadków
setki izraelskich czołgów stow gotowości w pasie grani
czącym ze Strefą Gazy - to teren> który już w niedzielę został ogłoszony „wojskową
strefą zamkniętą”.

Przygotowani
na każdą akcję

namoczona w szampanie.
Na zakończenie wypuszczono
gołębie. Ta nietypowa uroczy
stość obchodzona jest już
czwarty raz. Z roku na rok lo
kalne święto cieszy się coraz
większą popularnością i ma
szansę wejść na dobre do ka
lendarza imprez organizowa
nych w Brazylii.
(pap)

Fundamentaliści nadal wysy
łają pociski w kierunku tery
torium izraelskiego.

wiając argumentację admini
stracji USA.

Brown jest przerażony
Waszyngton popiera
Izrael
Tymczasem administracja
prezydenta George’a W. Bu
sha bez zastrzeżeń poparła
izraelskie operacje wojskowe
w Strefie Gazy mimo sprzeci
wów państw arabskich.
„Izrael nie robi nic innego,
jak tylko próbuje bronić się
przed atakami prowadzony
mi przez Hamas ze Strefy
Gazy za pomocą rakiet
i moździerzy, a jego intencją
nie jest przejęcie na nowo
kontroli nad palestyńskim
terytorium, lecz jedynie
przywrócenie zawieszenia
broni” - pisze z Waszyngto
nu agencja AFP, przedsta

Diametralnie odmienna
jest reakcja premiera Wiel
kiej Brytanii Gordona Brow
na na wydarzenia w Gazie. Gwałtowność
izraelskich
bombardowań palestyńskiej
Strefy Gazy wprawia mnie
w przerażenie - oświadczył
Brown. Szef rządu brytyjskie
go uważa, że nie może być
rozwiązania problemu Gazy
na drodze militarnej i wzywa
do zdwojenia międzynarodo
wych wysiłków w celu zapew
nienia, aby zarówno Izrael,
jak i Palestyna mieli swoją
ziemię, prawa i bezpieczeń
stwo umożliwiające im życie
w pokoju. ■

Ufając nawigacji
satelitarnej
W Dolnej Saksonii poli
cjanci przyszli z pomocą tak
sówkarzowi, który ugrzązł
w błocie, ponieważ zaprogra
mował sobie trasę... dla pie
szego. W policyjnych aktach
widnieje także raport na te
mat pewnego 19-latka, który
- posłuszny instrukcjom sate
litarnej nawigacji - wjechał
do Wezery nie czekając, aż
do nabrzeża przybije prom.

Niecodzienne kradzieże
W Nadrenii Północnej Westfalii łupem złodziei pa
dła m.in. ogrodowa alta
na oraz automat sprzedający
prezerwatywy.. Zaś w Sakso
nii policjanci nabrali podej

Skłócone małżeństwo
Podejrzewając męża o
zdradę, rozzłoszczona kobieta
wyrzuciła go z domu na mróz.
Bosy i rozebrany do pasa
mężczyzna poprosił o pomoc
policję. Jeden z funkcjonariu
szy pożyczył mu podkoszulek,
sweter i kurtkę. Kobieta nie
dała za wygraną. Po powTocie
męża do domu, znów go wy
gnała na dwór, tym razem
w skarpetkach. Policjanci
znówr okazali pomoc, pożycza
jąc pechowcowi buty.

Pożar od dezodorantu?
W Buesum w Szlezwiku Holsztynie grupa uczennic
tak intensywnie korzystała
z dezodorantów w schronisku
młodzieżowym, że wywołała
alarm
przeciwpożarowy.
Dziewczęta były nieco zdzi
wione, gdy pod schronisko za
jechały z rykiem syren trzy
wozy strażackie i trzy samo
chody policyjne.

Mama w kajdankach
W Hesji pewien przedsię
biorczy 5-latek, który bardzo
pragnie zostać policjantem,
postanowił poćwiczyć i zało
żył mamie kajdanki, których
potem nie potrafił zdjąć. Nie
podano, skąd wziął kajdanki,
wiadomo natomiast, że skuta
nimi mama musiała poprosić
prawdziwych policjantów, że
by ją uwolnili.
(pap)

(Oprać, pap)

ZDROWIE

GRUZJA

Niebezpieczne
ciasteczka

Wino
dla marynarzy

Melamina nie daje o sobie
zapomnieć. Kilka tygodni
po wykryciu groźnej substan
cji w sprowadzanym z Chin
proszku do pieczenia, zatrzy
mano ponad 1.500 kartonów
z chińskimi zatrutymi herbat
nikami, przeznaczonych na
eksport do Hongkongu i Sin
gapuru. Cała partia została
zniszczona.
Już wcześniej odbiorcy
chińskich wypieków z Hong
kongu i Singapuru sygnalizo
wali wykrycie niebezpiecznej
substancji w sprowadzanych
z prowincji Guangdong her
batnikach. Wyrywkowe kon
trole wykazywały niebez
pieczny poziom melaminy podały media chińskie. Do
prowadziły one do zatrzyma
nia dużej partii skażonych
tym środkiem herbatników.

Tłumy Gruzinów na na
brzeżu powitały wczoraj ame
rykańską fregatę USS Taylor
w porcie Poti. Marynarzy ura
czono na powitanie czarkami
gruzińskiego wina. Okręt ma
zostać w porcie dwa dni - po
dała ambasada amerykańska
w Gruzji. Wino, zgodnie z tra
dycją podała marynarzom
młodzież w gruzińskich stro
jach ludowych. Od zakończe
nia wojny Gruzji z Rosją
do portów w Poti i w Batumi
wpłynęło sześć amerykań
skich okrętów wojennych. Po
przednie jednostki dostarcza
ły pomoc humanitarną, m.in.
koce, środki higieny, żywność
dla dzieci. Wizyty okrętów
USA krytykowała Moskwa,
argumentując, że ich obecność
w regionie narusza międzyna
rodowe konwencje.

(pap)

(pap)

Niemieckim policjantom w Nowym Roku życzymy tyl
ko takich dziwnych przypadków.

SARDYNIA Zagubiona kasetka z pieniędzmi

Znalazła i oddała
Mieszkanka Cagliari na
Sardynii znalazła przed lo
kalnym bankiem kasetkę, po
zostawioną w miejscu, gdzie
w czynnym całą dobę auto
macie zdaje się utarg. Okaza
ło się, że w kasetce byłol60
tysięcy euro w gotówce i cze
kach. Karabinierzy, którym
oddała znalezisko, ustalili,
do kogo ono należy. Nie wia
domo, jak to się stało, że męż
czyzna, odpowiedzialny za
kasetkę z tak ogromną ilością

pieniędzy, nie włożył jej do
bankowego sejfu.
To już drugi podobny przy
padek w tych dniach. W wie
czór wigilijny kierowniczka
supermarketu w Apulii w po
śpiechu pozostawiła przed
bankiem kasetkę z 20 tysią
cami euro - całodziennym
utargiem. Leżący na ulicy pa
kunek znaleźli patrolujący
ulice karabinierzy, którzy od
dali jej zgubę.

(pap)
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KONTROWERSJE Czy grozi nam paraliż telekomunikacji?

Bunt w biurze napraw
TAK Ml MINĄŁ ROK

i

Zbigniew Konwiński, słupski
poseł Platformy Obywatelskiej
- Dla mnie największym te
gorocznym sukcesem były na
rodziny syna. Jestem dumny
z jego 3350 gramów wagi i 55
centymetrów wzrostu. O po
rażce nie będę mówił. Niech to
zrobią moi konkurenci.

Po nowym roku w byłym
województwie słupskim
bankomaty mogą odmó
wić posłuszeństwa, banki
przerwą operacje, a tele
fony w domach zamilkną.
To najczarniejszy scena
riusz, ponieważ gdy doj
dzie do awarii, może za
braknąć pracowników
do ich usuwania.

munikacji Polskiej w woje
wództwie pomorskim będzie
międzynarodowa firma Relacom, która zajęła miejsce fir
my Atem. Jej zadaniem bę
dzie utrzymywanie w porząd
ku sieci teleinformatycznej
należącej do największego
w kraju operatora. Problem
w tym, że póki co w regionie
słupskim Relacom nie ma
pracowników, bo pracownicy
Atemu, łącznie około 50 osób,
nie chcą podpisać nowych
umów o pracę.
- Proponują nam niższe wy
nagrodzenia, w wysokości około

PIOTR KAWAŁEK
piotr.kawalek@gp24.pl
Od nowego roku nowym
podwykonawcą dla Teleko

1200 złotych miesięcznie
- skarży się anonimowo jeden
z telemonterów. - Zarabialiśmy
około dwóch tysięcy, dlatego
za te pieniądze nie będziemy
biegać po mieście i usuwać awa
rii. To stanowczo za mało.
Telemonterzy byli rozsiani
po całym byłym województwie
słupskim i na bieżąco usuwali
usterki sieci teleinformatycz
nych banków, instytucji czy
domowych telefonów. Ich zda
niem, po pierwszym stycznia
nie będzie miał kto pracować,
co może oznaczać, że w przy
padku awarii na jej usunięcie

możemy się po prostu nie do
czekać.
Według Telekomunikacji
Polskiej SA nie jest aż tak źle.
- Pracownicy firmy Atem
otrzymali propozycję przejścia
do nowego pracodawcy - infor
muje Maria Piechocka, rzecz
nik TP SA. - Dyrektor osobiście
spotyka się z telemonterami,
prowadzi rozmowy i podpisuje
umowy. Jeśli jednak na począt
ku roku dojdzie do awarii i bę
dzie brakowało pracowników,
firma Relacom zapewnia, że ma
wolnych telemonterów w in
nych częściach kraju i w każdej

R0ZM0W z Sebastianem Zdończykiem, socjologiem zachowań ludzkich

chwili może ich przywieźć sa
mochodami.
Póki co tylko dwóch tele
monterów z regionu słupskigo
zgodziło się podpisać umowę
o pracę, reszta wciąż odmawia.
Chcieliśmy się dowiedzieć, dla
czego Relacom proponuje niższe
pensje. Pełnomocnik prezesa
odpowiedział tylko, że są dużo
wyższe od 1200 złotych, jednak
nie chciał zdradzić dokładnej
sumy. Potwierdził również, że
w przypadku niepodpisania
umów z telemonterami ze Słup
ska, przywiezie swoich z Wejhe
rowa, Gdyni i Gdańska. ■

ZNIKA KOLEJNY SYMBOL MIASTA

Postawmy sobie mały cel,
a wszystko będzie dobrze

Sławomir Ziemianowicz,
starosta słupski
- Największym sukcesem
dla naszego regionu z pewno
ścią była decyzja o tym, że
otrzymamy rekompensatę za
budowę tarczy. Porażką nato
miast jest to, że nadal nie do
szło do umocnienia samorzą
dów powiatowych - poszerze
nia ich kompetencji i zwiększe
nia puli pieniędzy, którymi mo
gą dysponować.

Maciej Kobyliński,
prezydent Słupska
- Największym sukcesem
naszego miasta jest w tym ro
ku rozpoczęcie budowy ob
wodnicy. Ona jest nam bardzo
potrzebna i wreszcie jest szan
sa, że powstanie. Tak samo się
cieszę z otwarcia kolejnych ga
lerii handlowo-rozrywkowych,
bo one unowocześniły tę
branżę. Największą porażką
jest to, że ciągle jesteśmy
na początku drogi związanej
z budową parku wodnego.

- Dlaczego ludzie robią no
woroczne postanowienia?
- Nowy rok to symbol, wtedy
chcemy zacząć wszystko od po
czątku. Zawsze coś postanawia
my od nowego miesiąca, od po
niedziałku. W tym przypadku
żegnamy wszystko co stare i wi
tamy nowe. Z tej okazji chcemy
zmienić coś w naszym życiu.
Schudnąć, rzucić palenie czy pi
cie. To postanowienia związane
z
naszymi
słabościami,
a z przyjściem nowego wiążemy
nadzieje na zmianę.
- Dlaczego najczęściej nie
dotrzymujemy tych posta
nowień?
- Życie szybko weryfikuje
nasze postanowienia. Nowy

rok po dwóch, trzech dniach
staje się już dla nas czymś
bardzo powszednim i zapomi
namy o postanowieniach.
Wszystko zależy od naszego
charakteru, naszej silnej woli.
Tak naprawdę wcale nie po
trzeba nowego roku, aby coś
sobie postanowić.
- Co zrobić, aby dotrzy
mywać noworocznych

postanowień?
- Na przeszkodzie do osią
gnięcia celu stoi to, że nasze
postanowienia są dość wyma
gające. Na przykład schudnąć
o 30 kilogramów. Dlatego naj
lepiej stawiać sobie cele krót
kofalowe. Przy odchudzaniu
postawmy sobie za cel schud
nięcie o pięć kilogramów
w miesiącu. Jeśli się uda, to
będzie pierwszy mały krok,
który nas zdopinguje do dal
szej pracy nad sobą. Technika
krótkich celów sprawdza się
najlepiej.
Rozmawiał Piotr Kawałek

Komentarz na stronie 5

Kolejny zabytkowy poprzemysłowy obiekt znika
z mapy Słupska. Pomiędzy ul. Grottgera i Krzywo
ustego trwa rozbiórka ostatniego z kompleksu
budynków bo byłej fabryce mebli. Na jej miejscu ma
stanąć Centrum Handlowe Arena. Początkowo roz
bierany właśnie obiekt miał byc wkomponowany
w bryłę przyszłego centrum. Można to było zobaczyć
m.in. na wizualizajcach Areny. Szkoda, że ktoś posta
nowił zmienić zdanie.

WYPADEK Przyczyny wyjaśni monitoring

Kobieta wtargnęła pod koła
Wczoraj o godz. 15.20
na ul. Wolności w Słupsku do
szło do wypadku. 62-letnia ko
bieta przechodziła przez przej
ście, gdy została potrąco
na przez opla vectrę jadącego
od strony ul. Kopernika. Począt
kowo świadkowie twierdzili, że
weszła na czerwonym świetle,
jednak inni mówili inaczej.
- Jak było w rzeczywistości, po
każe monitoring - mówi Robert
Czerwiński ze słupskiej policji.

(man)

ZDROWIf Pacjenci mogą leczyć się w Słupsku

Endokrynologia
na razie zostaje

(mag)

GALERIA ZDJĘĆ
W
wwwJgpM.pj/fotogalerie H
Marek Biernacki,
radny wojewódzki PO

Ulica Wolności po wypadku.

W PIĄTEK, W MAGAZYNIE „GłOSU'

- Największym sukcesem
jest to, że udało się zdobyć pie
niądze na kontynuację budo
wy szpitala w Słupsku. Poraż
ka? Wielu rzeczy nie udało mi
się zrobić, ale chyba najbar
dziej żałuję tego, że nie znala
złem czasu na naukę angiel
skiego i nie schudłem z dzie
sięć kilogramów.
(maz)

Kryzys wywoła wojnę
Polacy poznają, co znaczy kryzys, już w pierwszych miesiącach nowego roku. Od stycznia do mar
ca będzie dużo zwolnień z pracy, dużo przestojów, wyraźne gospodarcze zahamowanie. Gdzieś
w świecie może wybuchnąć wojna. Nas ona nie będzie dotyczyć, ale latem doświadczymy potęż
nego kataklizmu pogodowego. Tak przepowiada Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa.
Czytaj w piątek w Magazynie „Głosu"
Redakga „Głosu Pomorza" zaprasza do lektury

|

Wczoraj odbyły się rozmo
wy dyrekcji słupskiego szpita
la z Narodowym Funduszem
Zdrowia w sprawie dalszego
funkcjonowania poradni en
dokrynologicznej. Póki co bę
dzie ona przyjmować pacjen
tów.
Przypomnijmy, że dziś pra
ce w poradni kończy dr Ewa
Kołakowska, jedyna endokry
nolog w Słupsku. Tym samym
poradnia utraci specjalistę
i może utracić kontrakt
na 2009 rok.
- Wczoraj pani dyrektor
Lewicka rozmawiała już z le
karzem w sprawie zatrudnie
nia go na miejsce dr Kołakow-

z Interny, zainteresowany
specjalizacją z endokrynologii
- mówi Ryszard Stus, dyrek
tor słupskiego szpitala.
- W piątek wyślemy ofi
cjalne pismo do NFZ z proś
bą o renegocjacje, czyli przy
jęcie niższego standardu,
niż jest wymagany. Czy zo
stanie przyjęty, to się okaże
- dodaje.
Przypomnijmy, że NFZ wy
maga, aby w poradni był spe
cjalista endokrynolog. Cały
czas pracować będzie dr Ma
rzena Walkiewicz, która jest
w trakcie specjalizacji z endo
krynologii.
Magdalena Olechnowicz
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JEDNO PYTANfE
Jaką pogodą przywita
nas Nowy Rok?

Rok 2008 w Słupsku do
starczył nam wielu cieka
wych zdarzeń. Prezentu
jemy całkowicie subiek
tywny ranking najwięk
szych słupskich wpadek
i skandali.

Przykład cywilizacyjnego
rozwoju Słupska, który ponoć
trwa od lat kilku. Stoją wszy
scy, nawet władza. Tylko ona
jakoś tego nie dostrzega. Mo
że miękko jej na siedzeniach?

MICHAŁ KOWALSKI

M jak Miejski Zakład Komu
nikacji

Kjak korek na ulicach

michal.kowalski@gp24.pl

Autobusy spóźnione, nowe
ciągle na warsztacie, konflikt
prezesa ze związkami, firma
w rozkładzie. Śmieszne? Nie
bardzo. Ale były prezes Senko
na ma to w nosie. Bo miał taki
kontrakt, że i tak wyjdzie
na wszystkim do przodu. Ech
życie.
P jak poszerzenie granic
Słupska
Wójt gminy Słupsk Ma
riusz Chmiel podczas jednej
z konferencji prasowej wy
tknął miastu, że żąda posze
rzenia granic, a nie wykorzy
stuje własnych możliwości.
Pytanie więc, czy nie powi
nien zamienić się rolami
z prezydentem. Taka zamia
na obu wyszłaby na dobre.

A jak „Amadeusz"

Krzysztof Śclbor ze Słupskiego
Biura Prognoz Pogody
- Noc sylwestrowa będzie
pogodna i mroźna, tempera
tura od - 4 do - 6 stopni
Celsjusza. Osoby, które planują
ją spędzić pod gołym niebem,
powinny się ciepło ubrać i twa
rze posmarować kremem
ochronnym. Pierwszy dzień
nowego roku będzie lekko za
chmurzony i być może popa
da drobny śnieg.

Plenerowe przedstawienie,
które miało być hitem słupskie
go Nowego Teatru. Zebrało nie
złe recenzje, ale sprowadziło ka
sę NT do poziomu minus 300
tysięcy złotych. W sumie tak
jak z prawdziwym Amade
uszem, który był geniuszem, ale
pił za dużo.

Amadeusz podtopił budżet Nowego Teatru.

Ajakakwapark

W końcu mieliśmy okazję
obejrzeć jego projekt, który ko
jarzy się z „2001: Odyseją Ko
smiczną”. Pocieszenie jest ta
kie, że nawet jeśli nie powsta
nie, to może jakiś kolejny Ku
brick zrobi na jego podstawie
dobry film fantastyczno-nauko
wy. Mamy nawet tytuł:,Narty
wodne w kosmosie”

R jak rewitalizacja

Skończyła się wraz z kam
panią prezydencką Macieja Ko
bylińskiego. Czekamy więc
na następne wybory. Przy tej
okazji zawsze jest szansa na ja
kiś nowy chodnik.

Cjak Czarni i seks
(krab)

NASZ KOMENTARZ

Trzymajmy kciuki!

Słupscy sportowcy to praw
dziwi bohaterowie nocnych, mi
łosnych podbojów. Udowodnili
to Amerykanie Rolando Rowell
i Jay Straight, którzy za swoje
ekscesy wylecieli ze słupskiej
drużyny.

R jak rząd i tarcza antyrakietowa

Premier Tusk przyjechał
do ludu, pogadał i pojechał. Je
go partia - Platforma jest Oby
watelska prawdziwie tylko
z nazwy. A najładniej wygląda
w telewizorze.

F jak Fuchs Waldemar

Szef Straży Miejskiej. Kocha
mundur. A jego lubi prezydent.
Dlatego byłemy komendantowi
policji pomógł objąć stanowisko
szefa straży miejskiej.

Prezydent kupił tramwaj i... go zamknął.

magdalena.olechnowicz@gp24.pl
luby fitness zacierają
ręce, martwią się pro
ducenci papierosów,
a a morek szykuje strzały.
Nadchodzi czas na nowo
roczne postanowienia.

K

Po 1 stycznia zaczynamy
odchudzanie i rzucamy
palenie. Inni zakładają, że
się zakochają. Jeśli na
prawdę chcemy się wywią
zać z postanowień, warto
je zapisać. Najlepiej w no
wym kalendarzu i zweryfi
kować na koniec roku. Bo
inaczej szybko o nich za
pomnimy. Tak czy siak
warto mieć jakieś postano
wienia, bo to też okazja,
żeby pomarzyć. Ja miałam
zawsze bardzo ambitne
- że skoczę ze spadochro
nem, że zdobędę Mount
Everest. Nigdy mi się nie
udało. Ale marzyć warto!
(czytaj na str 4).

Miasto kupiło go od pry
watnego właściciela za 90 tys.
zł. To trzeci punkt informacji
turystycznej w Słupsku.
Czynny tylko w wakacji. Nie
długo takich punktów będzie
więcej niż samych turystów.
Taki urok.

Lokal przed kinem Mille
nium. Od kilku lat stoi tam nie
legalnie. Prokuratura, która
prowadziła sprawę, wspięła się
na szczyty intelektualnych
możliwości, by całość umorzyć.
Oczywiście, to, że pan prezy
dent pijał tam piwo, nie ma nic
do rzeczy.

Z jak zegar kwiatowy

W wakacje ułożono go
na skwerze Pierwszych
Słupszczan. Nikt nie potrafił
odczytać godziny, więc po kil
ku miesiącach go zmodernizo
wano. Nadal nie jest najlepiej.
Pozostaje nadzieja,-że ratusz
świadomie prowadzi do zało
żenia muzeum kiczu. I to na
wet mi się podoba. ■

G jak Gazicki Andrzej

Prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej. By
ły wiceprezydent i przyjaciel
prezydenta. Został wybrany
do rządzenia w miejskiej
spółce PGK, bo miał być wy
brany. I to tyle. Dlaczego nie
jest nam do śmiechu?

Howell i Straight znani z sekscesów.

Wynik internetowej sondy serwisu www.gp24.pl
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GLINIECKIEJ
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Na placu 1,3%
Na balu
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z powodu śmierci

MAMY
składają
koleżanki i koledzy
z pracy

Oddano głosów: 155
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675408LJSJ A
Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance

TERESIE GLINIECKIEJ
z powodu śmierci

Pocieszając przyjaciela nie mów nic, bo słowami i tak nic nie zdziałasz.
Dzieł z nim smutek w ciszy. Swoją obecnością wyrażasz wszystko, co
chciałbyś mu powiedzieć.
Panu

Zbigniewowi Ingielewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu odejścia

MATKI

Ojca

składają
Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Skarbowego w Słupsku

składają:

Maciej Kobyliński
Prezydent Miasta Słupska
675608USJ A

- W sumie nie zauważyłem
ani wielkich porażek, ani suk
cesów. Najbardziej cieszę się
z tego, że uczelnia, którą przy
szło mi kierować, w tym roku
miała się lepiej niż przed ro
kiem. To wspólny sukces na
szych wszystkich pracowni
ków i studentów.

Stanisław Szukała,
przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ Solidarność w Słupsku
- To był dla mnie dobry rok.
Na szczęście w naszym regio
nie nie było żadnych więk
szych zwolnień grupowych
pracowników. Przetrwaliśmy
bez strat pierwszy atak kryzy
su. To jest duży sukces, bo
obrona miejsc pracy jest bar
dzo ważna. Porażką jest to, że
doszło do zaostrzenia relacji
z rządem. Nie spodziewałem
się, że tak trudno będzie nam
rozmawiać z rządem, który od
wołuje się do tradycji Sierpnia'80.

T jak tramwaj

G jak grzybek

MAGDALENA
OLECHNOWICZ

Dr Antoni Szreder,
rektor Wyższej Hanzeatyckiej
Szkoły Zarządzania w Słupsku

Zdzisław Solowin
Przewodniczący Rady Miejskiej
1334608SLBH.

Jolanta Szczypińska,
słupska posłanka PiS
- Jestem już w tym wieku,
że docenia się każdy dzień.
W tym roku nie miałam spek
takularnych' sukcesów, ale bar
dzo się cieszę z wielu spraw
zwykłych ludzi, które udało się
załatwić poprzez moje biuro
poselskie. Jestem z tego bar
dzo zadowolona. Porażek nie
miałam. Przynajmniej ich nie
dostrzegam.
(maz)

"Poza krainą słów jest także Pożegnanie,
w którym otwarte ramiona i oczy pełne miłości
mówią to wszystko, co powinno hyc powiedziane ‘

Najgłębsze wyrazy współczucia,
najserdeczniejsze wyrazy wsparcia
PANU

Zbigniewowi
Ingielewiczowi
żegnającemu

TATĘ
składają
koleżanki i koledzy
z Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej
i Cmentarzy Komunalnych
w Słupsku
1334708SLBH A
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SYLWESTROWY PORADNIK Z nami nie spóźnisz się na zabawę i kupisz na czas szampana

Spokojnie w Nowy Rok
Już dziś sylwester - noc
dobrej zabawy. Nie wszy
scy jednak zdążyli zrobić
ostatnie zakupy i spraw
dzić, czym dojadą na im
prezę.
MARCIN MARKOWSKI
marcin.markowski@gp24.pl
Janusz Chałubiński, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
- Sukces, że w tym roku
w Słupsku i powiecie słupskim
znacząco spadło bezrobocie.
Udało się nam dobrze wdrożyć
wszystkie programy Europej
skiego Funduszu Społeczne
go. Zajęliśmy drugie miejsce
w województwie w realizacji
programu „Gryf", uzyskaliśmy
pieniądze na wymianę sprzętu
informatycznego. To wszystko
pozwoliło nam wszystkim
mieć satysfakcję z pracy, tym
bardziej że znalazły się pienią
dze na podwyżki stosunkowo
niskich wynagrodzeń. Osobi
ście cieszę się, bo ten rok minął
mi bez chorób, które wcześniej
mocno mi dokuczały.

Elżbieta Jacniacka, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Słupsku
- Osiągnięciem było napisa
nie i wdrożegie w życie pro
gramu aktywizacji naszych
klientów oraz aktywności lo
kalnej mieszkańców budyn
ków socjalnych przy ul. Prze
mysłowej i Lelewela. Uzyskali
śmy na to ponad milion zło
tych. Wielu naszych klientów
uzyskało nowe umiejętności,
a niektórzy już zdobyli pracę
i zaczęli się usamodzielniać.
Teraz w kręgu naszych zainte
resowań pozostają głównie ci,
którzy najdłużej pozostają
pod opieką pomocy społecz
nej.

Danuta Pietroń, prezes
Słupskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
- Najbardziej się cieszę z te
go, że w tym roku oddaliśmy
do użytku mieszkańcom nowy
budynek przy ul. Szafranka 10.
Gdy ludzie wprowadzają się
do nowych mieszkań, to pod
nosi na duchu i upewnia, że ro
bimy coś dobrego dla innych.
Poza tym ruszyła budowa no
wego budynku przy ul. Naru
towicza. To jest o tyle ważne,
że początki tej inwestycji wią
zały się ze sprawami sądowy
mi, które nie były dla mnie ła
twe.
(maz)

Uliczne korki minęły wraz
ze świąteczną gorączką. Teraz
największe kolejki można zo
baczyć w sklepach monopolo
wych oraz przy stoiskach z pe
tardami. Dziś większość skle
pów jest otwartych nieznacz
nie krócej niż zwykle. Także
autobusy MZK kursują tego
dnia bez zmian do godziny 18.
W Nowy Rok przewoźnicy
przewidują specjalne godziny
jazdy. Większość sklepów bę
dzie też zamkniętych lub będą
w nich przeprowadzane rema
nenty. Niektórzy właściciele
staną jednak za kasą.
ZAKUPY
W sylwestra najkrócej
otwarte będę hipermarkety.
Słupski Kaufland będzie czyn
ny od godziny 7 do 18. W No
wy Rok sklep będzie zamknię
ty. Zakupy w Realu przy Cen
trum Handlowym Jantar dziś
można zrobić do godziny 16.
Sklepy odzieżowe oraz punkty
gastronomiczne w Jantarze
będą czynne do godziny 16.
Większość straganów z fajer
werkami będzie sprzedawać
sztuczne ognie do godziny 18.
Sklepy sieci ABC będą otwarte
tylko do godziny 18. Jutro bę
dą zamknięte.
Zapasy alkoholu będzie
można uzupełnić w małych
sklepach wielobranżowych.
Niektóre z nich będą otwarte
w sylwestra nawet do godziny
22. Sklep spożywczy Bajka
przy ulicy Mostnika 7 zaprasza
klientów w sylwestra od godzi
ny 4 do 18. W Nowy Rok sklep

Zabawa na placu Zwycięstwa.
Dyżurna poradnia chirur
giczna przy ul. Tuwima oraz
pogotowie
dentystyczne
przy ul. Wiejskiej będą czynne
zarówno w sylwestra, jak i No
wy Rok przez całą dobę.
Lekarz internista dyżurujący
w
słupskiej
przychodni
przy ulicy Tuwima będzie
przyjmował pacjentów przez
całą dobę.

będzie czynny od godziny 6
do 18.
Także sklep wielobranżowy
przy ul. Mochnackiego 3a bę
dzie czynny w Nowy Rok
od godziny 9 do 20. Sklep spo
żywczy przy ulicy Henryka Po
bożnego 17 będzie otwarty
w Nowy Rok od godziny 10
do 20.
Stacje benzynowe zarówno
w Sylwestra, jak i pierwszy
dzień nowego roku będą czyn
ne całą dobę.

URZĄD
Starostwo Powiatowe 31
grudnia będzie przyjmować
petentów do godziny 13. Wy
dział komunikacji i drogownic
twa będzie przyjmować intere
santów do godziny 12.
Słupski ratusz będzie czyn
ny w sylwestra od godziny
7.30 do 15.30.

ZDROWIE
Apteka Ratuszowa przy uli
cy Tuwima w Słupsku będzie
czynna zarówno w sylwestra,
jak i pierwszy dzień roku. Tam
recepty będzie można wyku
pić przez całą dobę.

bielina o 11.30. Linia 103
KOMUNIKACJA
W sylwestra i Nowy Rok au pierwszy odjazd ze Słupska
o godz. 11.55, z Gogolewka
tobusy beędą jeździć według
o 12.56. Linia 104 pierwszy od
zmienionych rozkładów jazdy.
PKS Słupsk: 31 grudnia kur jazd ze Słupska o 8.50, ze
Smołdzina o 9.50. Linia 105
suje jak w dni powszednie
pierwszy odjazd ze Słupska
do godz. 16, Niebieska Linia
kursuje do godz. 18. Komuni o godz. 10.30, z Główczyc
kacja dalekobieżna nie funk 0 11.25
Miejski Zakład Komunikacji:
cjonuje poza kursem do Byd
w środę autobusy kursują we
goszczy i powrotami z tras. 1
stycznia autobusy PKS nie wy dług rozkładu codziennego
jadą w trasy z wyjątkiem kur do godz. 18. Kursy linii N2
sów dalekobieżnych. 2 stycz 1 nocne na linii 1 nie funkcjonu
nia autobusy będą kursowały ją w nocy z 31 grudnia na 1
jak w dzień roboczy bez obsłu stycznia. 1 stycznia linie funk
cjonują według rozkładu jak
gi kursów szkolnych.
Nord Express: 31 grudnia w niedziele od godz. 13.30. Li
autobusy będą kursować we nia R1 nie kursuje. Linia 9
dług rozkładu jak w dni robo pojedzie na trasie Dmowskie
cze do godz. 18. Linia 100 go - Gdańska - Klonowa.
Słupsk - Ustka co godzinę,
Współpraca Piotr Kawałek
ostatni odjazd ze Słupska
o godz. 17.16; ostatni odjazd
SYLWESTER NA PLACU
z Lędowa 18.08. Nie ma odjaz
du z Lędowa o godz. 17.08. Li
Miejska zabawa tradycyjnie
nia 101 do Główczyc - ostatni
odbędzie się na placu Zwy
odjazd ze Słupska o godz.
cięstwa przed ratuszem. Tam
17.20, ostatni kurs z Główczyc:
od godziny 23 będzie moż
godz. 18.05. Linia 102 Słupsk
na posłuchać największych
przebojów mijającego roku.
-Trzebielino - ostatni odjazd
Pół godziny przed północą
ze Słupska o 16.30, o 17.15
na scenie przed ratuszem po
z Trzebielina. Linia 103
jawi się gwiazda muzyki di
- Słupsk -Gogolewo - ostatni
sco polo, zespół Skaner. For
odjazd o 16.35 ze Słupska,
macja
zaprezentuje
o 17.36 z Gogolewka. Linia 104
przed publicznością swoje
- Słupsk -Smołdzino ostatni
największe hity. Nie zabrak
odjazd ze Słupska o 16.30, ze
nie takich utworów jak
Smołdzina o godz.17.32. Linia
„American boy" czy „Africa".
105 - Słupsk - Główczyce przez
Punktualnie o północy prezy
Damnicę - ostatni odjazd ze
dent Maciej Kobyliński złoży
Słupska 17.45, z Główczyc
wszystkim zgromadzonym
noworoczne życzenia, a za
o godz. 18.45.1 stycznia auto
raz potem podziwiać będzie
busy będą jeździć według roz
można ośmiominutowy po
kładu niedzielnego. Linia 100
kaz sztucznych ogni. Kwa
wyjedzie o godz. nieparzy
drans po północy na scenę
stych ze Słupska, o godzinach
ponownie wyjdzie zespół
parzystych z Lędowa/Ustki.
Skaner, który rozbawi pu
Pierwszy odjazd o godz. 7.16
bliczność jeszcze przez kilka
ze Słupska, o 8.08 z Lędowa
dziesiąt minut. Słupską im
(8.20 z Ustki). Linia 101 pierw
prezę zakończą przeboje kar
szy odjazd
ze
Słupska
nawałowe, przy których bę
godz.12.20, z Główczyc godz.
dzie można potańczyć przez
13.05. Linia 102 pierwszy od
kilkanaście minut.
jazd ze Słupska o 10.30, z Trze

ROZMOWA z Anną Łukaszewicz, skarbnikiem Słupska

KOMUNIKACJA Remont się kończy

Radni, pokażcie
swoją odwagę

Most prawie gotowy

- Budżetu miasta nie
uchwalono. Co to znaczy?
- Do czasu jego uchwalenia
obowiązuje przyjęty projekt
i to, że będziemy się opierać
na nim.
- To jakoś komplikuje sy
tuację miasta?
- Paraliżuje propozycje zło
żone przez radnych, ponieważ
ich wnioski nie mogą być re
alizowane z tego względu, że
nie ma ich w przyjętym pro
jekcie.
- Zrobili na złość sobie?
- Myślę, że nie byli do koń
ca świadomi tego, co zrobili.
Dla mnie to było zaskoczenie.
Zwłaszcza po serii wcześniej
szych spotkań, wspólnych roz
mów. Wydawało się, że kom
promis został osiągnięty.

^
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- Widzi pani szanse na ob
cięcie wydatków o siedem
milionów złotych, jak
chce Rada?
- Nie widzę. Za tymi pie
niędzmi stoją konkretni lu
dzie i umowy. Radni składają
taki wniosek, a jednocześnie
nie mówią, gdzie mamy ciąć.
Kilka lat temu radny Miro
sław Pająk, gdy mówił o ob
cięciu wydatków, wskazywał
wprost, że należy zmniejszyć
zatrudnienie w ratuszu. Teraz słyszmy, że mamy obcinać, ale gdzie - to nie wiadomo. Niech radni będą odważni. Nam chodzi o współpracę,
a nie o robienie sobie na złość.

be

£

Anna Łukaszewicz

Rozmawiał
Michał Kowalski

Most Zamkowy.

Kolejny remont utrudniają
cy życie słupskim kierowcom
dobiegł końca. Drogowcy zakoń
czyli już prace na Moście Zam
kowym. Pozostało im jedynie
uporządkowanie terenu. Naj
później do 5 stycznia przejazd
ma być otwarty.
Przez ponad cztery miesiące
słupscy kierowcy zmuszeni byli
korzystać tylko z jednego pasa
ruchu na moście. Powodowało

to spore utrudnienia i gigan
tyczne korki, które ciągnęły się
od ulicy Wiejskiej aż do TńwiPrace przy remoncie mostu
pochłonęły około 9 milionów
złotych. Na obiekcie, którego
stan techniczny pozostawiał
wiele do życzenia, wybudowano
m.in. nowe podpory i przęsła.
(man)
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SUKCES Słupskie przedstawienie najlepsze w Afryce

TM MI MINĄŁ ROK

Nasi wygrali
Albert Osik, aktor Nowego Teatru

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 059
842 49 57; Przy Placu Dąbrowskie
go, (wejście od ul. Przemysłowej)
otwarta codziennie 8-22, tel. 059
840 30 22 (bezpłatny dowóz leków
do domu).

IMil
Milenium tel. 059 842 5191 środa
Ile waży koń trojański, godz. 16
i 18.15; 4 Gwiazdki, godz. 15.30
i 17; czwartek sala A Madagaskar 2,
godz. 13.30,15.30,17.30 i 19.30;
sala B Ile waży koń trojański, godz.
16,18.15 i 20.30.

- Największy sukces to na
groda na Ogólnopolskim Fe
stiwalu Teatrów Jednego Ak
tora we Wrocławiu. To naj
większa nagroda, jeśli chodzi
o moje dokonania artystyczne.
W kwietniu żona urodziła mi
syna Tymoteusza. To był dobry
rok, bo wszystko, co sobie za
łożyłem, zostało zrealizowane.
Jedyne, z czego nie jestem za
dowolony, to finanse. Nie przy
puszczałem, że wychowanie
dwójki dzieci tyle kosztuje.

REKREACJA
Ośrodek

i

Rekreacji,

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

Su
i

Sportu

JEDZENIE NA TELEFON

$re.

Pepperoni Pizzeria, ul. Norwida 20.

?

Pizza, kebab, dania obiadowe - tyl
ko 10 zł., tel. 059 844 40 44, czyn
ne: poniedziałek - czwartek 11.00 22.00, piątek - sobota 11.00 24.00, niedziela 12.00 - 22.00.

rmm
Miami-Nice: Podkowa, tel. 059 841
70 31; Zloty Róg ul. Murarska, 059
842 0302.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Prof. Leszek Kułakowski,
kompozytor jazzowy

Czynna w godz. 8-16 059 842
0791; 059 842 43 26.

- Mój największy sukces to
prawykonanie mszy „Missa Miseri Cordis" w słupskim koście
le Mariackim. Kompozycja była
potem powtórzona w Koszali
nie i Gdańsku. Cieszę się też, że
wyszła płyta z tą mszą. To
szczególna pozycja w mojej
twórczości. Natomiast naj
większa porażka to ciągły brak
czasu na komponowanie.

KOMUNIKACJA
PKP 94 36; 059 844 91 20; PKS
059 842 42 56; dyżurny mchu 059
843 7110; MZK 059 848 93 06,
Nord Express 059 843 23 41.
USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, alarmowy 9588, ul. Armii Kra
jowej 15, tel. 059 842 8196,0 601
928 600, H. K. Banachowie; Zieleń
- ul. Kaszubska 3A, całodobowo, 0
502 525 005; 059 8411315, Ha
des, ul. Kopernika 15, całodobowo:
tel. 842 98 91, 0 601 663 796.
Przewóz i przechowanie bezpłatne;

Hermes, ul. Obr. Wybrzeża 1, (cało
dobowo) tel. 059 842 84 95; 0804
434 441.

Aktorzy Tęczy w Tunezji

Daniel Odija, pisarz
- W tym roku wyszła moja
czwarta książka „Niech to nie
będzie sen". Jest dla mnie o ty
le ważna, że podczas jej pisa
nia mogłem sobie poradzić
z demonami, które prześlado
wały mnie od lat. Przy tym jest
to najbardziej radosna książka
ze wszystkich, jakie dotąd na
pisałem. Nie przypominam so
bie żadnych porażek ani przy
krych niespodzianek. Jeśli na
stępny rok nie będzie gorszy
niż mijający, to będzie dobrze.

DANIEL KLUSEK
daniel.klusek@gp24.pl
Międzynarodowy Festiwal
Teatrów dla Dzieci to jeden
z najważniejszych tego typu
wydarzeń na świecie. Naj
większą gwiazdą 23. edycji fe
stiwalu, który w niedzielę za
kończył się w mieście Nabeul
w Tunezji, był słupski teatr
Tęcza.
Nasi aktorzy pokazali tam
przedstawienie pt. „Metamorfo
zy” w reżyserii Krzysztofa

Wioleta Komar,
aktorka i instruktorka
w teatrze Rondo

i*,

Ogromny sukces odnieśli
w Afryce aktorzy słup
skiego teatru lalki Tęcza.
Na zakończonym
przed kilkoma dniami fe
stiwalu teatralnym w Tu
nezji ich przedstawienie
pt. „Metamorfozy"otrzymało główną nagrodę Grand Prix. Wyróżnienie
tym cenniejsze, że przy
znane przez młodych wi
dzów.

- Największy sukces to reali
zacja monodramu „Psychosis"
z Marcinem Bortkiewiczem. To
zupełnie inny spektakl, niż mo
je poprzednie, inna rola, in
na postać do stworzenia. Suk
cesem są też nagrody, jakie
dostałam za to przedstawienie
na festiwalach w Lublinie
i Ostrołęce. Porażką jest, że nie
udało mi się ukończyć przed
stawienia, nad którym praco
wałam z młodzieżową grupą
teatralną.
(DMK)

ITMTi
Raua. W spektaklu nie pada
ani jedno słowo.
Aktorzy przez kilkadziesiąt
minut animują kawałki płó
cien, tworzą z nich postaci zwie
rząt, ludzi, instrumentów mu
zycznych i w ten sposób zabie
rają dzieci w podróż dookoła
świata.
- Przyznanie nam Grand
Prix było dla nas ogromnym za
skoczeniem - nie ukrywa Mał
gorzata Kamińska-Sobczyk, dy
rektorka Tęczy. - Tym bardziej,
że jadąc na festiwal, nie wie
dzieliśmy że będzie on jednocze
śnie konkursem. Organizatorzy
nie poinformowali nas o tym.
Inne teatry też nic o konkursie
nie wiedziały. Nasza radość jest
tym większa, że poziom festi
walu był bardzo wysoki, a na
grodę przyznały nam dzieci,
czyli najbardziej wymagająca
publiczność.
Słupska Tęcza pokonała
propozycje teatrów z Tunezji,
Ukrainy, Egiptu, Iranu, Arabii
Saudyjskiej, Białorusi, Bułga

rii, Belgii, Włoch, Cypru i Ru
munii.
- Dzieci były zachwycone
tym przedstawieniem - mówi
Sabina Michalska, kierownik li
teracki w Tęczy. - Mówiły, że
takiego przedstawienia jeszcze
nigdy nie widziały. Dziwiły się,
że ze szmat można zrobić coś
tak fajnego.
Niestety, słupskiej ekipy nie
ominął pech. Podczas międzylądowania w Rzymie zaginął ba
gaż jednej z aktorek, w którym
znajdowała się część scenogra
fii.
- Na szczęście udało się nam
pożyczyć obrusy z jednej restau
racji, a z pokoju hotelowego
wzięliśmy prześcieradło. Dzięki
temu mogliśmy zagrać przed-
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aktorów pojechało do Tunezji. J

stawienie - mówi Sabina Mi
chalska. - Nasz bagaż dotarł
do Tunezji dopiero ostatniego
dnia festiwalu.
Słupski teatr ma już zapro
szenie na kolejny festiwal
do Tunezji. - W sierpniu odbę
dzie się tam festiwal teatrów
dla młodzieży. Jego organizato
rzy widzieli nasze „Metamorfo
zy” i chcą, żebyśmy tam zagrali
- mówi Małgorzata Kamińska-Sobczyk. - Będziemy chcieli się
tam wybrać, wcześniej jednak
będziemy się starać o dotację
na wyjazd z Ministerstwa Kul
tury i Dziedzictwa Narodowe
goNagroda w Nabeul nie jest
pierwszym sukcesem „Meta
morfoz”. Słupskie przedstawie
nie było już entuzjastycznie
przyjmowane ną międzynaro
dowych festiwalach w Iranie,
Turcji i Maroko. W 2006 roku
zdobyło ono również Grand Prix
za mistrzowską grę aktorską
podczas Dziecięcego Lata Te
atralnego w Warszawie. ■

TELEWIZJA

Telewizja Słupsk
w sieci VECTRA SA
na kanale S 04
Program lokalny trwa 60 mi
nut. Emisja premierowa rozpo
czyna się codziennie o godz.
17.15. Powtórki programu lo
kalnego
oglądać
moż
na do godz. 17 dnia następne
go. Podane liczby oznaczają
czas rozpoczęcia audycji
po pełnej godzinie: 20 - Życze
nia Noworoczne - krótka for

ma telewizyjna Sławomir Ziemianowicz, Ryszard Stus, Ma
ciej Kobyliński, Zdzisław Sołowin, Jan Olech, Adam Brzóska,
Jadwiga Mazur, Małgorzata
Maciejuk; 30 - Gwiazdy w Doli
nie - Retrospekcja - reportaż
dokumentalny, cz. 1; 50 - VECTRAMEDIA ogólnopolski blok
programowy.
Kanał 6
W sieci Telewizji Kablowej
Słupsk

na kanale 175,25 MHz
Emisja premierowa progra
mu lokalnego rozpoczyna się
codziennie o godzinie 17.30.
Podane przy programach licz
by oznaczają czas rozpoczęcia
programu po każdej pełnej
godzinie: 30 - kalendarium
i program dnia; 31- Express
Słupski - Przegląd wydarzeń
roku 2008; 11 - prognoza po
gody; 12 - Tanecznie żegnamy
rok 2008.

Radio Słupsk
Serwisy lokalne nadawane
w godz. 6.30-14.30. 6 Studio
Bałtyk; 7.10 Informacja dla kie
rowców; 7.15 Pogoda; 7.20 Re
lacje reporterów; 7.40 Konkur
sowy poranek; 7.45 Sport; 7.55
Utrudnienia na drogach; 8.10
Gość; 8.40 Dziennikarskie in
terwencje; 8.53 Zapowiedzi
kulturalne; 9.10 Relacje repor
terów; 9.40 Komentarz; 9.45
Pogoda.

Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, tel. 059
842 84 71; ul. Kopernika, tel. 059
842 84 81; Policja - 997; ul. Rey
monta, tel. 059 848 06 45; Straż
Miejska 986; 059 843 3217; Straż
Gminna 059 848 59 97; Straż Po
żarna - 998; Pogotowie Ratunkowe
999; Pogotowie Energetyczne 991;
Pogotowie Gazownicze 992; Pogo
towie Ciepłownicze 993; Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne 994.

REKLAMA
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Z nami dojedziesz wszędzie!
251Ö8SLSB_B

8

środa - czwartek
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009

TAK Ml MINĄŁ ROK

ustka/powiat słupski

INFORMATOR USTECK Jak dotrzeć na zabawę i zrobić zakupy w Nowy Rok

Bąbelki na czas

Jan Olech, burmistrz Ustki
- Sukcesem jest, że w tym
roku udało się zrealizować bu
dżet miasta i przeprowadzić
renowację ulicy Grunwaldz
kiej. Niestety, nie uzyskaliśmy
pieniędzy na renowację kolej
nych 7 budynków ze starej za
budowy miasta. Pojawił się in
westor, który chce nam w tym
pomóc.. Porażka? Minął rok, a
ja nie schudłem.

INFORMATOR USTECKI
Ustka: Panaceum 013, ul. Koperni
ka 8, tel. 059 81443 67.

roi

Leszek Kuliński,
wójt gminy Kobylnica

Delfin nieczynne.

- Bardzo się cieszę, bo gmi
na Kobylnica wciąż się rozwija.
Za największy nasz sukces
uznaję to, że rozpoczęliśmy
budowę kanalizacji w gminie
w oparciu o projekt finansowa
ny przez Fundusz Spójności.
To wielkie wydarzenie, bo
dzięki temu pozyskaliśmy dla
gminy spore fundusze unijne.
Porażek nie było, ale za to do
świadczyliśmy na własnej skó
rze, że władze wojewódzkie
mogą utrudniać działanie sa
morządom. Tak było w przy
padku projektu dotyczącego
budowy ulicy prof. Poznań
skiego, który został dostrzeżo
ny dopiero pod koniec roku.

Pogotowie Ratunkowe - 059 814
70 09,

Kapitanat Portu - 059 814 44 30,
Uiząd Celny - 059 814 46 37, Straż
Miejska - 986, 059 814 67 61, 0
697 696 498,

Zabawa sylwestrowa na usteckiej promenadzie.
Jeszcze w środę wszyst
kie sklepy i urzędy będą
pracować jak w każdy
dzień roboczy. Jednak
już w czwartek z zakupa
mi może być kłopot. Pod
powiadamy, gdzie je zro
bić lub gdzie w razie na
głego wypadku szukać
pomocy lekarskiej.
MARIUSZ NOWICKI
mariusz.nowicki@gp24.pl

Mariusz Chmiel,
wójt gminy Słupsk
- W tym roku zrealizowali
śmy niespotykanie trudny bu
dżet gminy. Udało się jednak.
Wspólnym wysiłkiem wielu
osób osiągnęliśmy planowane
dochody i wykonaliśmy więk
szość inwestycji. Większych
porażek nie zauważyłem, ale
ciągle jest mi smutno, gdy do
wiaduję się o trudnych spra
wach mieszkańców naszej
gminy, które powinny być
wcześniej rozpoznane przez
nasze służby.

URZĘDY
Urząd Miejski w Ustce
w ostatni dzień starego roku
pracuje bez zmian. Z kolei
pierwszego dnia nowego roku
będzie zamknięty. Do swoich
obowiązków urzędnicy wrócą
2 stycznia.
Podobny harmonogram
pracy ma ustecki Urząd Gminy.
ZAKUPY
1 stycznia większość skle
pów w Słupsku będzie za
mkniętych. Pracować będą
mogły jedynie te placówki,
w których właściciele sami sta

ną za ladą. Zakupów na pewno
więc nie zrobimy w marketach
sieci Netto czy Biedronka. Nie
czynny będzie także super
market Sam Czar przy ul. Wol
ności. Za to 2 stycznia praco
wać będzie normalnie, czyli
od godz. 7 do 21.
Nie wszystkie jednak sklepy
powrócą po przerwie do pra
cy. Klienci muszą być przygo
towani na to, że niektóre jesz
cze przez dzień lub dwa mogą
być zamknięte z powodu no
worocznego remanentu.
ZDROWIE
W razie problemów ze zdro
wiem w Ustce po pomoc moż
na udać się do całodobowej
poradni
dla
dorosłych
przy ul. Kopernika 18, tel. 059
8146011.
W nagłych wypadkach
można też wezwać pogotowie
ratunkowe - ul. Mickiewicza
13, tel. 059 814 70 09 lub 999
APTEKI
1 stycznia dyżur obejmie
apteka Jantar przy ul. Grun

USŁUGI MEDYCZNE
waldzkiej 27a. Drugiego dnia
Nowego Roku pozostałe apte
ki wracają do normalnego ryt
mu pracy.
BANKOMATY
W pierwszy dzień Nowego
Roku banki będą zamknięte.
Pieniądze bedzie można wy
brać w bankomatach: Bank
Spółdzielczy ul. M. Polskiej 38,
CH Marina, ul. Grunwaldzka 17,
ul. Wilcza 1, w sąsiedztwie City
Baru - promenada nadmorska,
PKO BP S.A., ul. Kopernika 22,
bank BPH S.A., ul. Jagiellońska
18a, PeKaO S.A., ul. M. Polskiej
81 c, PKO B.P., ul. Marynarki
Polskiej 82.
KOMUNIKACJA
W Nowy Rok autobusy będą
jeździćwedług zmienionego
rozkładu jazdy. Pozostają tak
sówki: Tele-Radio 059 814 67
77, Rondo tel. 059 814 46 16,
Express tel. 059 814 59 05, Non
Stop tel. 059 814 65 27.
Świąteczny rozkład jazdy
autobusów PKS oraz linii do
Słupska - na stronie 6.

STACJE PALIW
Kierowcy nie muszą się mar
twić, że nie będzie gdzie zatan
kować. W razie potrzeby bak
będzie można napełnić na sta
cji paliw przy skrzyżowaniu
ulic Marynarki Polskiej i Grun
waldzkiej. Stacja czynna jest
codziennie w godzinach od 6
do 22.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
ul. Mickiewicza 12 tel. 059 814 69

68,
Poradnia Zdrowia P0Z, ul. Koperni
ka 18, tel. 059 8146011.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Tel. 059 814 71 70, w godz. 9-17
sobota 10-15, fax 059 814 99 26.

USTKA
Budżet przyjęty

WSPÓŁPRACA MM

Na miejskiej zabawie na pro
menadzie ustczanie będą
mogli sie bawić od godz. 21
do 3. Do północy będzie
trwała zabawa przy muzyce
retro. W międzyczasie odbę
dzie występ wokalistki Anny
Chodyny-Erbel, która zaśpie
wa dla publiczności.
O północy odbędzie się po
kaz sztucznych ogni. Każdy
ustczanin otrzyma też lamp
kę szampana na przywitanie
Nowego Roku. Potem do go
dziny 3 w nocy bedzie moż
na potańczyć przy najwięk
szych hitach mijającego roku.

Usteccy radni przyjęli w po
niedziałek budżet na 2009 rok.
Według ustaleń w przy
szłym roku dochody miasta
mają wynieść ponad 49 milio
nów złotych. Z kolei wydatki
mają wynieść ponad 50 milio
nów. Władze kurortu w no
wym roku chcą wydać pienią
dze m.in. na remonty dróg
i dalszą rewitalizację starówki.
W 2009 roku zadłużenie
Ustki ma wynieść nieco po
nad milion złotych.
(man)

PROTEST Demonstracja przeciwko wieży nadawczej

DWUMiASTO Sygnał współpracy

Nie chcą promieni

Ustecki hejnał z wieży
słupskiego ratusza

- Za swój największy sukces
w tym roku uważam to, że
wreszcie udało się doprowa
dzić do tego, że sesje Rady
Miejskiej w Ustce są w pełni
transmitowane przez telewizją
kablówową. To wpłynęło
na uspołecznienie naszej dzia
łalności.

W piątek przy nowej wieży
teleinformatycznej,
która
znajduje się na granicy Bydlinz i Machowina mieszkańcy
zapowiadają demonstrację.
- Mamy wyrok sądu, który
uchylił pozwolenie na jej bu
dowę - mówi Ewa Serafin.
- Będziemy się domagali jej
rozebrania.
Protest mieszkańców odbę
dzie się pomiędzy godziną 10
i 11. To kolejna manifestacja
przeciwko budowie masztu
emitującego promieniowanie
elektromagnetyczne.

(maz)

(krab)

Adam Brzóska, przewodniczący
Rady Miejskiej w Ustce

W0PR - 601100100.

Od Nowego Roku codzien
nie w południe z wieży
słupskiego ratusza roz
brzmiewać będą dwa hej
nały - Słupska i Ustki.

Mieszkańcy Bydlina protestowali pod starostwem.

To najnowszy pomysł
władz obu miast na propago
wanie idei Dwumiasta, która
powstała w 2003 roku.
- Po raz pierwszy oba hej
nały będzie można usłyszeć
w noc sylwestrową - mówi
Mariusz Smoliński, rzecznik
prezydenta miasta. - Zostaną
zagrane zarówno w Słupsku
i w Ustce.

W Słupsku jako pierwszy
grany będzie hejnał słupski,
a zaraz po nim ustecki.
W Ustce natomiast hejnały
będą odtwarzane w odwrotnej
kolejności.
(MAN)
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Dariusz Zabrocki, przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
- W samorządzie za sukces
uważam dobrą współpracę
z burmistrzem i proinwestycyj
ny budżet. Porażka to słabe in
formowanie społeczeństwa
o naszych dokonaniach. Oso
biście cieszę się z rozpoczętych
studiów
podyplomowych.
A z drugiej strony znowu nie
udało mi się schudnąć.

środa - czwartek III £\
BYTÓW
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009
INFORMATOR Stacje paliw i apteki będą czynne - sprawdź, w jakich godzinach NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

0 przekąski i trunki
zadbaj już rano

ANDRZEJ GURBA
andrzej.gurba@gp24.pl

059 822 51 80

w godz. 12-15

INFORMATOR
Bytów: środa Centrum Zdrowia, ul.
Ks. dr. Bernarda Sychty 3, tel. 059
822 66 45; czwartek Rodzinna,
ul. Lęborska 13, tel. 059 822 72
02; Miastko: Królowej Jadwigi,
ul. Królowej Jadwigi 12, tel. 059
857 56 76; Człuchów: środa Ogól
nodostępna, ul. Sobieskiego 1, tel.
059 834 1178; czwartek Zamko
wa, ul. Królewska 2, tel. 059 834
32 58.

IMil
Bytów: Albatros Cztery noce z An
ną, godz. 18; Człuchów: Uciecha
nieczynne; Miastko: Grażyna nie

Roman Ramion,
burmistrz Miastka

czynne;.

- Cieszę się przede wszyst
kim z dobrej pracy samorządu
w 2008 roku. Pespektywy
na rok 2009 też są dobre.
Za porażkę mógłbym uznać
ślamazarne tempo niektórych
inwestycji, no co nie mieliśmy
wpływu. Ze spraw osobistych
nic mi nie przychodzi do gło
wy.

POMOC DROGOWA
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301
316,

Człuchów 059 834 14 12; 0 602
176 059.

KOMUNIKACJA
PKP 94 36;
PKS Bytów - 059 822 22 38;
PKS Człuchów 059 834 22 13;
PKS Miastko 059 857 2149.

MIASTKO

Do aresztu
trafili za rozbój

Punkt sprzedaż/fajerwerków Dragon w Miastku.
Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa
- Sukces to pozyskanie
w 2008 roku 12 milionów zło
tych do budżetu oraz rozpo
częcie budowy boisk. Za po
rażkę muszę uznać spółkę pro
mocyjną. Nie wyszło.

Gdzie w Bytowie i Miast
ku zrobisz ostatnie syl
westrowe zakupy, zatan
kujesz paliwo, skorzy
stasz z apteki, jeśli zaj
dzie taka potrzeba. Pi
szemy o tym w naszym
informatorze.
ANDRZEJ GURBA
andrzej.gurba@gp24.pl
Dzisiaj (środa) duże sklepy są
czynne krócej niż zazwyczaj.
W Bytowie Netto i Lidl zaprasza
w godz. 7-18. W Miastku Netto,
Polomarket i Biedronka też czyn
ne są w godz. 7-18. W czwartek
markety są nieczynne.

Leszek Szymczak,
wydawca portalu
internetowego
Najbardziej cieszę się z wy
granej sprawy sądowej. Proku
ratura ciągała mnie po sądach,
a nie powinna. Za porażkę, ale
nie swoją, a władz, uważam
brak pomysłu na zagospoda
rowanie
dawnej
szkoły
przy ulicy Podzamcze.

i

W środę i w czwartek cało
dobowo są czynne stacje paliw
Orlen, Shell, Sega, PKS (w By
towie), Protex, PKS (w Miast
ku). Urzędnicy nie przedłużyli
sobie wypoczynku w końcu ro
ku i nie zamykają urzędów
w piątek. Ratusze w Bytowie
i Miastku pracują normalnie,
podobnie jest Starostwo Powia
towe. W sylwestra i Nowy Rok
autobusy PKS kursują inaczej
niż zwykle. W środę niektóre
kursy są krótsze albo zawieszo

Po lekarstwa do apteki
Podajemy też dyżury aptek.
W Bytowie w środę dyżur pełni
Centrum Zdrowia, ul. Sychty 3,
tel. 059 822 66 45, a pierwszego
stycznia apteka Rodzin
na przy ulicy Lęborskiej 13, tel.
059 822 72 02. W Miastku
od środy do niedzieli dyżuruje
apteka przy ulicy Królowej Ja
dwigi 12, tel. 059 857 56 76.
W sylwestra nie wszyscy będą

świętować. Jak co roku dyżuro
20-letni Rafał K. i 18-letni
wać będą zwiększone siły poli- : Paweł D. z Miastka trafili
cyjne i strażackie. Strażacy ape na trzy miesiące do aresztu.
lują o rozwagę w używaniu
Mężczyźni przedwczoraj
sztucznych ogni. Należy bez wtargnęli do mieszkania 76względnie stosować się do in letniej kobiety, mieszkanki
strukcji obsługi przy odpalaniu Miastka i zażądali pieniędzy,
rac, rakiet czy petard. Łatwo grożąc jej nożem.
bowiem zranić siebie i innych
Kobiecie udało się wezwać
albo wywołać pożar. ■
policję. Sprawcom rozboju
grozi do dziesięciu lat pozba
wienia wolności.

Bytów: pogotowie ratunko
we 059 822 87 44, izba przy
jęć szpitala 059 822 87 45
Miastko: pogotowie ratunko
we 059 857 09 00, natomiast
izba przyjęć szpitala 059 857
0916.

Kraksa na skrzyżowaniu

- Sukces to skupienie części
bytowskich
handlowców
w stowarzyszeniu. Za niepo
wodzenie można uznać, że
wielu nie udało się przekonać
do wspólnej organizacji.
(ang)

(ang)

S*.--- !

Dariusz Kiedrowski, prezes
Kupców Bytowskich

Zatankujesz
bez problemu

ne. W czwartek obowiązuje
świąteczny rozkład jazdy. War
to upewnić się przed wyjazdem,
co do konkretnego kursu,
na przykład na stronie interne
towej www.pksbytow.pl

MIASTKO Kierowca się odwrócił i zderzył się z innym autem

Wczoraj około godziny pięt
nastej doszło do wypadku
na skrzyżowaniu w pobliżu
dworca PKS w Miastku. Opel
kadett uderzył w busa.
- Kiedy dojeżdżaliśmy
do skrzyżowania od strony
dworca PKP, zakrztusiło się
dziecko kolegi. Odwrócił się
i przez chwilę nie patrzył
na drogę. No i doszło do zde
rzenia - relacjonuje pasażer
kadetta.
Na szczęście nic nikomu się
nie stało. Kierowca opla nie
zatrzymał się na znaku
STOP, bus miał pierwszeń
stwo.

L-—*'

Jak zwykle nie będzie proble
mów z zatankowaniem paliwa.

Opel po wypadku.

(ang)

POWIAT BYT0WSKI

Pijani kierowcy,
i wpadli
w ręce policji
Wczoraj wieczorem w Czar
nej Dąbrówce zatrzymano 34letniego mężczyznę, który pi
jany kierował volkswagenem
passatem. Wydmuchał 2,3
promila alkoholu. Poza tym
mężczyzna miał zakaz kiero
wania pojazdami do 6 stycznia
2009 roku i nie miał OC. Auto
zostało odholowane. Z kolei
na trasie Bawernica-Grabowo,
gmina Parchowo, zatrzymano
do kontroli 70-latka, który je
chał volkswagenem polo.
- Stan, w jakim znajdował się
kierowca, wskazywał na nie
trzeźwość. 70-latek odmówił
dmuchania w alkomat. Pobra
na została krew - mówi Stani
sław Tempski, naczelnik pre
wencji Komendy Powiatowej
Policji w Bytowie.
(ANG)

IJU 1^13
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środa - czwartek
udnia 2008 - 1 stycznia 2009

TAI Ml MINĄŁ ROK

INFORMATOR Urzędnicy pracują krócej, zmiany w komunikacji

;

Dziś zrób zakupy
i baw się do rana

emusej

Włodzimierz Klata,
burmistrz Lęborka
- Dzięki wsparciu wielu
osób ruszyło kino i Centrum
Kultury, mamy nowoczesne
boisko Orlik 2012 przy pl. Pia
stowskim, a nasz projekt re
montu murów obronnych
i baszt otrzyma 5,6 min zł z Unii
Europejskiej. Prażka? Zbytnio
zaufałem swojemu byłemu za
stępcy.

Lębork: środa Stiywald'M, ul. ar
mii Krajowej 32, tel. 059 862 17
41; czwartek Sit Saluti, ul. I Armii
WP, tel. 059 862 53 00; Łeba:
Słowińska, ul. Kościuszki 70 a, tel.
059 866 13 65; Wicko: Agawa,
tel. 059 8611114.

Ły/iwii
Szpitalny Oddział Ratunkowy 059
863 30 00; Szpital, ul. Węgrzyno
wicza 13,059 863 52 02; Zakład
Energetyczny 059 862 17 59; Ga
zownia 059 863 59 15.
KOMUNIKACJA

Katarzyna Nowak,
p.o. kierownika
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

PKS Lębork - 059 862 19 72;
MZK Lębork - w godz. 7-15 059
862 14 51.

POMOC DROGOWA

- Dla mnie największym
sukcesem jest to, w jakim miej
scu jestem tu i teraz. Zarówno
w życiu zawodowym, jak i pry
watnym, bo wszystko co osią
gnęłam, zawdzięczam swojej
ciężkiej pracy.
Porażką jest każda sytuacja
w mojej pracy, której mimo
posiadanych umiejętności,
środków i sposobów nie potra
fię rozwiązać.

Lębork - 059 862 17 87, 059
863 23 23, 0 601628 414.

REKREACJA
Centrum Sportu i Rekreacji,
ul. Olimpijczyków 31, tel. 059 862
71 77 - piywalnia czynna codz.
w godz. 6-22.

ZAPROSZENIE

Wieczór króli
Biblioteka w Łebie już po raz
16 zaprasza na kolędowe spo
tkanie „Wieczór Trzech Króli".
Zaplanowano je tradycyjnie
na szóstego stycznia.
Spotkanie nawiązuje do re
nesansowej tradycji święta
Trzech Króli jako święta kultury
chrześcijańskiego świata.
Organizatorzy zapraszają
mieszkańców oraz gości do re
fleksji nad tym, co ważne. Każ
dy uczestnik wieczoru może
być - jeśli zechce - królem
przynoszącym dary, lub może
zostać po królewsku obdaro
wanym. Wieczór rozpocznie
się mszą świętą o godzinie 17
w kościele Wniebowzięcia
NMP. Następnie będzie moż
na posłuchać koncertu góral
skich kolęd i pastorałek, zagra
zespół Krzywań. Po koncercie
ognisko i poczęstunek.
(zida)
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Pokaz sztucznych ogni.

Pozamykane sklepy
w Nowy Rok i krótsze go
dziny otwarcia banków
i urzędów w sylwestra.
Lęborczanie muszą się
też przygotować na brak
autobusów w Nowy Rok
1 skrócone godziny pracy
niektórych banków
2 stycznia.
EDYTA L1TWINIUK
redakcja@gp24.pl
W ostatni dzień roku krócej
będą pracować w Lęborku
przede wszystkim banki. NieGDZIE PO POMOC?
W razie nagłych wypadków
można zgłaszać się do Szpi
talnego Oddziału Ratunko
wego przy ul. Węgrzynowi
cza 13. Dyżur pełnić będą też
lekarze NZOZ Medi-car
przy al. Wolności 40a.

które do godziny 16.30, więk
szość tylko do 14. Sprawy fi
nansowe lęborczanie powinni
więc załatwić z rana albo po
czekać do... następnego tygo
dnia. Część banków zapowia
da, że także 2 stycznia popra
cuje krócej.

Problemy w urzędach
Ze względu na skrócone go
dziny pracy banków także ka
sy w niektórych urzędach bę
dą zamykane wcześniej.
Kasa w Urzędzie Miasta 31
grudnia będzie czynna tylko
do godziny 13.
Podobnie w Starostwie Po
wiatowym. Sprawy nie zwią
zane z płatnościami oba urzę
dy załatwiają w zwykłych go
dzinach pracy. I Starostwo
Powiatowe i Urząd Miasta 2
stycznia pracują normalnie.
Dużo wcześniej formalności
finansowe powinni uregulować

ci mieszkańcy Lęborka, którzy
muszą odwiedzić urząd skarbo
wy. Tam kasa czynna będzie
tylko do godziny 11. Za to
urzędnicy i w sylwestra, i 2
stycznia pracują jak zwykle
do 15.30. W Nowy Rok wszyst
kie urzędy będą pozamykane.
Tylko do godziny 18, za to
jak w dzień powszedni, w syl
westra, a w Nowy Rok w ogóle tak będzie kursowała komuni
kacja miejska w Lęborku. Ci,
którzy planują zabawę sylwe
strową spędzić poza domem, po
winni przygotować się na dłuż
szy powrót do domu. Lęborscy
taksówkarze tej nocy nie zawio
dą, ale na taryfę trzeba będzie
poczekać nieco dłużej. - Najle
piej umówić się wcześniej - mó
wią taksówkarze.

Wcześniej zrób zakupy
W pierwszy dzień 2009 roku
będziemy mieć problem ze zro

bieniem zakupów. Supermar
kety i większe sklepy będą za
mknięte.
Czynnych będzie tylko kilka
osiedlowych sklepików, a i to
dużo krócej. Także w sylwestra
ci, którzy nie zdążyli z zakupa
mi, powinni się pospieszyć.
Część sklepów na terenie mia
sta już dziś informuje o skróco
nych godzinach pracy w ostatni
dzień roku.
Za to w piątek - wszyscy
pracują jak zwykle.B
■ 31.12 - Strywald'm ul. Ar
mii Krajowej 32/1 tel. 863 40
90 ■ 1.01 - Strywald'm ul. Ar
mii Krajowej 32/1 tel. 863 40
90 ■ 2.01 - Vitae II Kaufland
ul.Toruńska 6 tel. 862 83 00 ■
3.01 - Zielone Wzgórze ul.10
Marca 16A tel. 863 34 22 ■
4.01 - Gemini Al. Wolności 30
tel. 863 42 05.

POŻAR Przyczynę ustali biegły

LĘBORK Policja ostrzega

Zapaliła się komórka,
straty niewielkie

Nie kupuj kradzionego

Na ul. I Armii Wojska Pol
skiego w Lęborku zapaliło się
pomieszczenie gospodarcze.
Na szczęście nikomu nic się
nie stało.
Blisko godzinę trwało ga
szenie pożaru komórki go
spodarczej.
Pomieszczenie znajdowało
się w kompleksie podobnych
budynków pokrytych starą
papą.

Na szczęście w komórce ni
kogo nie było.
- W wyniku pożaru spłonę
ło wyposażenie komórki
i część drewnianego dachu.
Straty oszacowano na tysiąc
złotych. Przyczynę zaprósze
nia ognia ustali biegły — mówi
aspirant Jarosław Kumpiń
z lęborskiej straży pożarnej.
(EDA)

Razem z lęborską policją
rozpoczęliśmy cykl artykułów,
w których przestrzegamy na
szych czytelników przed kupie
niem przedmiotów skradzio
nych.
Na naszych łamach publiku
jemy spisy przedmiotów, które
zostały ukradzione na terenie
powiatu.
Dwunastego grudnia skra
dziono w Lęborku 3 butle z ga
zem o wartości 513 zł. Dziewięt
nastego w jednej z lęborskich
pizzerii skradziono plecak z go

larką Philips, telefonem komór
kowym Sony Ericsson K300
i dwiema ładowarkami do tele
fonów.
W nocy dwudziestego grud
nia w Lęborku skradziono 3
metry metalowego ogrodzenia
obok Domu Handlowego Jantar
o wartości 1500 zł. Na terenie
wsi Bąsewice w gminie Nowa
Wieś Lęborska skradziono tele
fon komórkowy Sony Ericsson
o wartości 200 zł.
(eda)

mł. asp. Daniel Pańczyszyn,
oficer prasowy KPP w Lęborku
- Mój największy sukces to
zmniejszenie
liczby tak
zwanych dilerów, a także co
raz więcej spotkań profilak
tycznych w różnych szkołach,
a także zainteresowanie mło
dzieży takimi spotkaniami.
Na pewno naszym sukcesem
jest lepsze postrzeganie poli
cji, a także - według opinii sa
mych lęborczan - zwiększe
nie się bezpieczeństwa w na
szym mieście. Jako policja nie
mamy porażek. Borykamy się
jednak z problemami finan
sowymi. Przydałby się nowy
sprzęt.

Paweł Piwka, dyrektor Centrum
Kultury Fregata w Lęborku
- Sukces zawodowy to nie
wątpliwie rozpoczęcie dzia
łalności Lęborskiego Cen
trum Kultury Fregata. Te z ży
cia prywatnego wolę zacho
wać dla siebie. Jeśli chodzi
o wpadki, to było kilka drob
nych potknięć, ale trudno mi
traktować jakieś jedno w ka
tegoriach największej poraż
ki 2008 roku.

środa - czwartek
NASZ REGION
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009
u
TAK Ml MINĄŁ ROK
ANALIZA Podsumowanie 2008 roku w samorządzie

■ Urząd Skarbowy w Bytowie - 059
822 28 91, ■ Urząd Skarbowy w Lę
borku - 059 862 41 70, ■ ZUS
w Słupsku - 059 84192 00,
■ Urząd Celny w Słupsku - 059 848
5103 ■ Słupska Izba Przem.-Handl.
- 059 842 50 98,■ Słupskie Stow.
Inicjatyw Gospodarczych - 059 841
30 32, ■ Cech Rzemiosł Różnych
w Słupsku - 059 842 43 60, ■ Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości Po
morza Środkowego - 059 842 60
04, ■ Pomorski Uiząd Wojewódzki.
Zespół w Słupsku - 059 8411934,
H Urząd Marszałkowski w Gdańsku 058 326 15 55, ■ Pomorski Urząd
Wojewódzki w Gdańsku - 058 307
10, ■ Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku - 058 301 80 19, ■
Słupski Oddział Państwowej Inspek
cji Pracy - 059 845 60 61.
PROMOCJA
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To były miesiące
bez przełomu
MICHAŁ KOWALSKI
michal.kowalski@gp24.pl
Rok 2008 w polityce lokal
nego samorządu nie przyniósł
niczego nowego. Wciąż czeka
my na przełom, który obiecy
wali nam wszyscy.
W nowy rok Słupsk chyba
po raz pierwszy wejdzie bez
uchwalonego budżetu. Kam
pania wyborcza rozpoczęła się
chyba na dobre.
Trudno zrozumieć radnych
prawicy, którzy próbują narzu
cić prezydentowi Maciejowi Ko
bylińskiemu swoją politykę.

Z jednej strony zgadzają się
na kolejne kredyty i obligacje
(razem ponad 30 min zł w cią
gu roku), czyli przykładają rę
kę do dalszego zadłużania
miasta. Z drugiej zaś strony
pod koniec roku chcą, by ma
gistrat ciął wydatki bieżące
o siedem milionów złotych,
bez wskazania sfer działalno
ści publicznej, gdzie należało
by to uczynić.
Mijający rok to kolejne
dwanaście miesięcy stabiliza
cji w działalności miasta. Na
dal się zadłużamy. Nadal ma
my problemy z pozyskiwa
niem środków zewnętanych.
Nadal radni mają minimalny
wpływ na politykę prezydenta
- przykładem jest sprawa dy
rektora Nowego Teatru, który
zadłużył placówkę, ale konse
kwencje ponosi tylko on,
a nadzorujący wiceprezydent
-już nie.

Tymczasem miasto wciąż
nie może doczekać się spój
nej wizji swojego rozwoju
w przyszłości, czy ma być
ośrodkiem przemysłowym,
handlowym, czy turystycz
nym. W efekcie całość dzia
łań, nawet jeżeli znajdują
się wśród nich pozytywne
(projekt „Koszyka Regional
nego” - lokalnych produk
tów) sprawia wrażenie total
nego chaosu.
Nowy rok może być dla
Słupska trudny. Zapowiada
ne cięcia związane z kryzy
sem
ogólnoświatowym
z pewnością dotkną też kasę
miasta. Gospodarka to na
czynia połączone, co już wi
dać na lokalnym rynku nie
ruchomości - ewentualni
kupcy terenów w mieście
mocno zastanawiają się
nad każdą wydaną złotówką.
Niezmiernie
pozytywny

w tym wszystkim jest po
mysł na prywatyzację choć
jednej spółki miejskiej, czyli
Miejskiego Zakładu Komu
nikacji.
Sfera
publicz
na w Słupsku jest zbyt roz
dęta,
by
wykorzystać
wszystkie możliwości płyną
ce z wolnego rynku. Ten pro
ces trwa jednak zbyt długo.
Zamiast zdobywania nagród,
magistrat powinien zdecydo
wać się na ciężką, organicz
ną pracę, której efekty będą
widoczne nie w perspekty
wie miesięcy, ale lat.
Pytanie, którzy samorzą
dowcy żyjący kadencyjnością
i chęcią zdobywania władzy
co cztery lata zdecydują się
na taki krok.
Z pewnością byłby to jed
nak krok godny wielkiej oso
bowości. Czy rok 2009 przy
niesie kogoś takiego? Czeka
my. ■

Jerzy Gierzyński, prezes Słupskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej
- W swojej branży, czyli
w budownictwie mieszkanio
wym, za największy sukces
uznaję to, że w całym kraju
zbudowano sto siedemdzie
siąt tysięcy mieszkań. To pra
wie trzydzieści procent wię
cej niż w ubiegłym roku. Po
rażką natomiast jest to, że
przeregulowany rynek ban
kowy doprowadził do wiel
kiego zniechęcenia naszych
klientów zakupem własnych
mieszkań i sporego obniże
nia ich zaufania do systemu
bankowego.
Moim zdniem, niestety, te
działania mogą doprowadzić
do tego, że dojdzie do istot
nego obniżenia koniunktury,
a może nawet sporego spo
wolnienia gospodarczego.
A to oznacza kryzys.

Jan Czechowicz, właściciel firmy
Piasmet w Widzinie koło Słupska

SPOŁECZEŃSTWO Co nas czeka w 2009 roku?

- Za swój największy sukces
w tym roku uznaję to, że mimo
wielkiego załamania na rynku
motoryzacyjnym udało mi się
utrzymać zatrudnienie w fir
mie na dotychczasowym po
ziomie. Jednocześnie zdoby
łem sporo nowych zamówień
na kolejne detale samochodo
we, więc przypuszczam, że
w 2009 roku uda mi się utrzy
mać poziom produkcji nie
mniejszy niż w 2008 roku. To
mnie bardzo cieszy. Spodzie
wam się także, że firmie uda się
pozyskać fundusze unijne
na nowe technologie i maszy
ny, bo nasz wniosek otrzymał
bardzo wysokie oceny.

Spore podwyżki, nowe prawa,
ale też oszczędności
Nadchodzi rok dużych
zmian. Niektóre z nich zaj
rzą nam do portfeli, ale bę
dą i takie, które pozwolą
zaoszczędzić i ułatwią ży
cie.

■ Nie będzie wielkiej pod
wyżki opłat za prąd. Urząd Re

gulacji Energetyki zgodził się
tylko na 4 do 5 procent wzrostu
Rachunków odbiorców prądu
W 2009 r. Ma to być efekt pod
wyżki opłat za dystrybucję. Ce
na energii ma pozostać bez
zmian. Od 1 lutego za prąd za
płacimy 10-12 zł miesięcznie
Więcej. To oznacza, że przecięt
na polska rodzina wyda
W 2009 r. ponad 100 zł więcej
na energię niż w tym roku.
■ O 15 procent wzrosną
opłaty za wywóz śmieci przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Słupsku. Po
wód: od stycznia wzrasta staw
ka za składowanie odpadów
z 75 do 100 złotych za tonę. Ta
opłata w całości odprowadza
na jest przez spółkę na rachu
nek Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku. Zdaniem Andrzeja
Gazickiego, prezesa PGK, dzię
ki inwestycjom zrealizowanym
w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów w Bierkowie ceny
Wzrosną tylko o 15 procent,
n nie o 30 procent, jak to ma
mieć miejsce w skali kraju.
■ Od 1 stycznia wchodzi
W życie nowa ustawa akcyzo
wa, która spędzi sen z powiek
Wszystkim, którzy często kupu
ją alkohol i papierosy. Papiero-

Józef Bogusz, prezes
Pomorskiego Związku
Pracodawców Rolnych

Sortownia odpadów w Bierkówku. Wkrótce czeka nas podwyżka opłat za wywóz nieczystości.
sy podrożeją co najmniej o 1 zł,
a półlitrowa butelka wódki od 1
do 1,5 zł. Za półlitrową butelkę
piwa będziemy musieli zapłacić
7 gr więcej.
■ Od 1 stycznia wzrośnie
z 13,6 do 18,6 procent akcy
za na importowane auta o po
jemności powyżej 2 litrów, co
automatycznie oznacza wzrost
ich ceny o 5-6 procent. Zdrożeją
głównie wielkolitrażowe samo
chody terenowe i pickupy.
■ W zależności od decyzji
władz samorządowych w róż
nych gminach wiejskich i miej
skich wzrosną podatki lokalne

dotyczące podatków od nieru
chomości, gruntów, środków
transportowych oraz opłat
za psa i za handel na targowi
skach.
■ Będzie też rewolucja
w rozliczeniach podatku do
chodowego od osób fizycznych.
Chodzi o zmiany w skali podat
ku PIT. Dwie stawki: 18 i 32
proc. mają zastąpić trzy obecnie
obowiązujące: 19, 30 i 40 proc.
Nowy próg, po przekroczeniu
którego podatnicy będą płacić
32-procentowy podatek, wynie
sie 85 528 zł. Kwota wol
na od podatku to wciąż 3091 zł.
i

A

Podatnicy będą mogli przesyłać
pocztą elektroniczną kolejne ro
dzaje deklaracji: PIT, CIT
iVAT.
■ Wielkie zmiany szykują
się w prawie podatkowym. Pla
nując domowe wydatki, warto
je wziąć pod uwagę. Zasadnicze
zmiany dotyczą katalogu ulg
i zwolnień. Preferencje dotyczą
małżonków i rodziców zarabia
jących za granicą i rozliczają
cych się w Polsce.
■ Uproszczony zostanie też
sposób przekazywania 1 proc.
z podatku dla organizacji pożyt
ku publicznego.

■ Z powodu światowego kry
zysu gospodarczego w 2009 ro
ku raczej nadal będzie spadała
cena ropy. Według analityków
cena litra benzyny może zejść
nawet poniżej 3 zł. Niska ce
na ropy może oznaczać również
niższe rachunki za gaz. Praw
dopodobnie od 1 kwietnia 2009
roku przeciętna polska rodzi
na zapłaci za gaz około 2 zł
mniej niż dziś. Nie jest wyklu
czone, że z powodu recesji pota
nieją też odzież oraz sprzęt

RTV.
Zbigniew Marecki 1

- W skali kraju za najwięk
szy tegoroczny sukces rządu
i prezydenta Polski oceniam
doprowadzenie do podpisa
nia korzystnego dla naszego
kraju pakietu cieplarnianego,
bo inaczej od 2013 roku
wszyscy płacilibyśmy bardzo
dużo za energię elektryczną.
Porażką
jest
natomiast
ośmieszające Polskę zacho
wanie przedstawicieli na
szych władz na forum mię
dzynarodowym.
Natomiast w skali moich
spółek rolnych za wielkie
osiągnięcie oceniam zdjęcie
kilku tysięcy metrów eternitu
i jego właściwe zutylizowanie
oraz wymianę parku maszy
nowego.
(MAZ)

12

środa-czwartek
31 grudnia 2008 -1 stycznia 2009

WIELKA LOTERIA
li.........................................................

WYGRAJ
MIE tKANIE

J1—

®_l. rsri
F

'Ppp
U ;

i
j

Jak wygrać mieszkanie
i inne nagrody
Ü Od piątku, 5 grudnia codziennie w „Głosie" ukazują się kupony
(kolejny zamieszczamy poniżej). Każdy kupon jest numerowany
(od 1 do 72), jest też oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia.
■ By mieć szansę na zdobycie mieszkania lub innej nagrody wystarczy zebrać
zestaw 12 kuponów z kolejnych, następujących po sobie wydań „Głosu"
(np. kupony o numerach od 1 do 12 lub od 21 do 32 albo od 27 do 38 itp.).

Codziennie możesz przyłączyć się do loterii
rozpoczynając zbieranie 12 kuponów!
Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden zestaw
złożony z 12 kolejnych, oryginalnych, wyciętych z gazety kuponów. Czytel
nicy mogą zwiększyć swoje szanse na wygraną, przez zgromadzenie
jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być zestawy złożone
z kuponów z kolejnych wydań, jak też ich zwielokrotnienie. Każdy
z uczestników loterii może nadesłać dowolną liczbę zestawów. Każdy
komplet kuponów powinien być przesłany w osobnej kopercie.
Im więcej zestawów, tym większa szansa na wygraną!
W czasie loterii odbędą się trzy losowania - dwa losowania nagród
dodatkowych i jedno główne losowanie - mieszkania oraz nagród
dodatkowych. W głównym losowaniu wezmą udział wszystkie
zestawy kuponów nadesłane w czasie loterii.
W każdym losowaniu nagród dodatkowych będzie można wygrać pralkę,
lodówkę, 32-calowy telewizor LCD, kino domowe, 2 aparaty fotograficzne,
2 kuchenki mikrofalowe i 2 odtwarzacze DVD.
Pierwsze losowanie nagród dodatkowych odbędzie się 15 stycznia 2009 r.
Wezmą w nim udział wszystkie zgłoszenia, które zostaną dostarczone
do Biura Loterii do dnia 13.01.2009 r. oraz zgłoszenia wysłane do Biura
Loterii najpóźniej do dnia 06.01.2009 r. (podany termin jest terminem
nadania listu). Zgłoszenia, które wpłyną po dniu 13.01.2009 r. nie będą
uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia.
Drugie losowanie odbędzie się 12 lutego 2009 r.
a trzecie, główne losowanie odbędzie się 21 marca 2009 r.
Komplety kuponów można przesyłać lub dostarczać pod jeden z podanych
poniżej adresów Biur Loterii: ■ ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin;
■ ul. Pobożnego 19,76-200 Słupsk ■ ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
z dopiskiem „Wygraj mieszkanie na nowy rok".
I Wszelkich informacji o loterii udzieli Ewa Kuczyńska
tel. 094 347 35 17 (w godz. 11-15).
Regulamin loterii do wglądu w Biurach Loterii
oraz w internecie: www.loteria.mediaregionalne.pl

WYGRAJ

MIESZKANIE
na nowy rok

Kupon 21/72

Partnerem loterii Aa.
jest kołobrzeski PRO-BUD
deweloper PRO-BUD SA mmmmmm^

Środa, 31.12.2008 r.

Imię i nazwisko:.......
Adres zameldowania:
Kod pocztowy:.................. Miejscowość:
email*:........................................ telefon*:..................................

Al

* pola nieobowiązkowe
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii
„Wygraj mieszkanie na nowy rok" przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-838) przy ul. Prostej 51 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zostałem poinfor
mowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym
charakterze ich udostępnienia. Oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodzi
ny (małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposo
bienia) nie jesteśmy pracownikami oraz współpracownikami
Organizatora, a także pracownikami firmy PRO-BUD SA.
Jestem osobą pełnoletnią.
Podpis:.................................

Do wygrania warte 240 000 zł
dwupokojowe mieszkanie
w kompleksie Bocianie Gniazdo
w Kołobrzegu oraz mnóstwo
innych nagród

PORADNIK - CZĘŚĆ 14: Zawieramy umowę przedwstępną

Sprawdź punkt
po punkcie
Umowa przedwstępna,
którą często zawieramy
z deweloperami, jest
tak samo ważna jak umo
wa ostateczna. Dlatego
warto dokładnie się jej
przyjrzeć, zanim ją pod
piszemy.
ZBIGNIEW MARECKI
zbigniew.marecki@gp24.pl
Umowę przedwstępną
można zawrzeć bez obecno
ści notariusza, ale mimo to
jest ważna i zobowiązująca
obydwie strony, które się
pod nią podpisały. Umowy
przedwstępne są zawiera
ne przez wszystkich liczą
cych się deweloperów,
praktykowane są także w
obrocie nieruchomościami
między osobami prywatny
mi.
Przed podpisaniem tego
typu umowy musimy za
dbać o to, aby zawierała
precyzyjne zapisy. Powinna
dokładnie opisywać strony
umowy, jej przedmiot, cenę
przedmiotu zakupu oraz
ważne terminy.

dane zostały poprawnie
umieszczone w umowie.

Opis mieszkania
Umowa przedwstępna
powinna także zawierać do
kładny opis mieszkania,
którego zakup jest jej
przedmiotem. Dlatego mu
simy zwrócić uwagę, aby w
niej znalazły się informacji
dotyczące położenia miesz
kania (adres, piętro budyn
ku, ewentualnie numer lo
kalu). Ważne jest także
określenie
powierzchni
mieszkania, liczby po
mieszczeń, które się na nie
składają oraz ewentualne
go rozliczenia metrażu,
gdyby w ostateczności był
on nieco inny niż ten, na
który umawiały się strony
umowy.

Bardzo ważne
szczegóły
Ze strony firmy, która
sprzedaje mieszkanie, w
umowie musi się znaleźć jej
nazwa, informacja o siedzi
bie i adresie oraz numer w
rejestrze przedsiębiorstw
lub ewidencji działalności
gospodarczej. Ważne są tak
że dane osobowe reprezen
tanta firmy, który będzie
upoważniony do podpisywa
nia umowy w jej imieniu.
Jeśli mamy do czynienia z
pełnomocnikiem firmy, to
musi on przedłożyć aktual
ne pełnomocnictwa, na pod
stawie których działa, a ich
odpis powinien być dołączo
ny do umowy.
Musimy również dopilno
wać, aby wszystkie nasze

Pamiętaj o balkonie
i piwnicy
Opisać także trzeba do
datkowe pomieszczenia,
które mają być związane z
mieszkaniem (np. garaż,
piwnica, balkon czy udział
w strychu) oraz opłaty, któ
re w związku z nimi będzie
my musieli ponieść.
W umowie przedwstęp
nej warto też uregulować
kwestię korzystania z miej
sca parkingowego czy
ogródka przydomowego.
Jeśli kupujemy mieszka
nie, które stanowi wyod
rębnioną własność, to mu
simy pamiętać o dokład
nym opisaniu tego faktu w
umowie. Chodzi między in
nymi o udział w gruncie
pod budynkiem oraz w czę
ściach wspólnych budynku.

Cena to podstawa
Umowa powinna zawie
rać jasny zapis, że cena
mieszkania obejmuje także
te kwestie. Jednocześnie
należy w niej umieścić in
formacje o miejscu położę-

EKSPERT RADZI

Adrian Sienkiewicz,
Biuro Nieruchomości „Adria"
w Kołobrzegu
W każdej umowie deweloperskiej
muszą znaleźć się najistotniejsze
elementy umowy: cena zakupionej
nieruchomości oraz formy płatno
ści, a jeżeli lokal jest dopiero
w fazie projektu, musi być określone dokładnie, w ilu tran
szach musimy zapłacić cenę deweloperowi za dany lokal.
Następnym elementem jest termin wydania lokalu. Bar
dzo ważne jest zwrócenie uwagi, pod jakim warunkiem
deweloper może zwlekać z zakończeniem prac budowla
nych: im dłuższy termin, tym bardziej trzeba przyjrzeć sie
umowie, ponieważ wydłużanie do np. do pół roku jest ter
minem mocno przesadzonym. Kolejnym ważnym ele
mentem jest ustalenie kwoty zabezpieczającej umowę,
czyli forma zadatku lub zaliczki. Instytucja zadatku jest
bardziej rygorystyczna i dopingująca, ponieważ tak za
bezpieczona rodzi skutki prawne zwrotu podwójnej kwo
ty zadatku lub przepadku kwoty zadatku na rzecz dewelo
pera w przypadku niewywiązania się z umowy. Druga for
mą jest zaliczka. Tutaj zwróciłbym uwagę czy na wypadek
niewywiązania się ze zobowiązania przez jedną ze stron
czy wpisany jest zwrot odsetek za wpłacone środki.
Następnym elementem jest zwrócenie uwagi na załączni
ki do umowy, które są niezbędnym elementem umowy
informującym nas dokładnie, z jakiego materiału jest bu
dowana nieruchomość lokalowa lub budynkowa, elemen
ty wyposażenia, standard wyposażenia itp. Jeżeli mamy
obawy co do zawartych elementów możemy pobrać wzór
umowy ze strony internetowej lub udać się do biura de
welopera i wyjaśnić zapisy umów lub skonsultować się
z prawnikiem.

nia działki, jej numerze
ewidencyjnym, numerze
księgi wieczystej czy tytule
prawnym, jaki do działki
posiada deweloper. Warto
także zażądać od dewelope
ra potwierdzenia, że hipo
teka działki nie jest w ża
den sposób obciążona. Od
pis tego potwierdzenia po
winien być dołączony do
umowy przedwstępnej.

Pamiętaj o standardzie
Zapisy umowy przed
wstępnej powinny też za
wierać informacje o stan

dardzie
wykończenia
mieszkania i budynku.
Warto przypilnować, aby te
zapisy nie miały charakte
ru ogólnego. Najlepiej
uzgodnić precyzyjny wykaz
przewidzianych prac i za
stosowanych materiałów.
I jeszcze jedno: w umo
wie przedwstępnej powinny
się znaleźć bardzo ważne
daty dotyczące wydania lo
kalu, zawarcia ostatecznej
umowy oraz przeniesienia
własności w wyniku aktu
notarialnego.

Uwij sobie gniazdko z PRO-BUD-em

PRO-RUD
ni
v# uf
up

Osiedle mieszkaniowe
BOCIANIE GNIAZDO w Kołobrzegu

tel. 094 35 272 00

Kapitał ludzki
Program „Kapitał ludzki"
to szansa na prace
dla tych, którzy
skończyli 50 lat.

PRACONAUKA

Biuro Reklamy: reklama@gk24.pl, tel. 094 347-35-12

ŚRODA - CZWARTEK 31 GRUDNIA 2008 -1STYGNIA 2009

Praca czeka
Szukasz pracy? Przejrzyj
oferty wybrane przez nas
w powiatowych
urzędach pracy.

Redaktor wydania: Joanna Boroń-Bednarz, joanna.boron@gk24.pl, tel. 094 347-35-90

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1/4 firm w Europie to firmy rodzinne

Rodzina pracuje
Chcesz założyć rodzinną
firmę zamiast pracować
u kogoś? A może zasta
nawiasz się nad przyję
ciem pracy w takim ro
dzinnym biznesie? To
może być dobry pomysł,
ale niestety nie musi...
Czasem sprawdza się po
rzekadło, że z rodziną
najlepiej wychodzi się
na zdjęciu. Jak uniknąć
pułapek i umiejętnie pie
lęgnować familijną fir
mę?
JOANNA
BOROŃ-BEDNARZ
joanna.boron@gk24.pl
W Unii Europejskiej 25%
przedsiębiorstw stanowią fir
my rodzinne, zatrudniające
ponad połowę pracowników
przedsiębiorstw prywatnych.
Firmy o tym. charakterze są
powszechnie utożsamiane
z mikro-, małymi i średnimi
przedsiębiorstwami, mimo że
niektóre z nich rozrastają się
do dużych rozmiarów. Stano
wią 20% z 500 firm na liście
magazynu „Fortune”!

Rodzinnie też u nas
Również w Polsce mamy
pozytywne przykłady bizne
sów rodzinnych, które zyskaty silną pozycje na rynku (No
wy Styl, Blikle, Dekor Glass).
Rolę tych przedsiębiorstw
W życiu gospodarczym i spo
łecznym doceniła Komisja
Europejska (DG Enterprise),
która w roku 2007 powołała
grupę ekspercką ds. biznesu
rodzinnego (tworzą ją przed
stawiciele wszystkich państw
członkowskich, w tym Pol
ski).
Eksperci zajmują się głów
nymi problemami firm ro
dzinnych na jednolitym ryn
ku, promują dobre praktyki
oraz wspierają funkcjonowa
nie sieci takich rodzinnych
przedsiębiorstw. Jednakże
na polskim rynku istnieje lu
ka w zakresie opracowań pro
blematyki funkcjonowania
firm rodzinnych.

Korzyści i zagrożenia
W czym biznesy rodzinne
przewyższają firmy, które nie
są oparte na związkach pokre
wieństwa? Dominikanin oj.

Ignacy Knade razem z innymi członkami rodziny od 60 lat pracuje w rodzinne cu
kierni Cafe Bar Sydonia.

Firmy pod kreską pracownicy się boją
Co czwarte duże przedsię
biorstwo przemysłowe w Pol
sce było pod kreską w pierw
szych trzech kwartałach 2008
roku - takie smutne wycią
gnąć można z danych Głów
nego Urzędu Statystycznego.
Jeśli firmy te nie poprawią
swoich wyników, a banki
odetną je od kredytów to
w najgorszym wypadku oko
ło pół miliona Polaków może
się zacząć bać o posadę. Za
znaczamy - no najczarniejszy
ze scenariuszy. W porówna
niu do poprzedniego roku,
w Polsce mamy o 35 proc. wię
cej firm pod kreską. A eksperci
ostrzegają, że to dopiero po
czątek lawiny spowodowanej
przez kryzys finansowy.
W grudniu już 83 proc. firm
działających w Polsce odczu
wało skutki światowego kryzy
su, aż 93 procent obawia się co
przyniesie nowy rok - wynika
z sondażu Business Centre
Club. Analitycy nie mają wąt
pliwości, że wzrost liczby firm
przynoszących straty jest fa
talny dla rynku pracy. Gdy fir
mie wiedzie się gorzej jej wła
dze szukają oszczędności.
Najczęściej te oszczędności
znajdują tnąc pensje, albo
ograniczając liczbę etatów.
Gdy to nie wystarcza pojawia
się groźba bankructwa.

Nie tylko okulary
Maciej Zięba tak odpowiada
na to pytanie: - Może być do
bry biznes nierodzinny, a mo
że być także niedobra rodzi
na - powiedzmy to sobie
wprost. (...) Ludzie w rodzime
wzajemnie sobie ufają, wystę
puje głębokie poczucie wspól
noty i utożsamienia, a to także
z punktu widzenia biznesowe
go przekłada się na korzyść.
Nie zawsze jednak jest ró
żowo. Warto mieć świado
mość specyfiki pracy w takiej
firmie zanim podpisze się
umowę o pracę. Najważniej
sze zagrożenia scharaktery
zował Josep Tapies Lloret,
profesor IESE Business Scho
ol w Barcelonie, który wyspe
cjalizował się w badaniu firm
rodzinnych. Należą do nich:
większa ochrona członków ro
dziny, którzy pracują w fir
mie, ograniczone wymagania
w stosunku do nich, tolerowa
nie mniejszego zaangażowa
nia niż wymagałaby tego ich
stanowisko, wyższe wynagra
dzanie.
Jednym z najważniejszych
zagrożeń są jednak nieporo
zumienia wynikające z różnic
pomiędzy charakterem zadań
właściciela i menedżera za

rządzającego przedsiębior
stwem. - Czasami firmom ro
dzinnym oprócz szkoleń biz
nesowych potrzebna jest rów
nocześnie psychoterapia żartuje Jacek Jakubowski,
wiceprezes Inicjatywy Firm
Rodzinnych.

Projekt, z którego warto
skorzystać
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości dostrzegła
potrzebę wypracowania i po
pularyzowania metod wspie
rania zrównoważonego roz
woju firm rodzinnych, czyli
takiego, który z jednej strony
prowadziłby do wdrażania
nowoczesnych metod zarzą
dzania, a drugiej chroniłby te
firmy przed utratą rodzinne
go charakteru. PARP realizu
je w tym celu projekt pilota
żowy „Firmy rodzinne”. Projekt składa się z dwóch
głównych etapów - mówi
Małgorzata Mączyńska z Ze
społu Rozwoju Zasobów
Ludzkich PARP. - Pierwszy
dotyczy zbadania skali bizne
su rodzinnego w Polsce i jego
struktury oraz zdefiniowania
barier w działalności FR.
W drugim etapie przewiduje

my objęcie kompleksową
usługą szkoleniowo-doradczą
co najmniej 50 firm rodzin
nych, którym dostarczona zo
stanie wiedza na temat
sprawnego zarządzania. Nie
bez znaczenia jest wypraco
wanie i upowszechnianie naj
efektywniejszych
metod
wsparcia firm rodzinnych.
Projekt będzie realizowany
do końca 2011 r. Jego budżet
to prawie 5,3 min zł. ■

Dłużej z dzieckiem
Prezydent podpisał 23
grudnia nowelizację kodeksu
pracy przewidującą wydłuże
nie urlopów przysługujących
po urodzeniu dziecka.
Wydłużanie urlopów macie
rzyńskich będzie następowało
stopniowo. W 2009 r. po uro
dzeniu jednego dziecka pod
stawowy urlop macierzyński
wyniesie 20 tygodni (o dwa
więcej niż obecnie). Po urodze
niu dwójki dzieci podczas jed
nego porodu wyniesie on 31
tygodni, trójki - 33 tygodnie,
czwórki - 35 tygodni, piątki
i więcej - 37 tygodni. To duża
zmiana, gdyż dotychczas
po urodzeniu więcej niż jed
nego dziecka przysługiwał co
prawda wydłużony, 28-tygodniowy urlop macierzyński,
jednak nie był on zróżnicowa
ny ze względu na liczbę no
worodków. Co ważne, w myśl
przepisów przejściowych no
we zasady będą miały zasto
sowanie także do kobiet ko
rzystających z urlopu macie
rzyńskiego,, w momencie wej
ścia nowelizacji w życie, (ab)

PREZES SĄDU REJONOWEGO W GRYFINIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

W INTERNECIE

Problemom firm rodzin
nych poświecona jest stro
na Inicjatywy Firm Rodzin
nych - www.firmyrodzinne.pl.

Urząd Pocztowy w Karlinie
zatrudni do kolportażu
prenumeraty na terenie
Karlina. Wymagana
dyspozycyjność od
poniedziałku do soboty w
godzinach wczesnorannych.
Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt z Urzędem
Pocztowym w Karlinie pod
numerem tel. 94-311-72-10.
4815608G1K1A

’o-tań

iizepter

Zostań
Przedstawicielem Handlowym

Przedstawicielem Handlowym

Firmy Zepter international Poland.

Firmy Zepter International Poland.

Będziesz mieć elastyczny czas pracy

i możliwość osiągnięcia wysokich dochodów.

Będziesz mieć elastyczny czas pracy
i możliwość osiągnięcia wysokich dochodów.

Ireneusz Pudłowski, tel. 0512-497-409

Regina Antonowicz, tel. 0 600 896 177, 059 842 72 56,

ul. Armii Krajowej 23

ul. Wojska Polskiego 28

84-300 Lębork

76-200 Słupsk
4585508G1K1A

Rzecznik praw obywatel
skich chce, by pracodawca
musiał refundować osobom
zatrudnionym przy monito
rach ekranowych nie tylko
klasyczne okulary Zgodnie
z rozporządzeniem z 1 grud
nia 1998 roku w sprawie bez

pieczeństwa i higieny pracy
pracodawca ma obowiązek
zapewnić pracownikom oku
lary korygujące wzrok, zgod
nie z zaleceniem lekarza, jeżeli
wyniki badań okulistycznych
przeprowadzonych w ramach
profilaktycznej opieki zdro
wotnej wykażą potrzebę ich
stosowania podczas obsługi
monitora. Zdaniem rzecznika
praw obywatelskich wobec
powszechnego stosowania
szkieł kontaktowych zamiast
okularów korekcyjnych nale
żałoby rozważyć możliwość
ich refundowania.

Informatyk -1 etat
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które spełniają następujące
warunki:
1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
2. posiadają nieposzlakowaną opinię,
3. przeciwko kandydatom nie może toczyć się postępowanie o przestępstwa
ścigane
z oskarżenia publicznego bądź o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym
stanowisku.
Z w/w stanowiskiem pracy związane są następujące wymagania:
Podstawowe:
1. ukończone co najmniej studia kierunkowe I stopnia,
2. znajomość systemu Windows 2000 i Windows 2003,
3. znajomość narzędzi Lotus Notes Domino,
4. znajomość narzędzi Microsoft Information Server, MS SQL Server, MQ Series,
5. znajomość i umiejętność naprawy sprzętu PC,
6. znajomość protokołu TCP/IP.
Dodatkowe:
1. znajomość techniki pracy biurowej,
2. kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
3. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
4. wysoka odporność na stres,
5. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:
1. zapewnienie sprawnego działania sprzętu komputerowego i aplikacji
użytkowych,
2. zapewnienie sprawnego działania oprogramowania systemowego
działającego
w jednostce,
3. instalowanie kolejnych wersji aplikacji.systemowych i użytkowych,
4. wykonywania kopii zapasowych gromadzonych danych,
5. udzielanie porad użytkownikom systemu w zakresie obsługi sprzętu
i oprogramowania.

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie wraz z C.V. oraz numerem telefonu kontaktowego,
2. kwestionariusz osobowy z fotografią,
3. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje,
4. kopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe,
5. kopie dokumentów oraz oświadczenia kandydata, potwierdzające
umiejętności wymagane w ofercie,
6. przebieg pracy zawodowej (dobrze widziane opinie z poprzednich miejsc pracy).
7. Wykaz oświadczeń na stronie internetowej www.gryfino.sr.gov.pl

Oferty należy składać do dnia 16 stycznia 2009r do godziny 12.00

w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gryfinie ul. Grunwaldzka 2
- pok.109 -1 piętro lub nadać drogą pocztową z oznaczeniem konkursu.
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PROGRAMY Rząd myśli jak przekonać pracodawców do pracowników po 50

Praca ma być
nie tylko dla młodych
Program „Kapitał ludzki"
to szansa na prace dla
tych, którzy skończyli 50
lat i nie mają pracy, lub
też boją się o jej utratę.
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego ma z tego
unijnego programu 300
milionów złotych do wy
dania.
JOANNA
BOROŃ-BEPNARZ
joanna.boron@gk24.pl
Pieniądze te trafią na reali
zację projektów promujących
starszych pracowników na
rynku pracy. Ich celem mogą
być szkolenia i przekwalifiko
wanie starszych pracowników
oraz zmiana sposobu postrze
gania przez pracodawców tej
grupy zatrudnionych.

Szkolenia i kampania
medialna
Program „Kapitał ludzki”
jest bardzo elastyczny - łatwo
więc będzie przypasować go
do celów, jakie zapisano
w projekcie „50+”. A ten prze
widuje m.in. wprowadzenie
oferty bezpłatnych szkoleń
podnoszących kwalifikacje
starszych pracowników, licz
ne kampanie medialne skie
rowane do pracodawców.

Polska z 28 -proc. wskaź
nikiem zatrudnienia osób
w wieku od 55 do 64 lat zaj
muje przedostatnie miejsce
w Europie. W Szwecji jest ich
70 proc. Tymczasem strate
gia lizbońska zakłada, że
do 2020 roku w Europie po
winno pracować co najmniej
50 proc. osób powyżej 55. ro
ku życia.

Polacy
wolą emeryturę
U nas jest zupełnie inaczej.
Ponad 60 proc. Polaków
w tym wieku chciałoby
przejść na emeryturę tak
szybko, jak to możliwe. Nikt
ich nie zatrzymuje, bo praco
dawcy nie są zainteresowani
ich pracą. Albo wypychają
pracowników na emerytury,
albo zwalniają, gdy wchodzą
w wiek 50+. W efekcie co pią
ty bezrobotny to osoba
po pięćdziesiątce.

Solidarność pokoleń
Nacisk Unii Europejskiej
i sytuacja w starzejącej się
Polsce zmobilizowały rząd
do opracowania programu
„Solidarność pokoleń”.
Program zakłada, że pra
codawcy, którzy już utworzyli
fundusz szkoleniowy, będą
mogli otrzymać częściową reREKLAMA

fundację wydatków ze środ
ków Funduszu Pracy. Jedno
cześnie wielkość refundacji
w przypadku szkoleń osób
po 50 roku życia będzie dwu
krotnie wyższa niż w przy
padku dofinansowania kosz
tów szkoleń młodszych pra
cowników.
Na szczęście to nie wszyst
ko. Firmy zatrudniające oso
by w wieku przedemerytal
nym, czyli pięć lat przed osią
gnięciem ustawowego wieku
emerytalnego (tzw. 55 la dla
kobiet, 60 lat - dla męż
czyzn), byłyby także zwolnio
ne z opłacania składek
na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych. Planowane
jest również czasowe zwolnie
nie z tych opłat firm zatrud
niających osoby po 50 roku
życia.

Ponad 40 procent
Resort pracy zapowiedział,
że efektem programu „Soli
darność pokoleń - 50+” ma
być wzrost zatrudnienia osób
w wieku 55-64 lata do pozio
mu 40 proc. w 2013 r. i 50
proc. w 2020 r., a łączne skut
ki realizacji programu w la
tach 2009-2015 wyniosą oko
ło 19 miliardów złotych.

Zrzeszenie Kupców
i Przedsiębiorców
w Koszalinie
KRAJOWY
► [SYSTEM
USŁUG

PUNKT
KONSULTACYJNY
Świadczymy bezpłatne usługi informacyjne
dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą

Zakres usług:
Zakładanie, prowadzenie oraz rezygnacja z działalności gospodarczej: aspekty prawne, podatkowe.
Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie i finansowanie działalności: dostępne źródła finansowania i wsparcia.
Informacja na temat bezpłatnych i dofinansowanych szkoleń oraz usług specjalistycznych dla firm.

Punkt Konsultacyjny w Koszalinie
przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców
otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
ul. Piłsudskiego 6, tel. 094 342 28 01
Dyżury w Sławnie: Starostwo Powiatowe ul. Sempołowskiej 2a
w poniedziałki w godz. 9.00-15.30

więcej infowmacji i szczegółowy zakres usług:

www.zkip.pl
www.ksu.parp.gov.pl

a

PARP4§|
UNIAKUftONJSKA

KAPITAŁ LUDZKI
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Człowiek,
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

najlepsza
inwestycja.

Droga do zatrudnienia poprzez inwestycje
w aktywizację zawodową osób
bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie w latach 2008-2013 realizuje projekt „Droga do
zatrudnienia poprzez inwestycje w aktywizację zawodową osób bezrobotnych” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek otwarty dia wszystkich, Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projekt ma na celu stworzenie możliwości do podniesienia zdolności do zatrudnienia oraz
zwiększenie aktywności osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Białogardzie. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez wdrażanie usług i instrumentów rynku
pracy określonych w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i usługach rynku pracy
(t.j.z2008r. Dz.U. Nr69, poz.415).
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że w 2008 roku w ramach realizacji projektu
wdrożono następujące usługi i instrumenty rynku pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców:
-staż-280 osób
- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - 203 osoby
- szkolenia - 228 osoby
- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 86 osób
- refundacja kosztów na wyposażenie i doposażenie miejsca pracy -21 osób
Łącznie z powyższych form skorzystało 818 osób bezrobotnych oraz 320 pracodawców.
Ponadto, wszyscy uczestnicy projektu skorzystali, zgodnie z indywidualnymi potrzebami z
poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Pracodawcom i osobom bezrobotnym uprzejmie dziękujemy za współpracę oraz
zapraszamy Państwa do udziału w projekcie w kolejnych latach.

(s-PS
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Europejski Fundusz Społeczny
4815808G1K1/A

PRACA I NAUKA

15

OFERTY PRACY Szukasz pracy? Może wśród tych ofert znajdziesz coś dla siebie!

Praca na Ciebie czeka
Powiatowy Urząd Pracy
w Słupsku:
- Barmanka
- Grafik komputerowy
- Kosmetyczka
- Technolog oczyszczalni
ścieków
- Recepcjonista
- Aplikant Straży Miej
skiej
- Referent
- Pielęgniarką
- Osoba do wklejania wyściółek
- Logopeda
- Kierownik działu pa
liw
- Konserwator sieci kom
puterowej
- Handlowiec
- Krawcowa.

Powiatowy Urząd Pracy
w Białogardzie:
- Kucharz - wykształcenie
min. zawodowe, staż pracy
min. 2 lata, prawo jazdy kat.
B, aktualna książeczka zdro
wia do celów sanitarno-epide
miologicznych.
- Barman/ka - wykształce
nie bez znaczenia, możliwość
przyuczenia do zawodu. Pra
ca w Białogardzie.
- Mechanik samochodowy
- wykształcenie bez znacze
nia, możliwość przyuczenia.
Praca w Białogardzie.
- Pomocnik pilarza - wy
kształcenie zawodowe. Praca
w Tyczewie, gmina Tychowo.
- Kierowca-spedytor - wy
kształcenie min. zawodowe,
staż pracy min. 2 lata, prawo
jazdy kat. B + C, praca na te
renie woj. zachodniopomor
skiego.

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie:
- Pokojowa w hotelu
- Salowa
- Architekt
- Prawnik legislator
- Nauczyciel - bibliote
karz
- Kasjer
- Dozorca
- Pomoc kuchenna
- Kucharz
- Asystent osoby niepełno
sprawnej
- Szwaczka
- Kurier.

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinku:
- Elektryk-automatyk wymagane wykształcenie za
wodowe -1 osoba
- Kierowca - wymagane
wykształcenie zawodowe,
uprawnienia na przewóz rze
czy -1 osoba
- Kierownik oddziału wymagane wykształcenie
średnie -1 osoba
- Kucharz - wymagane
wykształcenie zawodowe - 2
osoby
- Malarz proszkowy- wy
magane wykształcenie zawo
dowe -1 osoba
- Nauczyciel historii i
WOS - wymagane wykształ
cenie wyższe -1 osoba
- Nauczyciel przedmiotów
zawodowych elektronicz
nych - wymagane wykształ
cenie wyższe techniczne - 1
osoba
- Nauczyciel przedmiotów
zawodowych - fryzjer - wy
magane wykształcenie wyż
sze -1 osoba

- Nauczyciel przedmiotów
zawodowych - introligator wymagane wykształcenie
wyższe -1 osoba
- Operator maszyn stolar
skich - wymagane wykształ
cenie zawodowe, uprawnie
nia na wózki widłowe -1 oso
ba
- Operator wózka jezdnio
wego - wymagane wykształ
cenie zawodowe - 2 osoby
- Pilot wycieczek - wyma
gane wykształcenie średnie,
znajomość języka angielskie
go, rosyjskiego i ukraińskiego
-1 osoba.

Powiatowy Urząd Pracy
w Koszalinie:
- Kosztorysant (06/1526)
-wykształcenie średnie bu
dowlane, obsługa programu
RODOS - doposażenie lub
wyposażenie
stanowiska
pracy (miejsce pracy - Ko
szalin)
- Recepcjonista (1008) wykształcenie wyższe, język
angielski lub niemiecki - wy
posażenie lub doposażenie
stanowiska pracy (miejsce
pracy - Mielno)
- Przedstawiciel handlowy
(1226) - wykształcenie min.
średnie, doświadczenie w
handlu (branża spożywcza)
(miejsce pracy - Koszalin) doposażenie stanowiska pra
cy
- Asystentka stomatolo
giczna (07/2132) - wykształ
cenie średnie medyczne
(miejsce pracy w Koszalinie)
- doposażenie stanowiska
pracy +50
- Pracownik produkcji /
przetwórstwo rybne (2882)mile widziana książeczka
zdrowia (miejsce pracy Ko
szalin)
- Pracownik administra
cyjno-biurowy (2878) - wy
kształcenie średnie, mile wi
dziane wyższe, doświadczenie
w pracy w kadrach (miejsce
pracy Koszalin)
- Pielęgniarz zwierząt
(2875) - wykształcenie śred
nie rolnicze lub pokrewne, do
świadczenie w zawodzie zoo
technika minimuml rok
(miejsce pracy Koszalin)
- Kierownik robót budow
lanych (2843) - wykształce
nie wyższe budowlane,
uprawnienia
budowlane
(miejsce pracy Koszalin)
- Majster robót budowla
nych (2844) - wykształcenie
wyższe budowlane, upraw
nienia budowlane (miejsce
pracy Koszalin)
- Fryzjer (2836) - staż pra
cy 2 lata, pożądana znajo
mość języka niemieckiego lub
angielskiego, (miejsce pracy
Mielno)
- Kosmetyczka (2835) staż pracy 2 lata, pożąda
na znajomość języka angiel
skiego lub niemieckiego,
(miejsce pracy Mielno)
- Nauczyciel biologii i eko
logii (2818) - wykształcenie
wyższe magisterskie z biolo
gii z ekologią oraz przygoto
waniem
pedagogicznym
(miejsce pracy - Koszalin)
- Sprzątaczka - sprzątacz
(2768) - wykształcenie min.
podstawowe sprzątanie kla
tek schodowych i terenów wo
kół budynków (miejsce pracy
Koszalin).

Powiatowy Urząd Pracy
Stargard Szczeciński

0800-207-201
(bezpłatna infolinia
w sprawie pracy
z tel. stacjonarnego):
- Diagnostyk - wymagane
wykształcenie min. zawodo
we, diagnostyka i konserwa
cja klimatyzacji samochodo
wej polegająca na podłącze
niu testera do instalacji i mo
nitorowania procesu napra
wy. Oferta pracy w ramach
wyposażenia stanowiska pra
cy skierowana dla osoby po
siadającej status osoby bezro
botnej.
- Elektryk - wykształcenie
średnie lub wyższe - elektro
techniczne,
wymagane
uprawnienia elektryczne do 1
kV (mile widziane uprawnie
nia elektryczne powyżej 1
kV), znajomość podstaw auto
matyki i sterowania kompu
terowego.
- Fryzjer damsko-męski miejsce pracy dla osoby zare
jestrowanej w tutejszym
Urzędzie.
- Instruktor fitness - miej
sce pracy dla osoby zareje
strowanej w tutejszym Urzę
dzie.
- Kierowca samochodu
specjalnego - ładowacz nie
czystości - wymagane wy
kształcenie min. zawodowe,
prawo jazdy kat. C, aktualne
badania psychotechniczne
oraz uprawnienia do przewo
zu rzeczy.
- Kierowca - pracownik
magazynu - wykształcenie
min. zawodowe, wymagane
prawo jazdy kat. C, mile wi
dziane aktualne badania
psychotechniczne. Przewo
żenie towaru oraz prace załadunkowo - rozładunko
we.
- Kierowca kat. C - min.
zawodowe, 1 rok stażu w za
wodzie kierowcy. Prawo jazdy
kat. G, uprawnienia na prze
wóz rzeczy, psychotesty. Mile
widziana Karta Kierowcy
i aktualna książeczka zdro
wia. (Giełda Pracy, informa
cje pok. 107 w tutejszym
Urzędzie).
- Magazynier - min. wy
kształcenie zawodowe, pod
stawowa znajomość obsługi
komputera. Mile widziane
uprawnienia na prowadze
nie wózków widłowych i ak
tualna książeczka zdrowia.
(Giełda Pracy, informacje
pok. 107 w tutejszym Urzę
dzie).

PRACA ZA GRANICĄ

Oferty EURES - dla odważnych
Animator kultury - Włochy

dodatkowym atutem. Osoby
zainteresowane muszą prze
słać cv w języku angielskim ze
zdjęciem bezpośrednio do pra
codawcy na adres: info@plantcenter.se
Wynagrodzenie
od 60 EURO brutto dziennie,
czyli od 1500 EURO miesięcz
nie, pracodawca zapewnia za
kwaterowanie (odpłatnie 190
EURO miesięcznie), podróż
we własnym zakresie.

Praca na kempingach jako
animator / instruktor sporto
wy, instruktor fitness, prze
wodnik, ratownik, tancerz,
prezenter. Wymagania: dobra
znajomość języka angielskie
go, niemieckiego lub francu
skiego (znajomość języka wło
skiego będzie dodatkowym
atutem). Osoby zaintereso
wane muszą przesłać swoje
cv w języku angielskim z do
piskiem o przetwarzaniu da
nych osobowych na adres:
m. tredota@wup .mazowsze.pl
Rozmowy kwalifikacyjne od
będą się 23.03.09 r. w War
szawie Wynagrodzenie od
500 do 1500 EURO netto
na miesiąc, zakwaterowanie
i wyżywienie na koszt praco
dawcy, pracodawca zwraca
koszty podróży do 200 EURO.

Fryzjer - Cypr
Wymagania: komunika
tywna znajomość języka an
gielskiego lub greckiego, wy
kształcenie kierunkowe (wy
magane dokumenty potwier
dzające kwalifikacje), 2 lata
stażu w zawodzie. Osoby za
interesowane powinny wysłać
swoje cv i list motywacyjny
w języku angielskim na ad
res: sappiou@dl.mlsi.gov.cy
Czas pracy - 5 dni w tygodniu
(salon
jest
nieczynny
w czwartki i niedziele). Wyna
grodzenie: od 1000-1200 EU
RO brutto za miesiąc + 13
pensja, dodatki. Pracodawca
pomaga w znalezieniu zakwa
terowania - koszty pokrywa

Pracownik w Szkółce
leśnej - Norwegia
Wymagania:podstawowa
znajomość języka angielskie
go, wymagane doświadczenie
w rolnictwie, pożądane do
świadczenie w pracy w szkół
ce leśnej, prawo jazdy będzie

pracownik. Więcej na stronie:
www. Eures, praca. gov. pl

Pracownik drukarni składacz papieru - Malta
Wymagania: komunika
tywna znajomość języka an
gielskiego, co najmniej 2 lata
doświadczenia w obsłudze
maszyn drukarskich i w skła
daniu wielkoformatowym.
Zakres pracy: nadzorowanie
składania arkuszy papieru
zgodnie z zamówieniem
klientów oraz przygotowywa
nie procesu składania a także
obsługa maszyn, zatrudnie
nia: - praca stała na pełen
etat, wynagrodzenie do nego
cjacji: stawka początkowa
143 EURO brutto tygodnio
wo, później wzrośnie do 250
EURO brutto tygodniowo.Pracodawca pomoże w
znalezieniu zakwaterowania.
Pracodawca opłaca koszty po
dróży i odbiera pracownika
z lotniska. Oosoba do kontak
tu: David Borg, e-mail:
dborg@gutenberg.com.mt
Rozmowa kwalifikacyjna od
będzie się telefonicznie w ję
zyku angielskim.

REKLAMA

Jeronimo Martins Dystrybucja S. A. jest częścią portugalskiego koncernu specjalizującego się w produkcji i dystrybucji dóbr
konsumpcyjnych. Firma jest obecna w Polsce od 1995 r. W chwili obecnej posiadamy ponad 1000 sklepów detalicznych
„Biedronka", co sprawia, że jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród sieci handlowych w Polsce. Jednym z głównych celów
strategicznych firmy na najbliższe lata jest otwarcie kolejnych kilkuset sklepów. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy

w sklepach w Kamieniu Pomorskim i Szczecinie na stanowiskach:

Zastępca Kierownika Sklepu

nr. ref. ZKS / Kamień Pomorski, Szczecin
Osoby zatrudnione na powyższych stanowiskach odpowiedzialne będąm.in. za: zapewnienie funkcjonowania sklepu zgodnie
z obowiązującymi standardami firmowymi, organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu oraz reprezentowanie firmy
wobec klientów i dostawców.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
• Doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość specyfiki handlu detalicznego;
•

Doświadczenie w kierowaniu zespołem:

•

Wykształcenie minimum średnie (preferowany profil handlowy);

•
•

Przynajmniej podstawowa znajomość obsługi komputera;
Wysoka motywacja do pracy i nastawienie na realizację celów;

•

Wysokie poczucie odpowiedzialności;

•

Umiejętność skutecznej komunikacji;

•

Rzetelność i uczciwość;

•

Dyspozycyjność oraz gotowość do odbycia kilkutygodniowego szkolenia poza miejscem zamieszkania.

Sprzedawca - Kasjer

Powiatowy Urząd Pracy

nr. ref. KAS / Szczecin

w Lęborku:

Osoby zatrudnione na powyższym stanowisku odpowiedzialne będą m.in. za: zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta

- Fryzjer - wykształcenie
zawodowe, mile widziane
doświadczenie w zawo
dzie
- Pracownik ochrony - pa
lacz - osoba nie karana,
uprawnienia palacza (piece
elektryczne. 1700kV)
- Pakowacz - składacz mile widziane doświadczenie
w zawodzie lub osoba
do przyuczenia
- Inspektor - wykształce
nie wyższe o kierunku inży
nier budownictwa, upraw
nienia do wykonywania sa
modzielnych funkcji w bu
downictwie, mile widzia
na licencja zarządcy nieru
chomości.

zgodnie ze standardami firmy, obsługę kasy fiskalnej, rozładunek dostaw towarów oraz dbanie o estetyczny wygląd i właściwy
sposób ekspozycji towarów.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie minimum zawodowe (preferowany profil handlowy);
Rzetelność i uczciwość;
Wysoka motywacja do pracy;
Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
Dyspozycyjność;
Doświadczenie na podobnym stanowisku i umiejętność obsługi kasy fiskalnej będą dodatkowymi atutami kandydatów.

Zatrudnionym osobom oferujemy:
•
•
•
•

Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
Stabilność zatrudnienia;
Możliwość stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych;
Szerokie możliwości awansów wewnętrznych.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i CV wraz z klauzulą
o ochronie danych osobowych) do dnia 15.01.2009 na adres:

Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
Centrum Dystrybucyjne Kostrzyn
Kierownik Działu Kadr i Płac
62-025 Kostrzyn, ul. Żniwna 5
z podaniem numeru referencyjnego i nazwy miasta na kopercie
lub aplikowanie przez naszą stronę internetową:

www.praca.biedronka.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

. /.;

jrryTffT irlfTi^r

Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., Siedziba: ul. Żniwna 5. PL 62-025 Kostrzyn, tel. +48 (61) 654 8000, fax +48 (61) 654 80Ó4, Biuro Zarządu:
ul. Postępu 17D, PL 02-676 Warszawa, tal. +48 (22) 351 3000, fax +48 (22) 351 3004, www.biodronka.pl, NIP 770-10-11-327, Regon 630303023,
KRS 0000222483 Sąd Rejonowy w Poznaniu, Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 06 1030 1508 0000 0005 0065 1008
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NA LUZIE
KRYMINAŁY Z Temidą

ZABAWA Z SUDOKU
Sudoku to niezwykle wcią
gająca gra logiczna. Jej zasa
dy są bardzo proste.
Plansza przedstawia duży
kwadrat o wymiarach 9 na 9
kratek. Złożony jest on z 9
mniejszych kwadratów o wy
miarach 3 na 3 kratki.
Gra polega na tym by w du
żym kwadracie uzupełnić pu
ste pola cyframi (od 1 do 9),
tak aby w poziomym wierszu
i pionowej kolumnie cyfry się
nie powtarzały. Nie mogą się
one także powtarzać w ma
łych kwadratach.
W Sudoku nie potrzebujesz
słowników i encyklopedii. Wy
starczy logiczne myślenia...
Powodzenia.

4 5 6 8
4
7
9
7
5
2
6 2

5
2 3
7
9
1

4
9

8
2 7 6 4

3

UŚMIECHY NA DZIŚ
- Mamooooooo, a czemu
tatuś chce z balkonu skakać?
- Nie mam pojęcia, synku.
Doprawiałam mu rogi a nie
skrzydła.
Ojciec ogląda zeszycik synka:
- Czemu tak nierówno li
terki piszesz?!
- To nie literki tatulu, to
nuty.
Inspekcja w koszarach
francuskich:
- W jaki sposób zabezpie
czacie się przed zatruciem
skażoną wodą? - pyta szef in
spekcji.
- Najpierw gotujemy wo
dę, panie pułkowniku.
- Dobrze, a co potem?
- Potem dokładnie filtruje
my - odpowiada zapytany.
I dodaje: - I żeby się już cał
kowicie zabezpieczyć, pijemy
wyłącznie wino!

wymówienie, bo podobno or
dynarnie nawymyślałeś jej
przez telefon...
- A to nie byłaś ty?!!!
- Baco, co pijecie, wódkę,
wino?
- No, i piwo!
Wychodzi baca przed cha
łupę, przeciąga się i wola:
- Jaki piękny dzionek!
A echo z przyzwyczajenia:
-... Mać, mać, mać...!
***
Baca wlecze do lasu zabite
go psa. Sąsiad zagaduje:
- A co to się stało, kumie?
- Aaaa... musiołek go za
strzelić!
- To pewnie był wściekły,
co???
- No, zachwycony to nie
był!!!

Jasio krzyczy do ojca:
- Tato barometr spadł!
-O ile?
- O jakieś dwa metry...
Fryzjer pyta klienta:
- Pan już chyba u nas był?
- Nie, ucho straciłem
na wojnie.
- Coś ty najlepszego zrobił!
- wita żona męża, wracające
go z pracy. - Gosposia złożyła

7. Wszyscy niezadowoleni,
ale głosują na władzę sowiec
ką.
***
Matka pyta swego syna,
który niedawno ożenił się:
- Jak się czujesz w roli
małżonka?
- Fatalnie. Nie mogę pić
wódki, palić papierosów,
przeklinać...
- Nic, tylko płakać!
- Płakać też nie wolno!
Rozmawiają dwaj starsi
panowie z brzuszkami:
- Podobno codziennie in
tensywnie uprawiasz gimna
stykę?
- To prawda.
- A możesz już dotknąć
swoją prawą ręką lewą nogę?
- Jeszcze nie ale już zaczy
nam ją widzieć.

W Kraju Rad.
Siedem cudów władzy so
wieckiej:
1. Nie ma bezrobocia, ale
nikt nie pracuje;
2. Nikt nie pracuje, ale
plan wykonany;
3. Plan wykonany, ale nie
można nic kupić;
4. Nie można nic kupić, ale
wszędzie kolejki;
5. Wszędzie kolejki, ale
kraj na progu dobrobytu;
6. Kraj na progu dobroby
tu, ale wszyscy niezadowole
ni;

Najpierw naprawiał,
potem podrywał
Prokuratorzy i policjanci
sprawdzają, czy rzeczywi
ście znany w mieście szewc
próbował zgwałcić swoją
20-letnią klientkę, Dorotę
N. Na razie mężczyzna zo
stał wypuszczony na wol
ność, ale musiał wpłacić
dwa tysiące złotych kaucji.
Dostał też polecenie, żeby
raz w tygodniu meldować
się na komisariacie policji.
Jeśli się nie stawi, pójdzie
do aresztu.

O tej sprawie opowiada całe
miasteczko. Szczególnie sklepikarki w centrum, byłe są
siadki znanego rzemieślnika,
który swój zakład prowadził
od wielu lat. Interes kręcił mu
się co prawda coraz gorzej, ale
i tak miał wciąż klientów, bo
był dobrym fachowcem.
Po powrocie z izby zatrzy
mań musiał jednak zamknąć
swój zakład. Klienci przestali
do niego przychodzić, a mąż
pewnej kobiety chciał go na
wet pobić.
Ludzie się zastanawiają:
„Prawda to czy nieprawda”?
Chciał zgwałcić 20-latkę, czy
też jest to jej wymysł? I jesz
cze długo będą się zastana
wiać...
Większość twierdzi, że Do
rota - panna mówi prawdę.

Tym bardziej że kobiety
w mieście już od dawna opo
wiadały sobie z przekąsem
o szewcu. Buty co prawda na
prawiał dobrze, ale przed za
płatą za usługę panie musiały
się od niego co nieco nasłu
chać. Podobno bardzo często
się zdarzało, że kiedy kobieta
sama odbierała buty, lubił jej
mówić jakieś sprośności. Jed
na z klientek twierdziła, że
próbował ją złapać za ręce,
ale się wyrwała i uciekła.
- Pewna znajoma opowia
dała mi, że często naprawiała
u niego buty. Gdy była z mę
żem, zachowywał się kultu
ralnie. Lecz jak tylko raz
przyszła sama, zaraz jej po
wiedział: „Takiej ładnej dupci
to zrobię za darmo”. Uciekła,
a po buty wysłała potem mę
ża. Znam wiele takich, a na
wet jeszcze gorszych opowie
ści - mówi sprzedawczyni
z sąsiadującego z zakładem
krawieckim sklepu.
W mieście krążyły już
anegdoty o zachowaniu szew
ca, ale nikt się nie spodziewał
niczego złego.
Tymczasem Dorota N.
twierdzi, że ją napadł i chciał
zgwałcić. Któregoś dnia tuż
przed zamknięciem przyszła
odebrać sandały. W zakładzie
był tylko szewc i ona.

- Szewc powiedział, że jest
bardzo zajęty, ale moje buty
są gotowe - opowiada młoda
kobieta. - Poprosił, żebym
weszła do drugiego pomiesz
czenia i wzięła je z półki.
Kiedy szukała swoich san
dałków wśród wielu par bu
tów, poczuła na pupie silne
ręce szewca. Szarpnęła się
i wyrwała, a on wcale się nie
speszył. Stał zadowolony
i pewny siebie. Dziewczy
na odskoczyła na kilka kro
ków. Zdawało jej się, że jest
w bezpiecznej odległości, bli
sko drzwi.
Szewc spokojnie powie
dział, że obniży jej cenę za na
prawę, ale za zaoszczędzone
pieniądze powinna sobie kupić
drinka. Dla rozluźnienia. Za
pytał też, gdzie chodzi na piwo
i w której szkole się uczy. Po
tem nagle podskoczył do niej,
szarpnął za rękę i mocno przy
ciągnął do siebie. Znów zaczął
ją ściskać i dotykać.
- Ledwo zdołałam się wy
rwać i uciec - zeznała Dorota N.
Od
razu
zadzwoniła
do mamy, a ta zawiadomiła
o wszystkim policję.
Teraz śledczy szukają in
nych kobiet, którym szewc
chciał nie tylko naprawić bu
ty. ■
Grzegorz Pawlak

OSTREPIÓRKO

Trener złości się na zawod
nika:
- Ile razy mam ci powta
rzać, ze konkurencja, w której
startujesz nazywa się trójskok. To znaczy, ze odległość
17 metrów masz pokonywać
trzema skokami, a nie jed
nym.
- Ziuta, dlaczego ten pies
tak się na mnie patrzy?
- On tak zawsze, gdy ktoś
je z jego miski.

POGODA
Środa

1028 hPa

31-12-2008 r.

Z północy dociera do nas zimne arktyczne powietrze. Na
niebie sporo słońca i sucho. Na termometrach cały dzień
lekki mróz do -0:-2°C. Wiatr słaby z południa. W nocy
pogodnie, miejscami mglisto i mroźno. Rano mgły mogą
osadzać tzw. szadź. Na drogach będzie ślisko.

Na Bałtyku spokojnie.
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Kolejne dni to cały czas

Wsch. Słońca 8:15,
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mas powietrza. Spadnie
trochę śniegu i cały czas
mroźno. W nocy nawet -10°C.

7 godz. 24 min.

Nieoczekiwanym happy
endem zakończyła się histo
ria francuskiej matki, której
ukradziono samochód z jej
małym dzieckiem w środku.
Złodziej, wyraźnie zaskoczo
ny obecnością malucha, po
rzucił pojazd i... wezwał
na miejsce zdarzenia policję.
Jak doniosło w niedzielę ra
dio RTL, do kradzieży doszło
w miejscowości Hayange

na wschodzie Francji (Lotaryn
gia). Przestępca wykorzystał
chwilę, gdy matka udając się
do piekarni lekkomyślnie pozo
stawiła samochód z włączonym
silnikiem i niemowlęciem
w środku. To wystarczyło, by
auto padło łupem obserwujące
go sytuację złodzieja. Dopiero
jednak po uprowadzeniu pojaz
du złodziej spostrzegł, że auto
nie jest puste. Postanowił więc

porzucić łup wraz z kłopotli
wym pasażerem. W dodatku
dżentelmen-włamywacz o „sil
nym słowiańskim akcencie” jak podaje RTL - telefonicznie
powiadomił policję o miejscu
zaparkowania pojazdu.
Ku radości matki, stróże
prawa odnaleźli wóz we
wskazanym miejscu wraz
z jego całym i zdrowym nie
letnim pasażerem.
(sz)

i
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OGŁOSZENIA DROBNE
Ogłoszenia pochodzą:

Podajemy strefy telefonicznych

(GK) ■ obszar koszaliński

094 koszalińska, 059 słupska

(GS) - obszar szczeciński

091 szczecińska

ABEANET- biuro tłumaczeń

uszkodzony silnik. 0696-852-130.

- wszystkie języki; Słupsk,

(GK)

numerów kierunkowych:

(GP) ■ obszar słupski

FIAT Ducato max 2.8 TDi (1998)

059-841-38-50

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

48495/A

FIAT Punto, (1995)sprowadzony,
3300zł, 0787-302-486. (GP)
-------------- -------------------------------------------

(N) ■ ogłoszenie z internetowego systemu ogłoszeń www.nadaj.pl

13330/A

FOCUS, l,8TDi XII1999 r. 14.800

RUBRYKI«
w porządku alfabetycznym szukaj na stroniet
17

Nieruchomości stancja

19

Auto zamiana

17

Nieruchomości zamiana

Auto sprzedaż

17

Oddam za darmo

Biznes

17

Praca.

19

Budownictwa

17

Praca szukam

19

Gabinety lekarskie

17

Przewozy osobowe

19

19

do prowadzenia księgi rachunkowe,
podatkowe oraz wszelkie inne
ewidencje. 0510-26-96-27.

(GK)

BIURO podatkowe.
48214/A

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

do negocjacji, 0518-975-511.

BIURO Rachunkowe
0508-199-586. (GK)

(GK)
48419/A

(GK)

46938/A

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

47863/a

FORD Fusion, 1.4 TD, 2004,

BIURO rachunkowe, księgowość,

bezwypadkowy, krajowy, czarny,

kadry, Rozliczenia roczne, zwrot
VAT 094/346-30-89, 501-031-151.

0888-704-160.

(GK)
48389/A

GOLF III 1.9D 1996r.
0696-283-457. (GK)

17

Rolnictwo

20

45659/A

KP i R, księgi handlowe, doradztwo

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

02418/A

GOLF III GT 1997 1.9TDi 110 KM,

059/843-44-01. 0502-388-022.
---------------------------------------------------------

(GK)

NIE daj się wylosować, przystąp
do lidera na rynku OFE II filar

12638/A

Dziennik Pomorza
' Ogłoszenie promocyjne dotyczy tylko wydań codziennych.
' Promocja trwa do końca roku.

17

Kumo

18

Rozrywka

20

Różne

20

13269/A

18

motoryzacja

Sprzedaż

20

Nauka Korepetycje

18

Nauka Kursy

18

Nauka jazdy

18

21

Usługi
Wypoczynek Turystyka

22

18

Zdrowie Uroda

22

Nieruchomości sprzedaż

18

Zwierzęta

22

0601-840-515.

Nieruchomości wynajem

19

SUPEREKSPRES

NISSAN Terrano 2.7TDI (1997)
185tys.km, 0506-326-457. (GP)
13336/D

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

00719/D

!!!!! 602-506-359 rozbite kupię,
złomowanie.

(GK)

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

48523/E

!! AUTO-KASACJA Koszalin,
Szczecińska 67. Transport gratis;
094/342-28-39, 0-606-723-398.
(GK)
---------------- :------------ ---------------------------

46267/A

! AUTO-KASACJA, Szczecinek.
0660-487-304. (GK)
---------------------------------------------------------

00633/A

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

(GK)
48523/F

45947/A

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Sprzedaż,
odkup, zamiana. Kredyty 0% wpłaty
- uproszczone i gotówkowe.
Koszalin, Szczecińska 90.
(094)346-59-16. (GK)
----------------------------------- ---------------------

45948/A

(GP)

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

13329/B

(GK)
48378/A

OPEL Tigra, 1998r„ 6.000,(GK)

Bank", www.e-kredyt24.pl.
0508-187-888

AUTO SKUP, GOTÓWKA

(GK)

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

OD RĘKI. Tel: 502-011-742

45738/A

AUTA z Niemiec- gwarancja

(GS)

-faktura Vat 0501-279-221.

(GP)
---------------------------------------------------------

AUTOKASACJA-bez ryzyka.
Kurozwęcz (Rosnowo - lotnisko).
094/316-43-55. (GK)
---------------------------------------------------------

KAŻDE do 500 zł 0660487-304,

Mieszka I 5a. Kredyty 0%
Wpłaty- gotówkowe, samochodowe,
leasing. Tel/fax 94340-29-55,
0505- 180-551

(GK)

POWYPADKOWE. Sprzedaż
części. Stargard. 0504-672-242.

(GS)
----------------------- :---------------- -----------------

00990/B

BMW 318d (2002) 0601-920-073.
(GK)

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

(GP)

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

12543/A

48388/A

hak 1993 na forda transita
lub busa, 0664-998-987.

(GK)

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

48393/A

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

47783/A

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

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

ESCORT MK6 92r, gaz.
664-241421. (GK)

12749

! TYNKI maszynowe
z malowaniem 669855769.
(GK)

48409/A

47782/A«

i warszawskie do wynajęcia.
(094) 342-62-97,

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

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

■

48423/A ■

RENAULT Scenie 1.9 DTi (2000)
pełna opcja, 0669-382-193. (GK)

BALUSTRADY, ogrodź.
0513-685-847 (GK)

—

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

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

48445/A.

BALUSTRADY, słupki.
0502-099-202. (GK)

—t——<---------- r

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

03809/B

SPEC- DACH 0513-046-627.
----- -------------------------------- _

(GK)

48141/A

TYNKI gipsowo-maszynowe
0604-941-550. (GK)

micra 1800 zł ,tel. 668 033 418.

(GK)
------------- r-------------------- --------------------- -

43623/AG

VOLVO V40,1.9 (1999) 165tys.km,
kombi, 0506-326-457. (GP)
13336/C

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

48318/A

VW Polo 1,0 1995 0693-870-723.
(GK)
48375/A

www.jp-consulting.pl

47894/A

TYNKI maszynowe 0601-597-349.
(GP)
12262/A

47894/B

48001/A

08934/E

BUDOWA domów, 0600-300-029.
(GK)
---------------------------------------------------------

47995/A

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

(GP)
00564/A

CEBO-BUD tynki maszynowe,
cementowo- wapienne, lekkie,
ciężkie, gładkie, gipsowe,
białkowanie maszynowe. Gwarancja

1IM1
(GK)

47:

(GP)

06'

!! PODATKI ZWROT: NIEMCY,

do 7 lat, 0509-414-658.

(GK)

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

DACHY, WIĄZARY. 059/810-82-99.
(GP)
---------------------------------------------------------

05137/A

DOMY DREWNIANE,
059/810-82-99.

(GP)

ANGLIA-094-342-24-51,
094-324-02-81. (GK)
---------------------------------------- —----- ----

! Księgowość, 0500-435-380.

47486/A

WIEZBY, dachy. 0888-109-568.
(GK)__

05137/B

46!

ELEKTRYCZNE- domofony,
alarmy, 0508-155-121

(GP)
12591/8

(GP)

KOMISY,

■LOMBARD!
Wózki widłowe, www.gaskom.pl
0505-171-321.

(GP)
05902/A

48246/A

ZIEMIA POD TRAWNIK, ŻWIR,
PIASEK, WYKOPY, ROZBIÓRKI:
0608-163-247. (GK)

ul. Połtawska 1
tel.342-21-99,
ul. Połtawska 4
tel.343-81-60
infolinia: 0801-011-183

lekarskie

Market Kredytowy

!! 0514-220-205 ginekolog
bezpiecznie

Koszalin

ant

(GP)
11617/A

Najnowsze oferty wiodących banków,
na oświadczenie, bez poręczycieli
i ograniczeń wiekowych.

gotówkowy konsolidacyjne,
samochodowe, hipoteczne

!! GABINET stomatologiczny,
wybielanie zębów w godzinę,
usuwanie kamienia, protetyka.
Koszalin, Śląska 4,

2826708G1K2A

094/345-88-98, 0-501-709-606.

!!!!!!!! i!!!!!!!!! i!!!!!;

(GK)

!! KONSOLIDACJA + gotówka
na święta w jednym tańszym
kredycie, do 80 roku życia.
Wszystkie źródła dochodu.
Koszalin, 094-345-50-22.
(GK)

42617/A

BOTOX. MEZOTERAPIA- USUWANIE
ZMARSZCZEK. WYPEŁNIACZE.
(094)348-13-65,
WWW.BIO-MED.PL (GK)
--------------------------------------------- :-----------

46133/A

DOCENT Andrzej Modrzejewski,
48372/A

stomatologia, ortodoncja, protetyka,
ginekolog, okulista, dermatolog,
laryngolog, internista, USG

sklepów. Maszyny do metalu.

(GK)

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

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

46068/A

WYPOSAŻENIE gastronomii,

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

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

(GK)

(Doppler).

TYNKI maszynowe cementowo- wapienne, tradycyjne
0604-941-550. (GK)

43357/A

(GP)

Rentgen, USG, Pantomografia.
Gabinety lekarskie. Koszalin,
Kościuszki 7. 094/346-11-99.

VITRODENT 059/8-412-450 RTG

46641/A

drewnianych, zezwolenie
0-59/8-412-504, 0-607-703-135.

46124/A

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

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

BUDOWA domów tradycyjnych,

TOYOTA corolla 800zł, nissan

(GK)

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

GABINETY

RENAULT Traffic 1.9D (2001)
0506-326457. (GP)
-------- i-----------------. 13336/A

48137/A

(GK)
-------------------------------- *------ —---------------

kosztorysowanie 0608-558-166;
46129/A

usług. Wybielanie zębów

TOMOGRAFIA komputerowa,

SCHODY, 0505-631-308,
www.tralex2.pl (GS)

0667-580-410 Kanpolan.

BALUSTRADY ogrodź. 510-044-441.
(GK)

059/721-87-05

38462/A

---------------------------- T----------------------------

(GK)

42497/A

STOMATOLOGIA. Pełen zakres
lampą. Tel. 094/345-18-72.

(GK)

TYNKI tanio, 0723-667-448. (GK)

"INVESTA" Nadzory,

(GK)

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

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

PUNTO 96, 4 drzwi 0506-284-096.
(GK)

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

4!

RUSZTOWANIA ramowe

kominki, ogrodzenia.

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

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

46423/A

SPEC. NEUROLOG. NFZ.

(GS)

USŁUGI murarskie, klinkier,

!! Egzekutor długów.

4,

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

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

Koszalin (094)347-32-86.

(GK)

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

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

(GP)

www.briinvesta.pl

(GK)

(GK)

Plac Broniewskiego 14,
059/842-85-10

PRIMERA (12-2002) 604-48-38-60.
(GK)

!!!!!!!! Skupujemy długi.

CINQUECENTO 700 (1994) stan
dobry, 1000 zł, 0-696-090-234.

! Najtaniej materiały hydrauliczne.
Hurtownia Santex. Słupsk,
Poznańska 42, 059/84-13-260,

48443/A

PEUGEOT Boxer max, 2.5 D (1996)
0508477-118. (GK)

BMW E36 3.800, Audi B4
gaz 5.800, 0516-217-712.

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

"094-346-59-16 www.max-car.pl"
(GK)

13331/A

PASSAT TDi (2005). 0510-295-890.
(GK)

13336/B

CORDOBA 1,9TD 95r
0609-701-280. (GK)

AUTO SPR7FDA7

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

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

48369/A

OPEL Corsa 1,5 D 5-drzwiowy AA

PASSAT 2.0 (1997) sprowadzony
z Anglii, 0889-733-257. (GP)

VW Passat 1,6 gaz 1995 r. Dobra
cena, 0501-315-249. (GK)

BMW 740, (1997) 155tys.km,
0506- 326-457. (GP)

całych i uszkodzonych, kasacja.
Bierkowo, 059/811-91-50,

11600zł, 0500-683-831. (GP)
-------------------------------------- j3329/a

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

45480/A

! KOMPLEKSOWO
wyremontujemy Twój dom,
mieszkanie, sklep (prace
budowlane, wykończeniowe,
instalacyjne)- gwarancja jakości
669855769. (GK)

(diesel) XI.1998 sprowadzony

(GK)
---------------------------------------------------------

03859/B

0. Langego 21. 094/345-85-96.

0605-284-364.

46495/A

46290/A

www.autokomisfurmanski.gratka.pl

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

SKUP- sprzedaż samochodów

0606-206-077

13182/B

AUTO Komis Furmański Koszalin,
279

48503/A

OPEL Vectra B kombi 2.0DTL

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

do 300.000 bez zaświadczeń. Cała
UE. Partner "Santander Consumer

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

okulistyczny. Koszalin,
09334/A

0602-382-430.

POLO 1,0,1997, 6.100
(GK)

"KREDYTY POŻYCZKI NA AUTA"

03859/C

OPTYK realizacja recept. Gabinet

kupię. Płatne gotówką

(1999) 94/31-89-369,

663-578-007

45737/A

47022/A

PŁYTY drogowe, jumbo, trelinke

OPEL Movano dostawczy diesel

Import kredytowanie leasing
aut z UE. Również luksusowych.

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

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

Codziennie. K-lin, 094-345-79-07;

---------------------------148346/A

(GK)

(GK)

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

! GŁADZIE, malowanie
ekspresowo 669 855 769 (GK)

"AUTO-KOMIS" Szczecińska 68A

0508-187-888

02356/8

03859/A

GINEKOLOG- 0517-509-723
Szczecin (GS)
GINEKOLOG- 0661-522-242
Koszalin (GS)

MATERIAŁY BUDOWLANE,
0691-179-543 (GP)

0880-463-795.

sprowadzony, stan idealny,
wyposażony, 1390Ózł,

514-064-509.

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Odkup,
zamiana. Kredyty. Koszalin,
Szczecińska 90. (094)346-59-16.
(GK)

www.car-center.com.pl

603-767-991 autozłomowanie.

!! TARTAK- PROMOCJA
094-312-55-76, 694-553-441.
(GK)

kombi, sport EDYTION,

696-031-080.

43352/A

KOPARKO- ładowarka, minikoparki,

13296/B

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

(GS)

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

(GK)

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

Hyundai Lantra na części,

!!!!!!!- SKUP AUT sprawnych

(GK)

(GP)

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

(95-05r.) tei. 0-509-270-859.

(094)345-46-52.

przyłącza wod.- kan.

GINEKOLOG- 0511-720-769
Koszalin, (GS)
---------------------------------------------------------

Koszalin, Krucza 21,

094/318-04-14, 0660-741-862.

0607-610-610.

0500-683-831.

Nfenichomośd kupno

Mmmm,

wykonawstwo, rzeźba. "EW-BUD".

księgowość, książka, płace, ZUS

OPEL Astra II, 2.0DTL (1999) diesel,

Transport

KOMINKI, projektowanie,

300D, okularnik, 1997r.,

----------------------------------------.----------------
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48440/A

MERCEDES E 210 awangardę

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

Matrymonialne

4344508G1K1A

668-165-082. (GK)
------- -----------------------USŁUGI księgowe, pełna

MERCEDES 124, 2.0 D (1987)
4700zł 0609-278-275. (GP)

Głos

(GP)

224.000 km., ABS. 602-703-358.

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

Kredyty

Ogłoszenie promocyjne ukaże się w ciągu jednego tygodnia
wydawniczego.
Oferta wyłącznie dla osób prywatnych.
Cena ogłoszenia promocyjnego: 1 zł brutto.
Promocja nie dotyczy rubryk: motoryzacja, remonty, usługi,
nauka, zdrowie, gabinety i towarzyskie.

(GK)
------------------ *------------------------------------ -

(lub przepisz się). Zadzwoń,

Komisy Lombardy

Nadając trzy ogłoszenia do „Głosu"
dodatkową, czwartą emisję,
zlecisz za złotówkę.

48066/A

(GK)

(094)34649-34.

FORD Capri 2.0 (1980) 6.000 zł

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

12164/A

BIURO podatkowe przyjmie

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

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

Auto kupno

(GP)

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

zł zarejestrowany, 0518-822-802.
---------------------------------------------------------

17

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

47093/A

!!! Szybka pożyczka

laparoskopia, chirurgia konsultacje,
operacje, 609-503-130. (GS)
-------------------------------------02127/A

na oświadczenie Słupsk
59/840-28-95,

(GP)
12668/A

GABINET stomatologiczny
Agnieszka Koczerga;
narkoza-leczenie, usuwanie zębów;
wybielanie, chirurgia
stomatologiczna, protetyka,
implanty; Słupsk, Pobożnego 4/2,
059-842-86-57 (GP)
---------------------------------------------------------

11138/A

! 100 000 bez poręczyciela,
120 rat. Słupsk,
Plac Dąbrowskiego 6.
059/842-92-38.

(GP)

! ATRAKCYJNE KREDYTY
94347-40-61 (GK)

OGŁOSZENIA DROBNE

środa - czwartek
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009

18

MML

!! Potrzebujesz pieniędzy?
Zapraszamy! Minimum formalności:
bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.
Niskie raty, 25000zł-155,27zł,

AKCJE

odsetki 7,08%. Słupsk:

Energa SA i akcje Odra kupię,

059/842-70-98, Szczecin:

515-934-300.

(GS)
----------------- ----------------------------------------

06128/A

!!!!! NA dowód 20 tys.
0695-308-096 (GP)
----------------------------------------------------------

(GK)
46667/A

02269/A

OPONY zimowe, felgi. Kobylnica
0-604-289-092 (GP)
--------------- ----------------------------------- :------

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

PRZEKŁADNIE kierownicze,
naprawa regeneracja. Słupsk,
Z. Augusta 41059-843-57-12
(GP)

13249/A

KUPUJEMY długi, 0505-670-041.
(GP)

10769/A

00079/B

00446/A

WYPOŻYCZALNIA
WYJDŹ szczęściu naprzeciw i wygraj

(GK)

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

45885/A

ATRAKCYJNE kredyty od 5,9%

z samotnością. Oferty Panów
z Europy. Nie zwlekaj, dzwoń:

bezkurencyjne, wysoka
przyznawalność, szybka decyzja

0501- 706-879, 039/917-91-30.

dojeżdżamy!, 095/720-65-42/ -44.

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

busy. "PI0TREX". (094)342-00-98;

46028/C

BEZSTRESOWO. 608-781-101.
(GK)
45103/A

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

04319/B

* * * 'TC *
^

naprawa. Raty. Samochody

08868/A

(GP)
---------------------------------------------------------

za torami z szlabanami. Samochód

na święta. Koszalin. 518-016-607.

zastępczy. 094/343-09-55;

(GK)

0-602-786-249.
46194/E

12801/A

formalności telefoniczne.

(GS)

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

0502- 532-639.

Tuwima 23 (Inkubator),

(GK)

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

(GP)
(GS)

091/820-51-22-. Szczecin.

45397/A

!!! AUTA NA GAZ, RATY. RAFGEL,
KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,
602-644-337. PROMOCJA! (GP)

JANOSIK, kredyty na dowód

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

KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne, samochodowe,
hipoteczne. Oferta wielu banków
na oświadczenie bez względu
na BIK i ograniczeń wiekowych.
"Centrum Kredytowe",
ul. Wyszyńskiego 16, SZCZECINEK,
094-374-40-90, 0694-891-744.
(GK)
KREDYTY hipoteczne,
Koszalin 0789-366-656.

094/342-05-97.

(GK)
45261/A

!! TŁUMIKI katalizatory złącza
Czekaj Zbigniew. Koszalin,
Szczecińska 13A (VIS)
094-3477-143,501-692-322. (GK)
--------------------------------------------------------

45868/A

(GK)

Przyjdź i sam sprawdź. Kredyty
gotówkowe, samochodowe,
konsolidacyjne na oświadczenie

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

Koszalin, Połtawska 4/7
(Jowisz obok apteki pod Lwem)
094/342-68-38, 508-050-820.

Połczyńska 73 (094)342-59-50,
0-602-294-167.

(GK)

46797/B

AUTO na gaz. Montaż.

------------------------------------------ --------------46210/A

POTRZEBUJESZ pieniędzy? Pożyczki
do 5000 zł. Darłowo. 518-016-019.

(GK)
Akceptujemy różne formy dochodu!

AUTOALARMY, blokady skrzyni
biegów, 0-59/841-41-45 (GP)
---------------------------------------------------------

11804/A

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

AUTODOMASZ Bałtycka 8
46194/F

zaświadczeń, uproszczone

AUTOGAZI

procedury; 150 tys- rata 931,6.

(GS)

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

1.0504-025-573.
-----------------------------

PROFI CREDIT, POŻYCZKA
BEZ BIK, DO 75 ROKU ŻYCIA,
0691-649-716. (GS)
02293/C

Koszalin i Kołobrzeg. 664-026-829.

(GK)
--------------- L_------------------------------

SZYBKA pożyczka na święta.
Sławno. 664-026-823. (GK)

46194/A

48157/A

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

!! I Agopol - szkolenia

Nieruchomości 94/347 12 30

2-POKOJOWE, 50 mkw., Ip,

kierowców kat. "B". Słupsk,
Westerplatte 64,059-842-50-27

Z nami bezpieczne transakcje
www.nord-nieruchomosci.pl

pilnie 0604-504-241 po 18.

(GP)

(GK)

48373/A

DZIAŁKĘ siedliskową, urokliwą,
2 ha, z domem, rzeczka, przy trasie

Koszalin- Rokosowo, Śliwkowa,

Koszalin - Kołobrzeg, 5 km

(GK)

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

48508/A

do morza (Gąski). 380 tys.
0607-900-208.

(GK)

3-POKOJOWE (65) z cegły,

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

z garażem, Koszalin Staszica,

DZIAŁKI 059/84-270-17
www.gieldaslupska.pl (GP)

602-609-684.

(GK)

www.nga.pl

(GK)

45753/A

•

47626/A

ELEKTROMECHANIKA, rozruszniki,
alternatory, diagnostyka
komputerowa silnika. Słupsk, Z.
Augusta 41,0-59/843-57-12 (GP)
---------------------------------------------------------

12330/C

OPONY

48509/A

12683/G

Pałac, Świeszyno, 0660-838-481.

(GK)

(GK)

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

dostawczych i osobowych
- wyprzedaż! Prostowanie felg.
Auto-serwis "PI0TREX". Koszalin,
Karłowicza 18. (094)342-00-98;

47560/8

DZIAŁKI budowlane nieuzbrojone

nawet w dwa lata!

Niekłonice; tel. 0-509-161-702.

Zaoczne
Policealne Szkoły
O administracja ^t* ekonomia
O informatyka
O turystyka

& hotelarstwo

$£■ ochrona

Ęg logistyka

kosmetyka

Kosza?
Szczeci

blaszany 25 mkw. z lokalizacją.
Telefon, woda, WC. 0600-034-266.

bezpłatne zaświadczenia

(GK)

do ZUS-u i WKU

—------- t------- ;1- --------------------------

ul.Wojska Polskiego 29a, tel./fax: 059 728 14 43

''

".......... *4536908011?^

12683/E

DARŁOWO sprzedam pawilon

ul. Zwycięstwa 148, tel./fax: 094 342 29 00
ul. Papieża Jana Pawła II 45, tel./fax: 091 829 53 55

48216/A

DOM + gospodarczy094/341-08-65. (GK)
---------------------------------------------------------

DOM 059/84-270-17
www.gieldaslupska.pl

43688/A

DZIAŁKI Niekłonice, 668-192-115.
(GK)

46611/A

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

(dawna Jedności Narodowej)

Słup

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

CZTER0P0K0J0WE 059/84 270-17
www.gieldaslupska.pl (GP)

Hf? sekretarsko-asystenckie

handlowiec

(GK)

W ROSNOWIE OD 2150 ZŁ/M2
WWW.R0SN0W0.EU 608451396.
-------------------------------------

O organizacja reklamy

nowe kierunki dostępne są tyiko w Koszalinie

BEZCZYNSZOWE MIESZKANIA

(GK)

rachunkowość

U222J2SEE91W sPe<tytor

(GK)

2-POKOJOWE, 0668 124 178.
(GK)

900 m od morza 4,043ha
w Jarosławcu NGA sp. z o.o.

AUTOSZYBY + części= Najtaniej!!!
"AUTO-BLACH", 094-34-111-28. (GK)

0602-458-307.

48068/A

DZIAŁKA budowlana: 1008 m kw
45.000 zł- Tymień
0602-701-087. (GK)

DZIAŁKI budowlane Bursztynowy

używane, nowe do aut.

SZYBKA pożyczka do 3000 zł.

!!NORD

48403/A

DZIAŁKA budowlana Świeszyno,
0-605-405-744. (GK)

13327/A

2-POKOJOWE (60) Koszalin,
094/314-33-71. (GK)

45751/A

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

46194/C

48315

(GP)

-------------------------------------- c------- ——

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

13254/A

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

(GK)

48397/A

DZIAŁKA budowlana
przy ul. Róż. Koszalin, Raduszka.
0609-665-977. (GK)

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

04251/A

POŻYCZKI od 300 - 5000. Koszalin.
664-026-824. (GK)

www.golek.nieruchomosci.pl
---------------------------------------------------------

02400/E

2 pokojowe, 35m2, po remoncie,
Słupsk 0793-497-997. (GP)

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

06387//

AUTOGAZ. Koszalin, 0505-015-365.
(GK)

Infolinia: 608-921-608.

NIERUCHOMOŚCI 094-346-00-20;
448

(GK)
---------- ;----------------------------------------------

2 pokojowe, Gdańsk lub zamiana
na dom, 0889-79-78-68. (GP)

!! A. GOŁEK

02412/A

DZIAŁKA budowlana blisko morza,
Mielenko, 0507-208-560. (GK)
---------------------------------------------------------

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

059/841-48-42, Bolesławice
059/841-53-53

POŻYCZKI dla firm bez

00293/A

AUTO CZĘŚCI usługi.
0-59/84-29-766 (GP)

Infolinia: 0-801-456-000;

12683/

_N.I.ŁRU..CHi3j^!i9.SCI—

———

AUTOCZĘŚCI amerykańskie
094/346-55-66. (GK)

022420-56-00. (GK)
--------------------------------------

(GP)

604-911-045,508-199-537

47793/A

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

POŻYCZKA na święta. Do 5000 zł.

www.gieidaslupska.pl

2£R7EDAZ

(GK)

Białogard, 094-312-00-91.

Działka 1117m 85tys.
www.danutacentrum.btk.net.pl

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

48403/B

DZIAŁKA bud. 425m ul. Wawelska,

kupi mieszkania, domy,
grunty 059/84-270-17

kategorie. 606-908-838,
Szczecin,

--------------- .— ------------ -- ----- --------- -—

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

48422/

12683/C

DZAIŁKA budowlana nad morzem.
Dąbki- Bobolin 0609-665-977.
(GK)

094-312- 85-10. Dom
(Kochanowskiego) 390tys. do neg.

KURS HDS, wózki widłowe,

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

(GK)

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

SŁUPSKA Giełda Nieruchomości

terminy, uprawnienia, wszystkie

(GK)

47911/A

44253/A

DWUPOKOJOWE 059/84-270-17
www.gieidaslupska.pl (GP)

(GK)

podesty ruchome. Dogodne

bramy. Raty. 094/34-69-115,
Jamno 63.

~~—■

47918/A

"ANKAM" nowy pensjonat Ustronie
Morskie 1.500.000 zł. (GK)

47325/8

(GK)

"CENTRUM "-BIAŁOGARD,

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

1310

47908/A

"ANKAM" nowo budowany, wolno

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

48354/A

! PRO-BUT montaż instalacji gazu
w samochodach, legalizacja
zbiorników LPG-TDT, ogrodzenia,

KREDYTY!!! Nowe możliwości.

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

12556/

0604-422-387.

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

(GK)

KUPIĘ dom 0515-280-356.
(GK)

4840

390.000 zł Koszalin,
47898/A

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

--------------- —----------- .------------------------- -

MATEMATYKA, Słupsk
051145-83-35 (GP)

(GK)

stojący Duńska 3000 zł/m2.

(GP)

(N)

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

DOMY w zabudowie szeregowej

--------------------------------------------------------06431/

0-59/840-11-55
www.ellert-nieruchomosci.pl

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

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

(GP)

Wojska Polskiego 48/2,

4613

45599/A

DOMY w zabudowie bliźniaczej.

0-601222061; www.ankam.com.pl

"ANKAM" bezczynszowe nowe
apartamenty Mielno. (GK)

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI

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

48124/A

DOM nowy Rokosowo Świerkowa
697-657 514. (GK)

Tel. 662013352

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

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

"DE-EM CENTRUM''
(094)348-0-347. (GK)

(GK)

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

--------------------------------------------------------29736/E

PIŁSUDSKIEGO 5, 0-94/342-38-39

!! MERKURY!!

www.merkury.slupsk.pl

4815408G1 K3A

Najlepsze oferty, najniższe ceny.
Sprawdź! 094/345-07-08 Koszalin,

Koszalin, Raduszka. Cena 420-tys.

- wynajem - zamiany

ihm«

ul. Stokrotek, Koszalin,

"ANKAM"

kupno - sprzedaż

-bhp,
- kosmetyczne,

1000 mkw., na Raduszce
0601-839-505.

(GK)

059/840-32-32

- podpis elektroniczny,

48319/F

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

Słupsk, Filmowa 6/3,

MATEMATYKA, 500-564-115.
(GK)

! Mercedes inne auta: części
+opony. Naprawa. Koszalin,
Szczecińska 57a "Auto-SAM"
Mścice 17 094-316-50-67.

(GK)

(masaż, kosmetyka,
informatyka i inne)

(GK)

Zwycięstwa 148, www.nordhaus.pl

NIERUCHOMOŚCI

06712/A

DOM nowy 125 mkw., działka

!!NORDHAUS
45743/A

47650/A

DOM Kobylnica, 0607-703-135.
(GP)
---------------------------------------------------------

12988/A

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

LO oraz SZKOŁY POLICEALNE

!! NORD Dom Cisowa (156)
550.000 Prowizja opłacona
przez Sprzedającego

WEEKEND 604-755-953
943420-584 (GK)

Zarządzanie w oświacie,
Kształcenie zintegrowane,
Przygotowanie pedagogiczne

48319/E

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

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

47792/A

094-348-14-83, 602-51-86-51;

konsolidacyjne, gotówkowe,
----------------------------------------- :---------------

!! Promocja tłumiki,

12715/A

NOWA! Formuła, kurs od 05.01.09

KURSY

05197/A

----------------------------I----------------- -----------

(GP)
---------------------------------------------------------

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

(GK)

przez Sprzedającego

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

w wiely atrakcyjnych
(Jzięcteinaeh m..in.::

46040/A

230.000 Prowizja opłacona

(GP)

STUDIA PODYPLOMOWE

'55JR2Y
DOM- Kędzierzyn. 510-27-03-04;
www.domy.kulikbud.pl (GK)

!! NORD 3 pok Jana Pawła (60)

059/841-79-05, 0503-423-416.

0605-208-987, 0603-784-898

trwiotimy

45580/A

!!! I! "AAUTOALARMY"
(Naprzeciwko PZU) 094-346-22-87;

GE Money Bank Kredyty;
059/848-28-29.

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

(GK)
03699/A

w Koszalinie

tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99
www.fundacja-ece.edu.pl

ptoMWiM rwjwgffli

(GK)

za myjnią samochodową,
094-341-73-86, 0-602-660-513.

Codziennie. 0694-781-781.

*

04205/A

MORZE OSK - ciągły nabór,

Uprztjmi« zMpnfzamy

Ml!!!!!!! AUTO-GAZ Wielka
promocja! Koszalin, Lechicka 58A,

CHWILÓWKA! Pożyczka!

EUROPEJSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE

OŚWIATOWA

*

z wtryskiem już od 1700,00.
Koszalin, Lechicka 74,200 metrów

CHWILÓWKA i inne pożyczki

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

MIESZKANIE
3-pokojowe, 57 m2
os. Bukowe 265.000,-

46039/A

LOK Kościuszki 2. 094-345-11-45;
0-512-301-272 (GK)

!!!!!!!!!!!!!!

04251/B

13-pokojowe, (62) balkon, środkowe, sło
neczne, ciepłe, rej. Baczewskiego, 175.000,Dom wolno stojący (180) działka (1200) rej.
Lejkowa, TYLKO 80.000,- szybkie wydanie!!!

Polskiego 46, tel. 0507-184-558.

"AUT0-SERVIS-GAZ" Montaż,

(GS)

i 3-pokojowe, (53) po remoncie, balkon,
rozkładowe, rej. Wańkowicza, 179.000,-

L-33, 0-501-29-25-54,
0500-4148-47 (GP)

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

091/35940-53.

O

1-pokojowe, (25) duża loggia, widna kuchnia,
słoneczne, rej. Gierczak, 98.000,-

LESZEK Kowalski OSK ul. Wojska

MOTORYZACJA

ATRAKCYJNE pożyczki
- 059/842-70-98, Szczecin

IV1

I Atrakcyjna działka pod budownictwo
jednorodzinne (1941) Rokosowo, 350.000,

DUET A,B,B+E,C,C+E,
0602-40-50-31. (GK)

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

(GK)

NAUKA

(GS)

www.aniolnadzei.pl

(GK)

samochodów; osobowe, dostawcze,
0602-458-307.

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

-------- t------------------------------------------------

(GS)

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

decyzja. Możliwy dojazd do klienta.
Zadzwoń, 0666-331-827,

12665/A

AUTONAUKA Tkaczyk
094/347-11-77 (GK)
12330/B

094 34712 72

CD

12-pokojowe, (59) duży balkon, parter,
nowe budownictwo, Rokosowo, 323.000,'

(GP)

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

silnika, Świnoujście,
0-513-699-699

13242/A

"TOMCIO" B+E, C,
C+E,501-334-323

V-TECH, chiptuning, recepta na moc

oraz bez BIK-u 5,9% szybka

Ml

www.plusosk.prawojazdv.com.pl
---------------- :------------------ r---------------------

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

MASZYNY stolarskie.
0-607-377-866. (GK)

r\Ö £ Lrmv

(GP)
12676/B

75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155
r*
tel. 094 341 02 51?

A St £ I A Si

styczeń godz.17.00.
Słupsk, 0-59/84-04-369,

(GK)

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

ABY otrzymać atrakcyjny kredyt

0518-534-888.

rzeczy osób. Rozpoczęcie 6,8

BECZKI kegi 0-602-432-168. (GP)

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych
091/433-22-77. Szczecin. (GS)
---------------------------------------------------------

! PLUS kat. A,B,C,C+E, przewóz

akumulatory, felgi. RATY. Białogard,
Szosa Połczyńska 44.
094/312-00-66.

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

091/35940-53, 091/359-40-54.

OPONY nowe, używane,

(GP)

47931/A

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
"DOM NAD SŁUPIĄ"
W SŁUPSKU
UL. 3 MAJA 37A/28
TEL. 059/843-01-54
POSIADA DO SPRZEDAŻY
MIESZKANIA z windą
(budynek czteropiętrowy)
NA OSIEDLU
NIEPODLEGŁOŚCI.
TERMIN ZAßlEDLENIA
KWIECIEŃ 2009 r.
1276308SLBH_A

OGŁOSZENIA DROBNE
DZIAŁKI w Łabuszu 0609-665-977.
(GK)

DO wynajęcia w centrum Koszalina

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

48403/C

EKSPERT- 5 -WYCENY
NIERUCHOMOŚCI, MASZYN,
URZĄDZEŃ. SŁUPSK
0-59/845-27-10, 0-601-67-14-54.
(GP)
-----------------------------------

URBANOWICZ
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

12135/a

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

AUTO SERWIS "Piotrex" zatrudni

powierzchnia handlowo -usługowo

na 1-, 2-pokojowe własnościowe w

mechanika samochodowego.

- biurowa, 60 i 160 mkw.,

centrum Koszalina. Dopłacę,
094/343-81-83, 0600-519404.

Koszalin, 0602458-307.

niski parter. 094/34049-81,
0-604-474-766.

(GK)

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

48209/A

12683/B

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

13325/A

Mielno, ul. Gałczyńskiego
nowy pensjonat na 50 miejsc,
restauracja, sauna, jakuzzi,
plac zabaw 3 990 000 zł

0362

Działka (800) Mielno,
ul. Baczyńskiego -196 000 zł
Działka (1675) Sarbinowo
blisko morza - 288 850 zł
1-pok (19,6) Orla- 95 000 zł

KRĘPA SŁUPSKA, DZIAŁKA 877
m2, 0-692-123-104 (N)
46748/B

48297/A

HALA 370 MKW., PLAC 2500 MKW.,
DO WYNAJĘCIA KOSZALIN,
0602-74-15-74. (GK)
,

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

Słupsk, www.krynicki.com.pl,

LOKAL 50 mkw., centrum Bobolic
0604-068-277. (GK)

tel. 094 342 20 02
www.ucn.pl

(GP)
06723/A

M-2 (26) Ip. centrum Kołobrzegu
094/35243-92, 508-78-31-77. (GK)
----- ----------------------------------------------------

01234/A

4527408G1K2M

2-POK. do wynajęcia 502-287-826.
(GK)

MIESZKANIA, domy, działki z rynku

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

wtórnego - bogata oferta.

2-P0K0J0WE (domek) osobne

www.spgn.pl 059/84-819-20
— ---------------------------------------------------

(GP)
06573/B

OMEGA - obrót, wyceny

www.nieruchomosci.slupsk.pl

(GP)
02085/A

na usługi, dwupokojowe Stare
Miasto, dwupokojowe

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

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

13105/B

(GP)
13105/C

12683/D

USTKA 059/84-270-17
www.gieldaslupska.pl (GP)
12683/F

WWW.DWUP0ZI0M0WE.5P0K0I.WINTERIA.PL (N)
44727/A

WWW.STANBUD.PL;
091/460-97-24 (GS)
04249/A

NIERUCHOMOŚCI
1-P0K0J0WE 1.100,
(GK)

0604-285-422.

48325/A

(GP)
06699/A

NOWE 2-pokojowe, umeblowane

(GK)
-

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

47735/A

POKOJE gościnne. K-lin,
669419-279 (GK)

48192/A

48425/A

48514/A

POKOJE Koszalin, 0788-801-287.
(GK)
48347/A

48377/A

3- P0K0J0WE "Północ"
515-900-513. (GK)
48147/A

Koszalin Tradycji, umeblowane.
0-502-690-428, 094/311-33-12,

POKÓJ dwuosobowy
(GK)

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

47492/A

47724/A

13292/A

APTEKĘ wydzierżawię
0509-775-096 (GP)
BIURA Słupsk, tanio.
(GP)

46074/B

(GK)
48283/A

.., Nł.ERUC.H.0M0SCI

0603- 955-382.

BOBOLICE centrum lokal
502105256 (N)

nieumeblowana dla pary
niepalącej. Koszalin,

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

DO wynajęcia lokale usługowe
w centrum Koszalina. Kontakt:
94/35-462-21,0607-213-218.
(GK)

"AVON" zarabiaj. 505941350
(N)

06647/A

0606-383-153.

na stanowisku kasjer - sprzedawca

06752«

FIRMA BOCALA sp.zo.o poszukuje
wykwalifikowanych spawaczy,
śluszarzy, monterów, mechaników,

(GK)

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. 1-go Pułku Ułanów,
zatrudni
lekarzy pediatrów
w Oddziale
pediatryczno-noworodkowym

lekarzy
do pracy w zespole
ratownictwa medycznego "S"
w trybie umowy o pracę,
bądź umowy kontraktowej.
Kontakt telefoniczny - 059 8106351
lub osobisty w Dziale kadr.
oraz

48324/A

PODEJMĘjakąkolwiek pracę
do 5.01.2009, 0723-737-940.

(GK)
----------------------------------------------------------

48382/B

PODEJMĘ pracę w noc sylwestrową,
0723-737-940. (GK)
------------------------------------- --------------------

48382/A

do pracy w kraju i zagranicą,

ochrony ( portier-dozorca i.t.p)

praca od stycznia! 0502-030-351,

na terenie i bliższych okolic
Koszalina, mam llgr. inwalidzką.

bocala@o2.pl

(GP)

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

13342/A

KIEROWCĘ na Mercedesa Actros

(GK)

Tel. 507-956-746.

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

43623/AF

Sattel - Niemcy i Włochy, konieczna
własna działalność i podstawowa
znajomość języka.0695-613-980,

___ PRZEWOZY

0049/1601601803 lub po 21-ej:
MM! bilety.cmpa.pl

(GP)
----------------------------------- -----------------------

06643/A

(GK)

094/34-66-900.

!!!! Belgia Holandia

(GS)

060248-58-64

--------------------------------------------------------47315/A

MAGAZYNIERA- sprzedawcę
z wykształceniem technicznym
z okolic Sławna, Darłowa do pracy
0-602455-346.

034

!!!! przewozy Belgia, Dania,
Niemcy, Holandia-tanio,

w firmie handlowej,

APTEKA w Sławnie zatrudni

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

SZUKAM pracy na pracownika

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

pokojowe 094/340-33-10.

pełen etat. Tel. 600-034-005.

elektryków (z certyfikatami)

(GK)

(GS)

04240/A

ZATRUDNIĘ technika rehabilitacji

——

e-mailem:
robert.machala@avans.kolobrzeg.pl

do pizzerii, 0-94/3414141.

sieciowym. Zadzwoń:

(GS)
---------------- —------------------------------------

w oddziale Słupsk. CV w siedzibie

KUCHARZA lub pomocnika

do współpracy w marketingu

48119/A

(GK)

tel/fax 0049/3070224499.

"DR NONA". Zapraszamy

WOJSKOWA AGENCJA
MIESZKANIOWA

2-OSOBOWE pokoje, osobne
wejście. 0511468-322. (GK)
------------------ -------- ----------- :--------------------

(GK)

02294/A

(GK)

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

(GK)

0514-020-625.

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

0131

!!!! przewozy Holandia, Niemcy,

(GK)

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

48149/A

wyjazdy czwartek - niedziela,

(GK)

0506-110-012.

OGÓLNOBUDOWLANYCH
pracowników ze znajomością

!!!! wyjazdy Holandia,

montażu gipsokartonów,

Niemcy, 250 zł, 067/266-96-54,

tel. po 19 094/345-79-19,
0609-610-797.

(GK)

kom 0518-373-256.

(GK)

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

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

48413/A

OPIEKUNKĘ do dziecka.
508465-631. (GK)
--------------- -------- ----------------------------------

TEL0503-198457

(GK)

---------------------- .---------------------------------48522/A

01367/C

IMBUSEM DO HOLANDII-TANIO.
.

00403/A

!!! Polska- Europa.

POMOC kuchenną i kucharza
zatrudnię. Słupsk, 0606477487.

Tel:501-087-235.

(GP)

! BUS- przewozy pasażerskie,
Niemcy, Belgia, Holandia, Anglia
(z domu-pod dom). 0-503-198446,

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

06744/A

PRACA w Holandii. 059-86240-67.
(N)

(GS)

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

0-67-2669491

03753/A

(GK)

4848308G1K3A

DO wynajęcia kawalerka

0604- 787-389.

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

13298/A

gastronomiczny tel. 513-104-579

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

"AVON" zarabiaj. 0510-247-601.
(GK)

0666-704-011.

SPRZEDAM lub wynajmę lokal
usługowy w dzielnicy uzdrowiskowej
Kołobrzegu - port. Kontakt:
94/35-462-21, 0607- 213-218.
(GK)

godz. 19-20.

45769/A

magistra lub technika farmacji,

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

-

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

(GK)

POKÓJ dwuosobowy, centrum.
Słupsk 0666-871-040. (GP)

WYDZIEŻAWIĘ obiekt hotelarsko-

(GK)

"AVON" zaprasza! 0605-251-962.
(GK)

"MOTEL Monika" zatrudni

0888-109-857.

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

45492/A

00003/A

POKÓJ, Słupsk. 0608-36-35-22.
(GP)

(GK)
---------------------------------------------------------

(GK)

46749/A

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

3-POKOJOWE do wynajęcia,

TRZYPOKOJOWE 059/84 270 17
www.gieldaslupska.pl (GP)

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

48366/A

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

2-POKOJOWE, blisko Politechniki,
0661-586-809. (GK)

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

mieszkalno-użytkowy k. Kępic.
Zakład produkcyjny k. Ustki.

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

(GK)

------------ :------------ *------- :------ ------------------

STAWY rybne, budynek

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

06755/A

2-POKOJOWE, 0660-762-132/
(GK)

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

(GP)

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

48479/A

2-POKOJOWE, 0500-060-805.
(GK)

Koszalina 0889-996-300.

Omega tel. 0-59 84 14 420.

! Praca stała lub dodatkowa - Bank
BPH SA zatrudni mobilnych
doradców klienta biznesowego.

+taras +garaż, najchętniej firmie.
094/34-32-704, 601-175-819.

2-POKOJOWE do wynajęcia. Słupsk,
0504-046-935. (GP)

os. Sobieskiego, czteropokojowe
Chełmońskiego trzypokojowe
Wiatraczna. Omega

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

48360/A

48353/A

mkw., Koszalin. 094/343-20-17.

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

2-P0K0J0WE centrum,
504-814-276. (GK)

2- POKOJOWE, nowe. Centrum

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

48411/A

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

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

(GK)
----------------------------------------------------------

LOKAL handlowo- usługowy 40

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

48410/A

(GP)

(zaocznie), 094/346-11-02.

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

os. Niepodległości, dwupokojowe

tel. 059/84-14420.

48487/A

centrum Słupska. 0608-334-977.

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

SŁUPSK - dwupokojowe w centrum

48506/A

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

01410/A

sklepu ul. Kołłątaja 25 lub

!!!!!! STUDENTKI informatyki

(GK)

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

059/84-14-420
Starzyńskiego 11.

0 66816 77 70

gabinety) od 20 do 300 m2,

--------------------------------------------------------47266/B

Tel. 094 311 70 00

45170/A

----------- t------------------------- -------------------

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

i mechanika samochodowego
tel. 602-786-249

DOJARZA zatrudnię. 0606-142-527,
0662467-267. (GP)

Marynarze

Koszalin 695-918-961, Słupsk

2-P0K0J0WE bezczynszowe
0697-567-671. (GK)

(GK)

do transportu międzynarodowego
- Goleniów 0501-620-150.

669-997-573.

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

www.selfa-koszalin.pl

"Angelo" Koszalin 0506-077-710.

(GK)

LOKALE użytkowe (biura, usługi,

przy ul. Piłsudskiego (108m2 oraz
233 m2) cena tylko 3.500,- zł/m2

— ----------------------- z--------------------------

ZWROT PODATKU
Z NIEMIEC

wejście,, Koszalin, 0666-814-620.

NOWE lokale usługowe w Koszalinie

+ Vat, Koszalin ul. Słowiańska 3,
094/342-25-18, 600-499-145,

ZATRUDNIĘ kierowcę C, E

4668408G1K2C

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

47932/A

ZATRUDNIĘ elektromechanika

DO pracy w kuchni, Pizza - Kebab

(GK)

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI
059/84-11-662.

48525/A

Odzyskamy Twój Podatek!

Koszalina 1.500 zł 0501467-356.

Kupujący bez prowizji!

Prowizję pośrednika płaci sprzedający!

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

(GK)

FIRMA Avans Północ zatrudni
48386/A

48190/A

STOLARZA meblowego501-399-600. (GK)

AVON - zarabiaj 0602-559-226.
(GK)

do 15 tys. EURO!!!

LOKAL 30 m samodzielny centrum

(GK)

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

Pracowałeś w Niemczech?

47882/A

KAWALERKA, 603230011 (GK)'
(N)

48261/A

zatrudni elektryka samochodowego

pokojowe, kontakt, 0723-161-122.

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

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

48310/A

Morska 150A zatrudni sprzedawcę
0605-785-734.

' AUTORYZOWANY serwis Opel
tel. (94)/31-86-605.

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

KAWALERKA, 34m2,
091/81247-86. (GS)

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

19

STACJA Paliw w Koszalinie,

(GK)

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

FIRMIE wynajmę mieszkanie 4 -

GARAŻ do wynajęcia osiedle
Bukowe, 698-846-574. (GK)

48043/A

KAWALERKA 059/84-270-17
(GP)

----- I----- -----------------------------------------

(GK)

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

www.gieldaslupska.pl

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

KAWALERKĘ własnościową, parter

(GP)

GARAŻ i lawetę. 0602-218-305.
(GK)

środa - czwartek
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009

STANCJA 0880-222-394. (GK)

48

48,

—. NIERUCHOMOŚCI.

ZAMIĄNA
1-POK. 31 m2, Ip. na 2-pok. do lip.
Koszalin, 661-812-598. (GK)

ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE
ul. Potulicka 2, 70-952 Szczecin
www.wam.net.pl

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Szczecinie
informuje, iż w siedzibie Agencji przy ul. Potulickiej 2 wywieszony został
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
w miejscowości Dziwnów przy ul. Dziwnej dwóch terenów o pow. 200 m2
każdy, stanowiących część działki nr 843/79, KW20714.
4849008G1K2A

4854108G1K1A

I

środa - czwartek
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009

OGŁOSZENIA DROBNE

Jest nas
; ponad
I

GŁOSU!!!

*Na podstawie Polskie Badania Czytelnictwa, badanie: PBC General, realizacja: MiilwardBrown SMG/KRC, wskaźnik: CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego, fale [5]: styczeń maj 2008, populacja od 15 roku życia
2755508G1K1A

! BUSEM do Anglii, Niemiec,
Holandii, Belgii (z domu pod dom):
poniedziałek, środa, piątek,
niedziela. Tel. 0-67-266-94-91,
0-503-198-450, 0-503-198-451.
---------------------------------------------------------

13474/A

0503-198-457.

(GK)

(GK)

Faktura do banku. 0694-033-753.
48115/B

MIĘDZYNARODOWY Przewóz
Osób z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres. 094/35-409-82

!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,
059-8411151, kom

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

KOMBAJNY, traktory, pługi i inne.
(GK)
---------------------------------------------------------

(GK)

www.przewozy.okonek.pl

DOWIOZĘ- przywiozę
z Sylwestra. 0604-374-268.

01102/B

!!!!!!!!!!!!! Już codziennie do
Holandii, Belgii, Niemiec (z domu
pod dom) www.przewozy.okonek.pl,
0-67-2669491, 0503-198-451.

(GK)
---------------------------------------------------------------------01102/A

lub 515-926452.

(GK)

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

48402/A

MULTIVAN 80 gr/km,
0503-143-679. (GP)

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

02222/A

PSZENŻYTO i jęczmień kupię,
0606-14-25-27. (GP)

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

06453/A

PRZEWOZY międzynarodowe
091/433-83-53 (GS)
---------------------------------- -----------------------

06198/B

091/483-32-06, 0669-500-300,

(GS)

----------------------------------------------------------------------------- 01165/A---------------------------------------------------------

03999/A

48227/A

EUROPEJSKA Wesela
094/347-11-77 (GK)

06647/C

SKUP Bydło maciory,

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

www.artour.pl

02409/A

MASZYNY rolnicze. 0694-033-753.
(GK)

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

PRZEWOZY osobowe do Holandii.

IÜÜBUSY do Anglii, Holandii,
Belgii, Niemiec, NAJTANIEJ
0608-502-289. (GK)

"IBIZA" NIGHT CLUB (HOTEL
"GROMADA")- DYSKOTEKI,
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE,
KARNAWAŁOWE, IMIENINY,
URODZINY, WIECZORY PANIEŃSKIE,
KAWALERSKIE. MALE
PRZYJĘCIA WESELNE. KOSZALIN,
(094)346-33-51; 0608-457-644.
(GK)

------------------------ :----------------------- ,--------

knury, trzoda, młode
bydło, gotówka 0692-064-102.

od 5,90zł, bilety autokarowe.
"Interglobus Tour"
(091)485-04-22

(GS)

www.nalotnisko.pl
Ozzytravel KOSZALIN-SLUPSK
- GDAŃSK 059/841-41-50,

094/346-69-00

(GP)
01197/D

06028/A

z noclegiem 380 zł od pary,

- 600 zł/T. (094)345-80-27.

(GK)

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

47192/A

ATRAKCYJNA cena garaży

Milenium". Wesela. Mielno,
512-058-192; 506-112-287.

gratis. 0501-231-350.

www.willamilenium.pl

094/346-09-55, kom.
---------------------------------------------------------

(094)341-01-43; www.rogaliczek.pl

SHOW ORKIESTRA. 606-620-770.
(GK)

45395/B

SYLWESTER JAROSŁAWIEC 195

BRYKIET wysokokaloryczny,
(cegła) Tanio! Transport gratis!

ZŁ/OSOBA MOŻLIWOŚĆ

0506-559-124; 094-316-72-67.

NOCLEGU 508328773,

(GK)

(N)

47791/A

SYLWESTER Motel "Czarny Tulipan"
- ostatnie miejsca. 094/316-31-32.

(GK)
48296/A

abonamentowe "Pod Złotą Trąbką",

CIĄGNIK rolniczy CASSE

(GK)

obowiązywać będzie
nowy Taryfikator Opłat Portowych
w Porcie Kołobrzeg.

(GK)

"Pałac Tęczowy" Koszalin
Piłsudskiego 47

Tekst jednolity Taryfy dostępny jest
na stronie internetowej ZPM K-g Sp. z o.o.
www.zpm.portkolobrzeg.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Spółki przy ul. Szyprów 1
4833908G1K1A

45485/B

W KOSZALINIE

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

(GP)
--------------------------------------------------- —

drawskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego, wałeckiego. Z oferty
RO EFS w Koszalinie skorzystać mogą: jednostki samorządu
terytorialnego

i

ich jednostki

pozarządowe,

szkoły,

organizacyjne,

instytucje

rynku

pracy,

organizacje
instytucje

szkoleniowe, instytucje eksperckie działające w obszarze rynku
pracy, związki zawodowe i organizacje pracodawców, pracodawcy,
ochotnicze hufce pracy, jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki
doradztwa

Z okazji zbliżającego się
Nowego 2009 Roku,
,
Mieszkańcom i Sympatykom
gminy Sławno
oraz ich Rodzinom
składam życzenia
płynące zgłębi serca.
Zdrowia, szczęścia oraz pomyślności.
Niech ten Nowy Rok
da Wam siłę
w pokonywaniu wszelkich trudności
ustrzeże od trosk codziennego życia.

rolniczego, ośrodki

poradnictwa

zawodowego

i

Dane kontaktowe:
Regionalny Ośrodek EFS Koszalińska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

513-129-851.

www.koszalin.roefs.pl

e-mail: info koszarm@roefs.pl
tel. 094/ 347 51 87, 343 26 33, fax. 094/ 341 60 88
Zapraszamy w godzinach: 7.30-15.30 (środy: 10.00-18.00)

47794/A

45774/A

094/34-00-992.

04271/A

DREWNO kominkowe.
784-127-694. (GK)
- ---------------------------------------------------------

48020/A

48220/A

cenowa. 0608-153-847.

(GK)
-----------------------------:---------------------------

48336/B

DREWNO suszone supercena,
0608-182-321. (GK)
48336/A

(GK)
48578/A

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes),
0602-601-166. (GK)
----------- ----------------- ---------------------------- r

37962/A

NAJLEPSZY OFE II filar pełna
obsługa, zapisy: 94-3422-609;
506-556-811.

(GK)

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

48018/A

PARAPETY ZE SZTUCZNEGO
KAMIENIA. PRODUKCJA,
SPRZEDAŻ. "POLIMAR"BATALIONÓW CHŁOPSKICH 79C;
(094)3474-310. (GK)
45740/A

KOŁOBRZEG, ul. A.Krajowej 20A/1

(GP)

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

13187/A

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.
(GK)
---------------------------------------------------------

45864/A

! KOMINKOWE + opałowe, brykiet
bukowy, węgiel, tanio.
0695-141-520.
4397108G1K2B

(GS)

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

! DREWNO opałowe,

4712708G1K3B

01157/A

DREWNO kominkowe,wycinka

! DETEKTYW PRYWATNY

0-600-880-776.

Wójt Gminy Sławno

06627/A

DREWNO superokazja

!!! PALETY używane - skup,
sprzedaż, zamiana. 0602-492-153.
(GK)
----------------- -- --------------------------------------

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

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

(GK)

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

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

Wojciech Stefanowski

02398/A

DREWNO opałowe. 0665-022-590.
(GK)

!!!!!!!!! DETEKTYW

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

psychologicznego, jednostki naukowe.

13303/A

AfiZUŁ

szczecineckiego,

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

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

059-840-32-07 www.iluzjon.xt.pl

współfinansowanych z EFS z powiatów: koszalińskiego, miasta
świdwińskiego,

45889/A

ZESPÓŁ Iluzjon, 0509-706-319,

Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie udziela projektodawcom
pomocy w przygotowaniu oraz realizacji projektów

48230/A

DREWNO komin, brykiet.
698721191 (GK)

drzew
0601-317-521,0500-015-361

(GK)

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

Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich, którzy
dostrzegają szansę rozwoju w możliwościach, jakie zapewnia
Europejski Fundusz Społeczny.

białogardzkiego,

04864/A

www.wesele-koszalin.pl

094-318-32-76.

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

----------- --------------------- '-------*------------ —

(GP)

0-501-017-153.

13339/A

CIĄGNIK ursus C-360.
506-390-610. (GK)

DREWNO kominkowe,
661-722-076. (GS)

WODZIREJ - wesela.

Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie prowadzony jest przez
Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z
Fundacją Nauka dla Środowiska.

(GP)

DREWNO kominkowe,
0513-689-997. (GP)

(GK)

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

Koszalin,

48265/A

WESELA, bankiety komunie,
0501-567-513, 0509-073-390

&

Koszalin

0695-256-738.

------ ---------------------*------ :- ---------------------

nowe większe możliwości.
094/316-32-15.

47881/A

INTERNATIONAL 744,
48329/A

WESELA Hotel Trawa - Koszalin:

47345/A

(GK)
-------------------- -------------------------------------

48207/A

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

CENTRUM Wyprzedaży nowego
AGD, RTV, pralki, telewizory,
grzejniki, sprzęt kuchenny.
Biesiekierz 5a, 094/318-01-50.

SYLWESTER. Obiady

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

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
informuje, że z dniem 01.01.2009 r.

03600/A ■

48312/A

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

!! 111 "ROGALICZEK". Wesela!!!

(GK)

(GS)

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

(GK)

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

094/348-95-44.

(GK)

662-143-475.

47786/A

blaszanych-transport. Montaż

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

MINIBROWAR "Kowal"

—ROZRYWKA._ _

(GK)

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

SYLWESTER +nocleg "Willa

45907/A

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

06007/A

47036/B

48381/A

FILMOWANIE-DVD, 0602-22-77-00.
(GK)

WAPNO nawozowe. "DOWO"
091/578-67-33,0601-86-39-37.
(GS)

0507-312-907.

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

598109423

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

01452/A

(GK)

0506-321-484.

FILMOWANIE, zdjęcia,
604-087-283. (GK)

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

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

"EKO-GROSZEK" z dowozem

46028/B

Sylwester, wesela.

BERLIN-LOTNISKA-CENTRUM

SYLWESTER "OPTY" Unieście

KOSZALIN, ul. Młyńska 49
WAŁCZ, ul. Kilińszczaków 54
POZNAN, ul. Św.Marcina 66/72
OD 6.01.2009 r.

SZCZECINEK, ul. Armii Krajowej 19

ZAPRASZAMY!!!

(GP)

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

KOSZALIN, ul. Kaszubska 4

06631/A

393208G1K2G

OGŁOSZENIA DROBNE

środa - czwartek
31 grudnia 2008 -1 stycznia 2009

'I

Zś JL

nadaj ogłoszenie SMS-em
^

wpisz w t6i6Toni6 KomorKowym oMb o następującej treści;
gs lub gik lub gp numer rubryki treść ogłoszenia,
(kod regionu bez spacji kod rubryki spacja treść ogłoszenia ze spacjami),
gdzie kod regionu to oznaczenie terenu, z którego pochodzi ogłoszenie i tak:
gik - koszaliński, gs - szczeciński, gp - słupski

2.

przykład: gs01 sprzedam samochód, tel. 123 456 789
Wyślij SMS z treścią ogłoszenia pod numer:
- 7968 - rubryka za 9 zł
.

- 7968 - rubryka za 18 zł (w tym przypadku trzeba wysłać dwa SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).
- 7968 - rubryka za 27 zł (w tym przypadku trzeba wysłać trzy SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).

o

Następnie otrzymasz SMS-a informującego o statusie ogłoszenia.
Twoje ogłoszenie znajdzie się w Głosie w najbliższym
możliwym terminie ( w wydaniu codziennym). Dozwolona liczba znaków
w SMS-ie wraz ze spacjami, interpunkcją kodem gazety i numerem rubryki
nie może przekroczyć 100 znaków.

■

4.

Cena

Auto sprzedaż

27 zł

glk02

gp02

gs02

Nauka

27 zł

glk03

gp03

gs03

Transport

27 zł

glk04

gp04

gs04

Wypoczynek i turystyka

27 zł

glk05

gp05

gs05

Kupno

18 zł

gs06

Rolnictwo

Numer telefonu kontaktowego w ogłoszeniu musi być zgodny z numerem,
z którego wysłano SMS-a (inne ogłoszenia nie będą publikowane).

18 zł
18 zł
18 zł

Wysłanie SMS-a oznacza akceptację „Regulaminu usług zamawiania ogłoszeń drobnych
za pośrednictwem wiadomości SMS”. Regulamin dostępny w biurach ogłoszeń lub na stronach:
www.gk24.pl

DREWNO- tanio! 0784-265-135.
(GK)
----------------------------------------------------------

45749/A

FAJERWERKI- Hurtownia. Najtaniej.
Petardy od Igr. za szt., rakiety od
50 gr. za szt. Koszalin ul. Rejtana
14a, czynne od 9.00 do 16.00,
sobota od 9.00 do 14.00,
0608- 619-476. (GK)
------------------------------------------- --------

47401/A

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
www.blaszaki.com 0-684532922,
094/3542023 058/7629512,
0606235417, 018/334-08-10.
(GK)
--------------------------------------------------- -----

46782/A

GARAŻE blaszane- konkurencyjne
ceny. Transport, montaż gratis, raty.
Tel./fax 091/317-88-72,
058/588-36-02,0503-073-111.
(GK)
---------------------------------------------------------

47740/A

GARAŻE blaszane- tanio i solidnie.
091/48849-11, 0517-95-93-75,
052/348-71-48, 0608414-949.

(GS)
---------------------------------------------------------

03600/E

GRANITY 0-509-248-018. (N)
•-------------------------------------- -- -----------------

47896/A

www.gs24.pl

chwile.

Montaż. Producent, Słupsk

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

00184/B

STYROPIAN producent, dostawa.
052-331-6248. (GK)
---------------------------------------------------------

45405/A

SZAMBA producent 0509-151450
www.szamba-poznan.pl. (GK)
---------------------------------------------------------

47922/A

TELEFONY, NAWIGACJE,
CB-RADIA, AKCESORIA, SERWIS.
"AK-TEL": KOSZALIN, *"T0RG"
P0ŁTAWSKA10,094-340-46-07;
♦"LEO": "EMKA" JANA PAWŁA II;
094-343-30-50. (GK)
---------- ---------------------- —---------------------

46639/A

48326/A

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

47785/A

02424/A

00867/A

(094)34-04-360; 0602-74-00-57.

(GK)
46131/A

SIATKI leśne, ogrodzeniowe, słupki.
0-59/842-87-55,0-603-070-188.

(GP)
12866/A

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

(GP)

~------------ t---------------- 1----------------------- -

12422/A

48342/A

!!! PRZEPROWADZKI
0507-145-747.

(GK)

HDS- wywrotka. 0602-372-620.
(GK)
-------------- --------------------------------------- —

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

46157/A

NAPRAWY RTVAGD

47352/A

KOPARKO - ładowarka + wywrotka.
Słupsk, 0-609-036-566. (GP)
----------------------------------------------------------

04208/A

________ »SŁUGI_________

46642/A

06104/A

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.
(GP)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ÜÜÜÜÜ!!!!!!
TELENAPRAWA u kiienta,
tanio, gwarancja,

24 h 1,51 lub 4 osoby także

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

przeprowadzki, 0602-271-931.

PAKA przeprowadzki 791880870
(N)

(GK)

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

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

(GK)
46009/A

06453/B

40868/A

dojazd gratis.
094-340-51-63, 0602-843-015.
48322/A

Święta tuż tuż f

01216/A

48257/A

13323/A

48054/A

Zrób prezent sobie
i swoim bliskim
Osiedle mieszkaniowe
BOCIANIE GNIAZDO w Kołobrzegu
*

KAMELIA 0514-460-510, Słupsk.
(GP)
------------------------- --------------------------------

06613/A

KWADRANSIK. 0-696-581-930. (GK)
-------------- —---------------------------------------

04260/A

45301/8

47350/A

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.
(GK)
ZGRABNA blondynka
0789-324-683. (GK)

47349/A

48512/A

!!!!!!! 777; 0-94/346-53-89

(GK)
--------------------------- —-------------->---------

45996/A

HM!!!!!!!!!!!!!!
0601-781-095

0501-775-245 Twoja Grażynka.
(GK)

Przeprowadzki-transport. Słupsk.

(GP)
0600-696-516 Dwie początkujące.
(GK)
48112/C

0-695-561-08419-latka. (GP)
---------------------------------------------------------

0-502-761-165 przeprowadzki,

(GP)

06726/A

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

!!!!!!!!!!!!!!!
0-602-2846-93. Meblowozem
- przeprowadzki, Słupsk

(GP)
09727/A

(GP)
06725/A

34-LATKA 0-696-838-993. (GK)
---------------------------------------------------------

12721/A

!!!! I!!!!!!! im

06348/A

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)
----------------------------------- :---------------------

—---------------------------------------------------- _

transport, winda.

''KARO"; Goleniów 091/407-20-10
04218/A

---------------------------------------------- --------- _
47552/A

45025/A

---------------- »---------------------------------------

03451/A

30-LATKA Słupsk, 0791-620-311.

(GS)

AUT01AWETA. 0694-594-993 (GK)

(GK)

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

06718/A

46683/A

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

SIATKI ogrodzeniowe, leśne,
bramy posesyjne i garażowe

■- -------------------------------------------------------- .

06641/A

GORĄCA 25-latka nowa
507-621-216 (GK)

WWW.SPRZEDAMWYSPE.pl (GS)

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

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

9 zł

48112/A

BL0NDI Kołobrzeg 0888-240-770.
(GK)

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

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

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

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

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

(GK)

producenta, 095/760-79-03.
03919/A

Praca szukam

PRYWATNIE. 0889-824-906. (GK)

SCHODY drewniane, drzwi
(GS)

gs09

ASIA 515-66-39-08, Słupsk. (GP)

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

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

gp09

ANIA młoda nowa 0662-720-125.
(GK)

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

WÓZEK inwalidzki, sedesowy

-Prokomp 094/347-50-54

glk09

------------------------ --------- ----------------------45745/A

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

i balkonik, 094/343-20-77

---------- ------ --------—

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

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
(GK)
_

g. 20-21.

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

AMELIA. 0662-596-798. (GK)

WORKI foliowe -produkcja sprzedaż.
0-602-723-619. (GP)

Koszalin, Barlickiego 20 Logos

43694/A

08478/A

JOWITA 0-692-070-493. (GK)

(GK)

NAJTAŃSZE komputery

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ä- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

(GK)

AKTYWNA- dojrzała.
0-507-719-333. (GK)

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

WIDŁAK RAK - sprawny, 4.500zł.
0602405-542. (GK)

48467/A

45801/A

JEDYNA Taka 0889-788-099. (GK)

na worki. Transport,

13296/A

MIÓD 785213349 (GK)
---------------- —--------------- ^---- :---------- --

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

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

47025/A

44405/B

AGNIESZKA Koszalin
0-506-55-77-83. (GK)

(GK)

Koszalin ul. Lechicka 56.

MASZYNY stolarskie.
0-607-377-866. (GK)

Zwierzęta

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-50-84,0502-637-252
(GK)

48112/D

D0JEDZIEMY, 0723-011-151. (GP)

094-342-65-23.

gs08

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

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

(GP)

gp08

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

0506-390-610; (094)346-19-66.

KONSTRUKCJĘ hali stalowa
— ocynkowana 14,4m x 7,20m,
....

13299/A

DAM prace, 200 zł/h dla Ciebie.
0665255011 (GK)

wysokokaloryczny.
Cena hurt: 1T- 560 zł.

48238/A

glk08

ADA wszystko. 0888-864488. (GK)

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

WĘGIEL "Eko-Groszek”,

WĘGIEL, koks luzem lub

0609- 102-992.

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

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

TELEWIZOR tanio,605-760-147.
(GK)

(GK)
-------------------------- ----------------------------------—

44713/B

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.
----------------------------------------------------------------------------- 48398/ASłupsk, 0661-177-611. (GP)

-

gs07

Sprzedaż

!!!!!!!!! Najtaniej,

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

TELEWIZOR kolor Tomson 29"
250 zł 0512-201404. (GK)

—- ■

gp07

0662-40-37-37.

668-648-366 Sandra, Słupsk (GP)

(GP)

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

KIOSK, dobry punkt
094/345-05-16, 0600-317-659.

glk07

glk-Głos Koszaliński, gp-Głos Pomorza, gs-Głos Szczeciński

662-920-390 Niezapomniane
(GK)

leśne, druty, słupki. Transport.

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

gp06

www.gp24.pl

SIATKI ogrodzeniowe, ocynk, PCV,

059/847-16-42.

o

g.

CO

Ogłoszenia SMS-owe nie będą opublikowane w wydaniu magazynowym.

05

5.

—

Nazwa rubryki

Wysłanie błędnego SMS-a obciąża rachunek telefoniczny klienta bez możliwości reklamacji.

7.

—

Kod rubryki
glk01
gpoi gsoi

!!!!!!!!!!! 1,6 ton,
0602-622-284.

04260/B
V

i

\

(GK)
46113/A
4753108G1K2A

OGŁOSZENIA DROBNE

środa - czwartek
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009

22

Nasze regionalne portale
to ponad 7,1 miliona odsłon
w listopadzie 2008.
Zapraszamy do współpracy
Reklamodawców zainteresowanych
dotarciem do ponad 460 tys.
użytkowników.
Koszalin - www.gk24.pl

reklama@gk24.pl
reklama@gp24.pl
reklama@gs24.pl

Adresy kontaktowe:

Słupsk

- www.gp24.pl

Szczecin - www.gs24.pl

!!!!!!!! Uł!!!!!!!! U !
NAPRAWA RTV ekspresowo,
gwarancja, bezpłatny dojazd,
094/345-74-61.

(GK)

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

48344/A

!!!! NAPRAWA RTV dojazd

---------------------------- :---------------------- ,------

www.bramex-slupsk.eu

0785-298-399.

(GP)
05780/C

Słupsk, Kołłątaja 35,

!!! Telenaprawy: telewizory,
monitory, komputery, wieże,
magnetowidy- tanio. Z. Augusta 14,

(GP)

www.bramstal.slupsk.pl

(GP)

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

(GP)

02223/C

BRAMY,DRZWI, okna, rolety

12544/A

! Domowe TV. 059-84-20-970

kompleksowo. 0512-327-307.
45477/A

BUDOWLANE, remonty,

TAPETY natryskowe, remonty.

wykończenia, 0606-107-089.

094-318-95-11, 0504-391-790.

(GP)

(GK)
13273/A

13229/B

POZOSTAŁE

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

04262/A

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

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

503-194-391.

10365/A

! TELENAPRAWA. 091/426-15-60,
01686/A

AGREGATY, urządzenia chłodnicze,
“klimatyzacja. 0602-524-247. (GK)

Badania profilaktyczne.
Wizyty domowe. Beta

(GK)

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

45045/A

46286/A

CHŁODNICTWO, klimatyzacja, lady,
komory, itp. 0602-214-113. (GK)
--------------------------- —------------------------

10683/B

059/840-31-96, 841-34-34

(GP)

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

00421/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe, Słupsk
0-508-69-69-32 (GP)
---------------------------------------------------------

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

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

GARAŻE- blaszaki tanio
(GP)

0-605-286-058

47056/C

CHŁODZIARKI, lodówki, zamrażarki,
Słupsk, 0602-394-696 (GP)
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI, pralki,
094/343-68-18, 0603-59-25-03.

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

09533/A

OKNA 6-K0M0R0WE (NOWOŚĆ),
NAJTANIEJ -ZADZWOŃ! SPRAWDŹ!
KOSZALIN, BOWID 15;
(094)71-70-200, 71-70-300.
(GK)

OKNA
■ ml ^1

46096/ A

INSTALACJE rtv telewizja na karte
Najtaniej rtv agd raty DH ALEX 059

(GP)

KOMPUTEROWA pomoc.
0602-22-77-00. (GK)

tel./fax (094) 375 44 95 j

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

TByp

Wf

Koszalin, ul. Lechicka 39

13175/A

ceny!!! (GK)
45943/A

46265/A

SCHODY drewniane www.drewcal.pl
502667683 (N)
----------- -------- i------ .------------------------------

47206/A

SZAFY, zabudowy, kuchnie
na wymiar, 091-561-73-77,

"Drew-Plast", Koszalin,
Zwycięstwa 253. (094)347-65-32.

j

Hel. (091) 321 78 56

www.tur-plast.com.pl

0504-216-724

(GS) .

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

01168/A

SZKLARSKIE, lustra
094-341-08-65. (GK)

tel.(091)3260762

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

46314/A

PRALKI! AUTOMATYCZNE. Koszalin;
0-94/346-42-80, 0-503-994-346.

(GK)

(GK)
— --------------- —■ —

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

47194/A

PRALKONAPRAWY. Słupsk
602-364-943. (GP)
-------------- ------------------------------ -

13009/A

OKNA

KADA-MS kada@ms.pl

--------------------:--------- ,---------- -— -----------

059/84-00-310

CYKLINOWANIE układanie,

(GK)

(GP)

----- :------- —----- ------ ■-.•y.Ą------------------- 10136/A

059/847-55-15, 0602-748-515

094/345-47-75,0-602-188-783

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

(GP)

(GP)

DACHY- naprawy, inne
517-112-022. (GK)

------------- ------------- ■■

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

4667 l/B

0601-778-402.

02235/F

Najtaniej! "Marko", 094-34-11-632,

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna
PCV bezołowiowe i aluminium.
Koszalin, Władysława IV-go 147A
94346-30-03. (ÓK)
---------------------------------------------- —.

48095/A

!!!!!!!!!! LINDA Rolety żaluzje,
verticale, moskitiety.
Żółkiewskiego 13, Produkcja,

(GS)
01029/A

45575/A

REMONTY
!!!!502-541-194 Najtańsze

--------------------------------------------------------10696/B

glazura, malowanie.

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

(GP)
09685/A

!! POSADZKI .Tanio,
0509-563-960. (GK)

verticale, moskitiery. Solidnie.

(GP)
------------------------ .——:—:— --------

(GP)

06549/a

05454/A

! GŁADZIE, malowanie
- ekspresowo 669 855 769
(GK)

HÜROL-POL
Rolety- Żaluzje- Verticale- Drzwi
Harmonijkowe, ul. Ogrodowa 8

46495/A

!!! !REMONTY A-Z, 0602-657-166.

po 17-stej 059/842-70-97

(GP)

(GP)
----- ,- --------------------------------------------- -—

01111/G

13263/8

44188/A

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

Tel:033/853-10-14
www.familytour.pl

47497/A

REMONTY A - Z. 0-59/841-25-04,
0-607-703-135. (GP)

HYDRAULIKA Słupsk,
0667-898-544. (GP)

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

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

08934/D

13116/A

HYDRAULIKA Słupsk
0607-703-135. (GP)

.

11787/A

47852/A

WRÓŻKA, 091/46-28-959.Szczecin.
(GS)
03070/A

ZWIFR7ETA

(GS)

03466/A

(GK)
01393/A

!! 0885-893-714 GINEKOLOG
bezpiecznie
06722/A

(091)418-72-15, 0-691-726-207.

(GS)
------ ---------------------------------- —-------------

01106/A

YORKI 094/343-39-14;
666-703-926. (GK)
----- ----------- S--------- ------ ------------ :------ -

■

46792/A

YORKI Kołobrzeg 698-741-768.
(GK)
-------------- —

01231/A

48498/A

nadaj

OGŁOSZENIE
DROBNE
do ponad 20 gazet
z całej Polski

... wejdź na
... _/£ www.nadaj.pl

(GP)

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

48081/A

SPRZEDAM buldogi francuskie

przez internet

!!!!! POTENCJA 507-800-500.
(GS)

----- ^--------- --------------------------------------- '

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

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

!!! potencja 0-600-745-824.
06713/A

48478/A

02128/N

mm

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

—

OWCZARKI Niemieckie
662-109-394. (GK)

YORKI, 0512-246-617.
(GK)

ZDROWiE_ _ _ _

46945/A

(GP)

-------------------------- »------------------------------

45379/A

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

HYDRAULIKA - instalacje wodne,

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

48301/A

46775/A

---------------------------- ----------- it—

Remonty mieszkań. 605451-963.

płyty gipsowe, gładzie bezpyłowe,
malowanie, stolarka

(GK)

(GK)

-------------------------:----------------- V—♦

KARPACZ tanio, 0603-591-169.
(GK)

HYDRAULIK, awarie, przeróbki.

gazowe i grzewcze, 0513-629-325.

0513-351-076.

47805/F

KUCYKI tanio, 694-596-008.
(GK)

------- ^----------------------------------------------

SŁOWACJA - gorące źródła!

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

www.odkryj-siebie.pl

45949/A

KARPACZ, tanio, 0603-591-169
(GP)

PROFESJONALNIE glazura,
terakota, elektryka, hydraulika,

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

059/841-2444, 0-508-230-887,

46132/A

"AVA-T0UR". Zimowisko w górach
dla dzieci, młodzieży i rodziców.
Koszalin, (094)342-36-72;
(094)346-33-51. (GK)

-

(GK)

--------------------------------------------------------48522/B

45723/A

WYPOCZYNEK
I TURYSTYKA

HYDRAULIK, tanio, 0664-201-201.
(GK)

PRACE wykończeniowe.
508-465-631. (GK)
-------- :------------------------------------------------

45809/A

HYDRAULICZNE gazowe Pompy

(GK)

02305/A

!! Tanie remonty, 0501-354-264.

0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82.

MALOWANIE 0-502-082-005.
(GK)
47632/A

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

Promocja!!! Słupsk,
ul. Leszczyńskiego 10D,

gazowe,docieplenia, remonty,hale,
ogólnobudowlane, 0-512-257-843.

602-597-830

(GK)

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

W0D.-KÄN.-C.0.

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

hydrocolonoterpaii, akupunktury,
masażu, hirudoterapii (pijawki).
Sanatus, Koszalin, ul. Żwirowa 10,

48356/A

ciepła Kolektory słoneczne.
45278/A

nowotworowych (piersi,
skóry, prostaty), zabiegi:

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

GAZOWE naprawa, 0-606-579-846.
(GK)

GŁADZIE, malowanie,
0889-791-732. (GK)

01233/A

RTM- wczesna diagnostyka chorób

0606-901-113,

-------

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

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

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

STRES, bezsenność, Koszalin,

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

(GP)

12730/A

46037/A

PROFESJONALNY makijaż
w domu klienta. 667-767-635.
(GK)

VIDEOFILMOWANIA,
094/342-06-49. (GK)

12319/A

natryskowe, remonty;
0601-647-263. (GP)

remonty od A do Z, upust na
materiał 15%. (GP)

0-504-129-243

ELEKTRYCZNE 0609-10-10-59
(GP)
FRESCO. Tapetowanie

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

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,

48380/A

PAZNOKCIE. Promocja!
(GK)

094-346-33-63.

VIDEO-DVD, fotografia.
502-329-385. (GK)

wod-kan energ. klimatyzacje, C.O.

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

!!! Najtańsze remonty, hydraulika,
11042/B

!!!! ROLETY

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

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

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

47560/A

PAZNOKCIE żelowe- 0601-418-306.
(GK)

47933/A

TAPICER 94-3411-276;
691-027-776. (GK)

EXPERT -Hydraulika,przyłącza

DOCIEPLENIA 692756208 (N)
—---- —-------

(GK)

.- -------- ———-------------- -------------------

(GP)

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

0606-421-720.

USŁUGI ogólnobudowlane,
specjalizacja glazura
i terakota, 0660-806-880.
------------------------------------------ .—:---------

ŻALUZJE, rolety, plisy, okna, bramy.

OKNA, DRZWI

48504/A

(GK)

renowacja schodów, drzwi,

ROLETKI, verticale. Koszalin

' 12949/4

--------------------------------------------------- __

0-696-727-338, 513-084-589.

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

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

USŁUGI budowlane 510-240-117
(GK)

CYKLINOWANIE układanie,
olejowanie, lakierowanie "Pardet"

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.

-- ---------------------- ----- -----,------ 47203/A

12108G3K2A

48360/A

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

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

OKNA PCV naprawa 0502-791-859.

------------------- -—------------ .--------------------

------------—----- —------------------------------13229/A

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

tel.(067)215 49 44

06192/A

MAMMOGRAFIA, 094/347-74-82,
ul. Staszica 8a. (GK)

888-047-509.

SCHODY 669-360-821. (GK)

OKNA PCV- Avangarde XXI wieku.

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

LODÓWKI, zamrażarki.
94-345-79-16. (GK)

47192/8

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

Okna dachowe PCV. Atrakcyjne

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

12557/A

KOPARKO-ŁADOWARKA
0512-327-307. (GP)

| tel.(094)342 09 45 j

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

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

Czaplinek, ul. Pławieńska 7

[tei.(094)35455l3j
■

(GK)
----------------------------------------------------------

(GP)

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

Biura handlowe

GINEKOLOG 0603-92-28-92.
(GS)

Szczecin

OSTEOPOROZA, 094/348 13-73.
(GK)

piecowe 059/842-20-72,

Siedziba Firmy

(GP)

11773/A

KOMINKI- kafle kominkowe,
0696-007-113

moskitiery, markizy, maty,
naprawy, sprzedaż elementów,
059/842-35-34, Słupsk

KOŁDRY, poduszki - wymiana wsypy,
czyszczenie pierza. Słupsk,
Tuwima 20,059/842-78-73 (GP)
--------------.----- ---------- ----------------------------

45284/A

ALKOHOLOWE odtruwanie.
0-602-635-470 (GP)

i solidnie. 059/833-45-36,

12731/A

nnLK<-P!ŁASI

GAMA-COLOR

-Tarnowski. 509-306-317.

(GK)

45521/A

TYNKI maszynowe. 0601-647-263.
(GP)

Producent - rolety, żaluzje, plisy,

ANTENY, 0504-467-622. (GK)
-------------------- --------------------------- ---- —

------------- .------------------------------------- ------ '

DRZWI, okna, rolety.

(GS)

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

(GP)

www.megabramy.pl

47587/A

0-503-46-21-22 Ginekolog-zabiegi
-farmakologia. (N)
ALKOHOLOWE odtrucia.

!! KOMPUTERY- awarie

TYNKI MASZYNOWE 664-423-307.
(N)

00996/C

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

JgH

CYKLINIARSKIE, 094/34-16-120.
(GK)
46671/A

(GP)

(GK)

--------------------------------------- :-------- ;--------

(N)

! GINEKOLOG 511-056-595
---------------------------------------------------------

12636/A

Słupsk, 059 842-96-33,
Koszalin 094/343-25-71.

(GP)
----------- -------------- t-------------------------------

montaż, 059/84-37-373

INSTALACJE, przyłącza

ogólnobudowlane, elektryczne,

automatyka, ogrodzenia. Mega,

----------- „---------------------------------------------

8475310 DAŃSKI

REMONTY, modernizacje,
hydrauliczne, 503-766-733.
13182/A

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

balustrady, automatyka,
0-505-688-247, 059/840-17-17,

---- ----------- ------------------------------------- 48288/A

0601-79-69-50.

balustrady, napędy do bram,
NICE, CAME 0-59/842-65-57

BRAM-STAL bramy, ogrodzenia,

(GK)

059-84-30-465

BUDOWLANE- kompleksowo,
wykończenia wnętrz- remonty

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

bezpłatny, gwarancja. Zakład,
Sikorskiego 5 094/3414-525,
698-074-634.

IÜBRAMEX bramy wjazdowe,
przemysłowe, garażowe HORMANN,

11617/B

39308G1K1AV

A If A

23

środa - czwartek
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009

JlVXZ/

Energa
operator

s
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Informacja o przerwie w dostawie energii elektrycznej
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Stupsku informuje
o przerwach w dostawie energii elektrycznej, w związku z koniecznością
wykonania prac przy urządzeniach energetycznych w dniach:

Stowarzyszenie SPERANDA w Niepoględziu realizuje projekt
pt.: „Wiejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe” w okresie od

05.01.09 r. w godz. 8.30-15.30 - Duninowo;
06-07.01.09 r. w godz. 8.00-14.00 - Reblino PKP;
06-07.01.09 r. w godz. 8.30-15.30 - Postomino;
09.01.09 r. w godz. 8.00-15.00 - Jarosławiec stacja pomp.

października 2008 do marca 2009. Projekt realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.5

Za utrudnienia związane z przerwami Rejon Dystrybucji Słupsk przeprasza.

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

ENERGA-OPERATQR SA Oddział w Słupsku,
Rejon Dystrybucji Stupsk, ui. Przemysłowa 114, tel. (0 59) 841 61 14-15

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości
mieszkańców terenów wiejskich w zakresie potrzeby i mo

oszczędzaj
środowisko

żliwości kształcenia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

czytaj dokumenty elektroniczne na ekranie monitora, oszczędzaj
papier, informacje o planowanych wyłączeniach znajdziesz na naszej
stronie: www.energa.pi
674208LJSJ_A

Projekt obejmuje cykl zajęć dla różnych grup wiekowych i swoim
zakresem obejmuje gminy - partnerów projektu: Dębnica
Kaszubska, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom i Kołczygłowy.
W ramach projektu powstanie Centrum Edukacyjno-szko-

F.H.U.

leniowe, które będzie kontynuować działania po zakończeniu
realizacji projektu.

Główny dystrybutor pomp Ochsner w regionie słupskim
TSSSBBBSTBHt

Wójt Gminy Trzebielino
informuje, że na tablicy

ifenm?

ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Trzebielinie wywieszono

Firma OMA oferuje profesjonalne wykonawstwo
instalacji grzewczych oraz serwis pomp ciepła.

Kegar Sp. z o.o. - producent najlepszej jakości skór
cielęcych współpracujący ze znanymi na całym świecie
producentami obuwia i galanterii.

Naszym klientom proponujemy:
♦ instalacje grzewcze i sanitarne

W związku z dynamicznym rozwojem i rozbudową naszej
firmy poszukujemy kandydata na stanowisko:

♦ przydomowe oczyszczalnie ścieków

na okres 21 dni wykaz
nieruchomości
do sprzedaży na terenie
gminy Trzebielino w drodze
przetargu nieograniczonego:

lokal użytkowy w budynku
nr 18 wraz z przynależnymi
do lokalu pomieszczeniem
gospodarczym i udziałem
wynoszącym 224/1000
części wspólnych budynku
oraz działki gruntu
nr 178/1 i 177/3
o ogólnej pow. 0,4219 ha,
położonej w m-ści Gumieniec, w obrębie geodezyj
nym Gumieniec.

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie techniczne
- posiadanie uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji / dozoru urządzeń
energetycznych i elektrycznych
- doświadczenie zawodowe
- znajomość przepisów prawa energetycznego, budowlanego
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjność
- znajomość języka niemieckiego lub predyspozycje do jego nauki
- biegła znajomość w obsłudze programów komputerowych
- umiejętności: organizowania i koordynowania prac, analizowania, komunikowania się,
negocjowania, podejmowania samodzielnych decyzji
- cechy osobowe: rzetelność, uczciwość, opanowanie

oraz kandytatów w zawodach

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

informuje,
że na tablicy ogłoszeń sołectw
oraz w Urzędzie Gminy
Dębnica Kaszubska i stronie BIP
Gminy Dębnica Kaszubska,
podano do publicznej wiadomości,
przez okres 21 dni, tj. od dnia
31.12.2008 r. do dnia 20.01.2009 r.
wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy
z zasobu Gminy
Dębnica Kaszubska.

Wymagania:
- wykształcenie zawodowe / średnie techniczne
- posiadanie uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych i
elektrycznych (pkt.1.)
- posiadanie uprawnień w zakresie kontroli obiektów budowlanych oraz znajomość przepisów
prawa budowlanego (pkt.2.)
- doświadczenie zawodowe
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjność, samodzielność
- znajomość języka niemieckiego mile widziana
- obsługa programów komputerowych
OFERUJEMY:
długoterminową, stabilną i ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

Firma OCHSNER
PROPONUJE PAŃSTWU TANIE
W EKSPLATACJI OGRZEWANIE BUDYNKÓW
JEDNORODZINNYCH/WIELORODZINNYCH,
OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH (pompy przemys

Firma OCHSNER
jest specjalistą od dobrego samopoczucia
w Państwa domu. Najniższe koszty
eksploatacyjne, - w porównaniu

do gazu
- 50%;
- oleju - 70%
aktywna ochrona środowiska,

Miejsce pracy: Kępice /k. Słupska
Aplikacje wraz z dołączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy w celach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawąz dn. 29,08.1997 o
ochronie danych osobowych” prosimy przesyłać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
na adres:

Kegar Sp. z o.o., ul.Składowa 5, 77-230 Kępice
e-mail: kadrv@keqar.pl

odpowiedzialność za przyszłość i ma
ksymalny komfort to tylko niektóre
z wielu powodów, które przemawiają
za pompą ciepła.

f3294Ó8SL0H_A

674708LJAG_A

NAPRAWA

1333408SLBH_

Prowadzi nabór do:

Pojazdów Samochodowych

o° P

♦ uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego (2 lata)

D>

Ki

♦ liceum ogólnokształcącego
w SŁUPSKU
dla dorosłych (3 lata)
♦ szkoły policealnej w zawodzie technik administracji
Termin rozpoczęcia nauki LUTY 2009r.

ZMM* sr. Z 0.0.
79-200 Słupsk
Plac Dąbrowskiego 3
tek (OSO) S42 72 41
tekkom. «02 931847

NAUKA W SZKOŁACH JEST BEZPŁATNA

Organizuje kursy:

SKLEP_Y_ork
___

ZOOLOGICZNY

C.H. MANHATAN
ul. Wileńska
BOX 31 (parter)
tel. 59/842 50 11

♦ przygotowujący do matury, pilota wycieczek
♦ wizażu z elementami stylizacji, komputerowy
♦ przedłużania paznokci ze zdobnictwem
♦ pedagogiczny dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
Oferuje TANIE NOCLEGI

W ofercie również

dla psów,
Skonie, ptaki, gady i ryby
kotów, gryzoni,
**1«
ptaków, rybek
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♦ baterie słoneczne (soiar)

łowe na zapytanie) HOTELI (produkcja CWU).

1. Elektryk automatyk / Elektromonter
2. Technik budownictwa

1335108SLBH_A

WSZYSTKO

♦ centralne odkurzacze

ASYSTENTA ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH

przeznaczonych

ul. Gen. Andersa 21/15
76-200 Słupsk
tel. 059 845 29 86
kom. 0696 908 278
kom. 0500 614 479

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Chopina 3

Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

«SŁ

Słupsk, ul. Chopina 3, tel./fax: 059/ 842 49 21
Słupsk, ul. Sz. Szeregów 6, tel. 059/842 25 42
1263008SLBH_A

------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------1323708SLBH_A

CENTRUM KREDYTOWE

ACONTO
POŻYCZKI G0T0WK0WE:

/ kwoty od 1.000 do 80.000 zł.
✓ bez poręczycieli
i zgody współmałżonka
/ już przy dochodzie 390 zł.

NOWOŚĆ ! Kredyt na dowód
W OFERCIE RÓWNIEŻ KREDYTY HIPOTECZNE
RÓWNIEŻ DU ZADŁUŻONYCH W BIK
ORAZ PRZY OBCIĄŻENIACH KOMORNICZYCH
SŁUPSK : Wojska Polskiego 50 /

obok Poczty

FILIA - SŁUPSK; Sienkiewicza 4 obok przystanku

?? /0-59/8403075, 8475078
13308SLBH_C

środa - czwartek
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009

SŁUPSK
KONTAKT Z REDAKCJĄ

akcjareja kej a

e-mail: akcja@gp24.pl
Gadu-Gadu: 10246970, Skype: akcjagp24
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

PROBLEM Akcjonariusze czują się oszukani przez Vectrę

Zostaliśmy z niczym
MÓWIĄ CZYTELNICY 059 848 81 21

Eugeniusz Dudziak ze Słup
ska: - Moja żona odzyskała
wzrok, a to dzięki „Głosowi Po
morza". Żona miała zaćmę
na obu oczach. Doszło do te
go, że byłem już jej przewodni
kiem. Nie rozpoznawała ludzi,
nie mogła oglądać telewizji.
Od okulisty dostała skierowa
nie na operację zaćmy. To było
we wrześniu ubiegłego roku.
Termin, jaki jej wyznaczono,
nas przeraził - wrzesień 2009
roku! Przecież do tego czasu
mogła całkiem oślepnąć.
Na szczęście czytamy „Głos Po
morza" i pewnego dnia zoba
czyłem artykuł o tym, że Salus
operuje zaćmę, też za darmo,
w ramach Narodowego Fun
duszu Zdrowia. Natychmiast
tam zadzwoniłem i zarejestro
wałem żonę. W październiku
zoperowano jej oczy, w odstę
pie 11 dni. Zabieg był krótki
i bezbolesny, po dobie w szpi
talu żona wyszła i widziała. Je
steśmy naprawdę szczęśliwi.

Kilkaset osób ze Słupska,
które wykupiło akcje Bał
tyckiego Towarzystwa
Telewizyjno-Telegraficznego, twierdzi, że Vectra
sprzedała ich udziały
bezprawnie. Przez lata
dzięki papierom warto
ściowym płacili połowę
abonamentu za telewi
zję. Teraz ich akcje są nie
ważne.
MARCIN MARKOWSKI
marcin.markowski@gp24.pl

W latach 90. na słupskim
Zatorzu BTTT założyło sieć te
lewizji kablowej. Z usług spółki
korzystało kilka tysięcy osób.
- 'W 1995 roku większą
część spółki przejęła powsta
jąca wtedy telewizja Vectra
- mówi Wiesław Sander,
słupszczanin. - Dotychczaso
wi użytkownicy mogli jednak
wykupić akcje BTTT, ponie
waż wiązały się z tym pewne
korzyści. Największą było to,
że każdy akcjonariusz płacił
za abonament Vectry tylko
(WYSŁ. MAG) połowę. W ciągu tych lat uda
ło nam się dzięki temu sporo
zaoszczędzić.
ŻYCZENIA
Akcjonariusze niedawno
otrzymali od Vectry listy,
w których zostali poinformo
Dziękujemy za pamięć
Przed świętami Bożego Na wani, że z dniem 18 maja
2001 roku firma zbyła wszyst
rodzenia otrzymaliśmy od
Państwa dziesiątki kartek i e- kie posiadane akcje BTTT.
Osoby posiadające akcje do
-maili z życzeniami.
wiedziały się też, że od tego
Pamiętali o nas:
■ Dyrektor i pracownicy Agen
cji Nieruchomości Rolnych od
dział terenowy w Szczecinie,
■ Katarzyna Siewruk,
■ Klub Strzelecki Gryf Słupski
ze Słupska,
■ Gminny Ośrodek Kultury
w nowej Wsi Lęborskiej,
■ Lęborski Klub Sportowy Po
goń Lębork,
■ Miejski Ośrodek Sportu i Re
kreacji w Bytowie,
■ Auto-Moto Klub Poltarex
Człuchów.
Za wszystkie życzenia ser
decznie dziękujemy.
(dmk)

BANK POMOCY

Oddam
■ Pan Adam ze Słupska ma

monitor kompute
rowy z szybą zabezpieczającą

do oddania

przed promieniowaniem. Kon
takt: 059 84447 54.
■ Pani Mieczysława ze Słupska
ma do oddania lodówkę. Od
biór własnym transportem.
Kontakt: 059 842 30 29
(wgodz. 11-15).
■ Pan Andrzej ze Słupska ma
do oddania

monitor do kom

putera, klawiaturę i głośniki.
Kontakt:

0

502

388

299

(w godz. 8-20).

(DMK)
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Wiesław Sander z listem z Vectry dotyczącym akcji BTTT.
dnia Vectra nie ma ze spółką
BTTT żadnych powiązań.
Akcjonariuszy najbardziej
zdenerwowało to, że nie zosta
li poinformowani o tym wcze
śniej. Do naszej redakcji przy
szło kilkanaście zbulwersowa
nych tą sytuacją osób.
- Tak nie może być - mówi
Zbigniew Wiśniewski, słupsz
czanin. - Kilkanaście lat
temu te akcje nie były prze
cież tanie. Każda z nich kosz
towała wtedy tysiąc złotych.

Niektóre osoby wykupywały
je w ilości kilkuset.
Niektórzy twierdzili nawet,
że Vectra już od samego po
czątku chciała oszukać akcjo
nariuszy. Ich zdaniem spe
cjalnie zorganizowano tylko
raz spotkanie akcjonariuszy,
które odbyło się w Trójmieście.
- Zrobili spotkanie po
za Słupskiem tylko dlatego,
żeby nikt nie dotarł. Z tego, co
pamiętam, były tam wtedy

trzy osoby - dodaje jedna z by
łych akcjonariuszek.
Pan Marian (nazwisko
do wiadomości redakcji) posta
nowił odkupić jedną z akcji
od swojego kolegi. Zrobił to
w październiku 2001 roku.
- Zapytałem w biurze Vec
try, czy mogę to zrobić - mówi
pan Marian. - Odpowiedziano
mi, że nie ma problemu, bo są
one wciąż ważne. Na akcji pod
pisał się pracownik oraz podbi
to pieczątkę, a ja płaciłem poło

wę za abonament. Teraz zasta
nawiam się jak to możliwe, sko
ro Vectra kilka miesięcy wcze
śniej pozbyła się akcji.
W piśmie od Vectry akcjona
riusze dowiedzieli się, że
od stycznia 2009 roku będą na
liczane im pełne stawki abona
mentowe za usługi Vectry.
- Czujemy się oszukani i do
magamy się wyjaśnienia spra
wy - dodaje Wiesław Sander.
- Dlaczego w liście nie napisano
komu sprzedano akcje.
O zdanie na ten temat zapy
taliśmy Vectrę. Ich zdaniem
wszystkie procedury odbyły się
zgodnie z prawem.
- Vectra w 2001 roku od
sprzedała całość posiadanych
przez siebie akcji spółki BTTT
SA. osobie fizycznej. Tyle możerny powiedzieć na ten temat
- informuje Krzysztof Stefaniak, rzecznik prasowy firmy.
- Pozostałe informacje są ta
jemnicą handlową. Związki
Vectry z BTTT zakończyły się
w 2001 roku i wtedy też ustały
wszelkie zobowiązania naszej
firmy wynikające ze statusu
współudziałowca. Dlatego nie
ma powodu, aby nasi abonenci
związani ze spółką BTTT płacili
mniejszy abonament.
Na pytanie, dlaczego akcjo
nariusze o decyzji dowiedzieli
się dopiero teraz, rzecznik od
powiedział, że Vectra nie mia
ła obowiązku informować po
zostałych udziałowców o swo
ich decyzjach. ■

INTERWENCJA Internauta sfotografował źle zaparkowany radiowóz

PR0BLEM Bank otworzył tylko dwie kasy

Policjanci na chodniku

Godzina czekania
na własne pieniądze

Do naszej redakcji e-maila
napisał pan Zdzisław z Dębnicy
Kaszubskiej. Opisał sytuację,
jaką zauważył przed tamtejszą
komendą policji.
- Jak widać na załączonym
obrazku, słupscy policjanci ma
ją przepisy głęboko w poważa
niu, pozostawiając szerokość
jezdni, a blokując całkowicie
chodnik - pisze pan Zdzisław.
-Aprzecież zgodnie z przepisa
mi szerokość pozostawionego
dla pieszych chodnika ma nie
utrudniać im ruchu i nie może
być mniejsza niż półtora metra.
Do listu internauta dołączył
fotografię. Widać na niej nieoznakowany radiowóz słupskiej
policji zajmujący niemal cały
chodnik.
O sprawie poinformowali
śmy Roberta Czerwińskiego
z biura prasowego słupskiej po

licji.
- Sprawdzimy, kiedy kon
kretnie opisane przez czytelni
ka zdarzenie miało miejsce
- zapowiada Robert Czerwiński
ze słupskiej policji. - Jeśli okaże
się, że poliqanci naruszyli prze-

Radiowóz policji zaparkowany w Dębnicy Kaszub
skiej.
pisy ruchu drogowego, niczego
nie będziemy zamiatać pod dy
wan. Wobec winnych funkcjo
nariuszy zostaną wyciągnięte
konsekwencje służbowe, zosta
nie też z nimi przeprowadzo
na rozmowa dyscyplinująca.
Na łamanie przepisów w policji

nie ma przyzwolenia i takie sy
tuacje nie mogą się powtarzać.
Daniel Klusek

WIDZISZ - PISZ
Jeśli widzą Państwo coś, co
Was zdenerwowało, poinfor
mujcie nas o tym. Pod adre
sem: akcja@gp24.pl czekamy
na e-maile z opisem sytuacji.
Zachęcamy też do wykony
wania i przesyłania nam foto
grafii. Interwencje moż
na również zgłaszać telefo
nicznie pod numerami: 059
848 81 21,059 848 81 53.

W potwornych kolejkach
musieli w poniedziałek stać
klienci oddziału banku PKO BP
przy ulicy Wazów w Słupsku.
Na kilkadziesiąt osób czekały
w kasach jedynie dwie pracow
nice.
Pan Mieczysław ze Słupska
chciał w poniedziałek wypłacić
większą kwotę pieniędzy. Nie
korzysta z bankomatu, więc
ustawił się w kolejce do kasy.
- Kolejka zaczynała się już
przy drzwiach wejściowych
- mówi pan Mieczysław. - Żeby
z własnego konta wybrać pie
niądze, musiałem czekać całą
godzinę. Wypłacam gotówkę
rzadko, ale nigdy jeszcze nie
musiałem tak długo czekać
w kolejce. Przede mną stało kil
kadziesiąt osób. Wśród nich
bardzo dużo starszych, które
wolą podejść z książeczką
do okienka, niż wybrać pienią
dze w bankomacie. Najgorsze,
że czynne były tylko dwie kasy.
Przecież dyrekcja banku powin
na przewidzieć, że tuż po świę
tach może się pojawić więcej

klientów i uruchomić na ten
czas więcej okienek.
O wyjaśnienie sprawy poprosibśmy w centrali banku.
- W poniedziałek bank był
czynny pierwszy raz po świę
tach. Mieliśmy wtedy wzmożo
ny ruch - tłumaczy Marek
Ryczkowski z biura prasowego
PKO BP w Warszawie. - Wielu
naszych klientów zamykało
rozhezenia roczne, inni chcieli,
by naliczyć im oprocentowanie.
Przepraszam wszystkich, któ
rzy musieli długo czekać w ko
lejce do kasy.
Marek Ryczkowski zapowie
dział również, że skontaktuje
się z władzami słupskiego od
działu banku, aby w podobnych
sytuacjach czynnych było wię
cej kas, niż tylko dwie.
- Zachęcam naszych klien
tów do wypłacania pieniędzy
z bankomatów oraz dokonywa
nia płatności drogą elektronicz
ną lub telefoniczną - mówi Ma
rek Ryczkowski.

A

Daniel Klusek
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BEZPIECZNE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

D R O G I K R A JO W E

wzmożone prace inżynieryjne na całej jej długości. Usta
wiono też prawie sto fotoradarów. W efekcie liczba
śmiertelnych ofiar wypadków samochodowych na dro
dze krajowej nr 8 spadła o 28%. Wynik był tym lepszy,
że w tym samym czasie na wszystkich drogach w kraju
liczba ta wzrosła o ponad 6°/o!
W tym roku realizowany był II program operacyjny
pod nazwą „Bezpiecznych Osiem”. Działaniami objęto
drogi o numerach od 1 do 9. Na drogach tych prowa
dzono prace modernizacyjne zaplanowane przez eks
pertów GDDKiA oraz inżynierów z politechnik Gdańskiej
i Krakowskiej.
Główne prace inżynieryjne zrealizowane w 2008 r. na „Drogach zaufania"

Dbamy o bezpieczeństwo
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad reali
zuje program „Drogi zaufania”. Jego celem jest po
prawa bezpieczeństwa na drogach krajowych. Do
S013 r. liczba osób ginących w wypadkach na tych
szlakach komunikacyjnych ma się zmniejszyć o 75%!
Pilotażowa edycja programu „Drogi zaufania” realizo
wana była od lipca do grudnia SOO'7 r. na drodze kra
jowej nr 8 - najdłuższym i najniebezpieczniejszym szlaku
komunikacyjnym w Polsce.
W ramach akcji „Drogi zaufania” drogowcy prowadzili

Budowa i przebudowa skrzyżowań
Budowa zatok autobusowych
Budowa chodników i ścieżek rowerowych
Budowa i uzupełnianie barier ochronnych
Budowa sygnalizacji świetlnych
Budowa przejść dla pieszych i ich oświetlenie
Uspokojenie ruchu
Budowa masztów fotoradarowych

99
81
108,8
148,7
50
155
74
286

szt.
szt.
km
km
szt.
szt.
szt.
szt.

W 2009 roku do programu „Drogi zaufania” dołączy
88 kolejnych tras. Akcja prowadzona będzie odtąd na
wszystkich drogach krajowych.

Przyjazne Środowisku”. Jego celem strategicznym
jest przyspieszenie realizacji inwestycji drogowych
w Polsce poprzez udrożnienie konsultacji społecznych
oraz usprawnienie i zidentyfikowanie współpracy między
GDDKiA, Ministerstwem Infrastruktury, Minister
stwem Środowiska, urzędami wojewódzkimi, samorzą
dami i organizacjami pozarządowymi - zwłaszcza tymi,
które zajmują się problematyką ochrony środowiska.
„Drogi Przyjazna Środowisku” to także podnoszenie
świadomości w społeczeństwie działań proekologicz
nych podejmowanych przez GDDKiA poprzez populary
zację wiedzy o studiach przyrodniczych, analizy wielu
wariantów, budowę instalacji ochronnych przy je
zdniach, inwestycji kompensacyjnych itp.

Bszpisozne zwierzęta

Dbamy o środowisko
Najpoważniejszym zagrożeniem przy realizacji inwestycji
liniowych jest możliwość wystąpienia kolizji przyrodniczo-przestrzennych z wartościowymi obszarami obję
tymi ochroną, w tym z obszarami Natura 2000,
a także z łączącymi je tzw. korytarzami ekologicznymi.
GDDKiA podejmuje wiele działań, by przeciwdziałać
wszelkim konfliktom w tym obszarze. Prowadzone są
konsultacje z organizacjami ekologicznymi już na wstę
pnym etapie realizacji inwestycji, wprowadzono obliga
toryjne wariantowanie tras oraz uzupełniono brakującą
dokumentację przyrodniczą.
Budowane są przejścia dla zwierząt, także na drogach
już istniejących. Dostrzegając wagę ochrony środo
wiska przy realizacji inwestycji drogowych GDDKiA roz
poczęła wdrażanie programu operacyjnego „Drogi

Obecnie na drogach krajowych istnieje 33"7 obiektów,
które umożliwiają migrację zwierząt. Wśród nich naj
większą liczbę stanowią przepusty - 221 . W miejscach,
gdzie niemożliwe było usytuowanie odrębnych przejść
powstały tzw. przejścia zespolone zintegrowane z dro
gami lokalnymi umożliwiające przekroczenie drogi przez
zwierzęta. Przejść górnych powstało do tej pory 19,
a dolnych 20. Ponadto wiele mostów i wiaduktów zo
stało tak przekonstruowanych, aby mogły być wyko
rzystywane przez zwierzęta.
Polska w najbliższych latach będzie największym placem
budowy nowych dróg w Europie, prowadzonych często
po nowych trasach. Tym samym budowanych będzie
najwięcej przejść dla zwierząt w ciągach europejskich
dróg. GDDKiA planuje wybudowanie co najmniej 810
przejść dla zwierząt, w tym ok. 38 górnych, ok. 323
dolnych i ok. 449 przepustów.

roku oddano do użytku 242 km dróg, w tym 88 km au
tostrad oraz 1 "78 km dróg ekspresowych i obwodnic.
W budowie jest 538 km nowych dróg, w tym 219 km
autostrad, 180 km dróg ekspresowych oraz 139 km
obwodnic.
W 2008 roku podpisano 190 umów, m.in. na budowę
554 km dróg krajowych oraz odnowy 800 km dróg.
GDDKiA rozstrzygnęła ponadto 32 postępowania na
duże inwestycje drogowe na kwotę 14,"7 mld zł, w toku
jest około 30 postępowań. W pierwszej połowie 2009
roku GDDKiA ogłósi 31 przetargów na budowę dużych
inwestycji drogowych oraz około 1 OO postępowań na
odnowy dróg.

Dbamy o rozwój

W mijającym roku GDDKiA zakończyła negocjacje dla
348 km autostrad:
• A1 Stryków - Pyrzowice C1 80 km]
• A1 Nowe Marzy - Toruń C82 km]
• A2 Nowy Tomyśl - świecko [106 km].

Bezpieczne i przyjazne środowisku będą drogi, których
realizacją zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajo
wych i Autostrad. Jest ich coraz więcej. Tylko w 2008

Dobiegają końca negocjacje dla kolejnych 90 km auto
strad, na odcinku A2 Stryków - Konotopa

Drogi zaufania
Bezpiecznych osiem

4833808G1K1A
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SERIAL

06.05 Złotopolscy (138): Ucieczka

05.45 Notacje: Maria Iwaszkie
wicz: Widok z rodzinnego
domu-cykl dok., Polska

- serial obyczajowy, Polska,
wyk. Andrzej Nejman

06.30 Dwójka dzieciom: Pomocnik
św. Mikołaja (33) - serial, Fr.
06.45 Telezakupy
07.00 Znaki czasu-magazyn
07.25 Co ludzie powiedzą? - serial

2008

06.00 Kawa czy herbata? - maga
zyn poranny

07.55 Leksykon PRL -felieton
08.00 Wiadomości, Prognoza po
gody
08.10 Owadeusz i trąba - film ani

08.00

mowany, Polska 2007

08.35 Buli: Buli sprzedaje lody se
10.15

rial animowany, Kanada

08.40 Domisiowe bajki: Pasterka i
kominiarczyk - pr. dla dzieci
08.50 Domisie: Domisiowa
oszczędność - pr. dla dzieci
09.15 Świat małej księżniczki: Ja
chcę sanki - serial, Niem.
09.25 Bernard i Dżinn- komedia,
10.35
11.25
12.00
12.10
12.35
13.00
13.30

Wielka Brytania, reż. Cilia
Ware, wyk. Douglas Henshall

muzyczny

06.00 Żar młodości (84) - teleno

07.00
07.15
08.00
08.30

wy, Wielka Brytania, reż. Cilia
Ware, wyk. Douglas Henshall

wela, USA, wyk. Erie Braeden,
Joshua Morrow, Sharon Case,
Michelle Stafford
TV Market - magazyn rekla
mowy
Wielka wygrana - teleturniej
Kapitan Flamingo (20)-se
rial animowany, Kanada
Yin YangYo! (20) - serial ani
mowany, Wielka Brytania

10.45

komedia, USA 1984, reż.
Frank Oz, wyk. ArtCamey,
Dabney Coleman, James
Coco, Joan Rivers
Modelka - komedia, USA
1944, reż. Charles Vidor, wyk.
Rita Hayworth, Gene Kelly, Le
slie Brooks, Otto Kruger

12.50 Jego zdaniem, jej zdaniem

12.55 Mamma Mia! Historia praw
dziwa -film dokumentalny,

Wiadomości
Klan(1590)-serial, Pol.
Plebania (1201) serial, Pol.
Jaka to melodia?-quiz muz.
Pod drzewem, pod zielonym

Wielka Brytania 2008

13.55 7th Circo Massimo (1/4)
14.55 M jak miłość (629) -serial

15.55

15.00
15.15
15.20
16.05
17.00
17.20
17.45
18.10
19.00

Wiadomości
Prognoza pogody
Przeboje2008-muz.
Moda na sukces - telen., USA
Teleexpress
Klan (1591) serial, Pol.
Plebania (1202) - serial, Pol.
Jaka to melodia?: Finał roku
Wieczorynka: Smerfy: Smerf
Nikt-serial anim., Belgia
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.15 Wystąpienie-Orędzie Nowo
roczne Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego
20.30 Ranczo: Szok poporodowy
21.30 Sylwestrowy maraton filmo
wy: Mumia - film przygodowy,

obyczajowy, Polska, wyk. Do
minika Ostałowska
Mózg-komedia sensacyjna,
Francja/Włochy 1968, reż.
Gerard Oury, wyk. Jean-Paul
Belmondo, Bourvil

15.05

komedia, USA 1991, reż. Ken
Kwapis, Marisa Silver, wyk.
Kevin Bacon, Elizabeth Per
kins, Sharon Stone, Anthony
La Paglia
Z dżungli do dżungli - kome
dia, Francja/USA 1997, reż.
John Pasquin, wyk.Urn Allen

20.40 Sylwester z Dwójką: Wrocław
2008/2009 (1) - widowisko

USA 1999

Wiadomości roku
Toast noworoczny
Przeboje2008-muz.
Noworoczna szopka w raju
Sylwestrowy maraton filmo
wy: Pociąg śmierci thriller,

za Jasona, młodego biznesme
na. Niestety, narzeczony nie li
czy się z jej zdaniem i nawet nie
próbuje zrozumieć marzeń i
ambicji zawodowych ukocha
nej. Pewnego dnia Arnie wy
biera się z koleżankami na lek
cje tańca. Dziewczyna chce za
brać ze sobą Jasona, ale on
odmawia, zasłaniając się waż
nymi sprawami.

ska, reż. Okił Khamidov, wyk.
Andrzej Grabowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski, Ba
sia Mularczyk

rozrywkowe

00.30 Sylwester z Dwójką: Wrocław
2008/2009(3)
01.00 Sylwestrowa Wideoteka do
rosłego człowieka - muz.
03.35 Hity na czasie 2008-muz.
04.25 Zakończenie programu

02.35 Sylwestrowy maraton filmo
wy: Wyspa węży - horror, RPA
2002, reż. Wayne Crawford

04.15 Zakończenie programu

HITY DNIA
komedia, USA 1944, reż. Charles Vidor, wyk. Rita
Hayworth, Gene Kelly, Leslie Brooks, Otto Kruger

20.00
22.00
01.30
02.30
03.30
05.00

Sylwestrowa moc przebojówStudio LOTTO
Nagroda gwarantowana
Tajemnice losu
Zakazana kamera
Nocne randki

TVN SIEDEM

lenowela, Meksyk

08.40 wyrok(7/13)-serialkryminalny
09.40 Weronika Mars(18/22)-serial

Modelka

kryminalny, USA, wyk. Kristen Bell

Rusty Parker jest tancerką w nocnym klu
bie. Dziewczyna zgadza się pozować do
zdjęć na okładkę magazynu, licząc, że dzię
ki temu uda jej się zrobić karierę na
Broadwayu. Okazuje się, że Rusty przy
pomina wydawcy narzeczoną, Maribelle,
która go porzuciła. Wkrótce wychodzi na
jaw, że Rusty jest wnuczką Maribelle.
-

komedia, Polska 2004, reż. Juliusz Machulski, wyk.
Borys Szyc, Robert Więckiewicz, Kamilla Baar,
Jan Machulski

Vinci
Kraków. Z więzienia wychodzi specjalista
od kradzieży dzieł sztuki, Cuma. Za jego
zwolnieniem stoi paser Gruby, który zle«i ca mu kradzież „Damy z łasiczką" Leonarda
da Vinci. Ponieważ zadanie wydaje się nie
mal niewykonalne, Cuma zwraca się do
dawnego wspólnika i specjalisty od ła
dunków wybuchowych, Szerszenia.

Blanc

10.30 Kuba Wojewódzki-talk show
11.25 Kryminalni (8): Śmierć za śmierć -

12.20
13.15
14.20
15.10
16.10
16.40

12.30 Telesklep
13.30 Fabryka gry-teleturniej
14.25 Telesklep
14.55 Milionerzy-teleturniej
15.50 Rozmowy wtoku-talkshow
16.55 Vinci - komedia kryminalna,

19.00
19.30
19.35
19.45
20.00

21.35

Hongkong/USA 1996, reż.
Stanley Tong, wyk. Jackie
Chan, Bill Tung, Jackson Liu,
Annie Wu
Superprodukcja komedia,
Polska 2003, reż. Juliusz Ma
chulski, wyk. Rafał Królikow
ski, Piotr Fronczewski, Anna
Przybylska, Janusz Rewiński

USA 1999, reż. Jay Roach,
wyk. Mike Myers, Heather Gra
ham, Michael York, Robert
Wagner
Bliźniacy-komedia, USA
1988, reż. Ivan Reitman, wyk.
Arnold Schwarzenegger, Dan
ny DeVito, Kelly Preston

02.40 Jackie Chan: Pierwsze ude
rzenie-film sensacyjny,

04.05
04.25

Hongkong/USA 1996, reż.
Stanley Tong, wyk. Jackie
Chan, Bill Tung, Jackson Liu
Uwaga! - magazyn
Nic straconego-programy
powtórkowe

KWjłWf
WT
06.00 Wizjaapokalipsy-filmdokumen

18.35 Seinfeld2(3/13)-serial
19.05 Nowe przygody „starej” Christine
(13-osŁ) - serial komediowy, USA
19.35 Rockefeller Plaza 30 (21-osŁ)serial komediowy, USA, wyk. Tina
Fey, Tracy Morgan, Alec Baldwin
20.05 Droga smoka-film sensacyjny,
Hongkong 1972, reż. Bruce Lee,
wyk. Bruce Lee, Nora Miao
22.10 Wściekłe pięści-film s§nsacyjny,
Hongkong 1972, reż. Wei Lo, wyk.
Bruce Lee, Nora Miao, James Tlen
00.15 Nuklearny szantaż-film sensa
cyjny, USA 1997, reż. Andrew5tevens

;

i

|

I

HBO
06.00 OdetteToulemonde komedia,

07.40

09.45

film dokumentalny

13.00 Superiudzie
15.00 Szkoła przetrwania: The Best of...-

11.35

rial dokumentalny

13.05

serial dokumentalny

16.00 Wizjaapokalipsy-film dokumen

14.25

talny

17.30 Z pamiętnika człowieka niedźwie
dzia
18.00 Bracia Ludolf (8) - serial dokumen
talny

19.00 Prawda czyfałsz -pogromcy mitów
o rekinach - serial dokumentalny
21.00 Człowiek niedźwiedź-film doku

15.40

17.05
18.40

mentalny

23.00 Moja szokująca historia: Pół czło
wiek, pół drzewo - serial dokumen
talny

00.00 Zawód: ryzykant (1)- serial doku
mentalny

01.00 Miasto architektonicznych cudów film dokumentalny

02.00 Amerykański hot-rod: Roadster HiBoy ‘32 (2) - serial dokumentalny
03.00 Człowiek niedźwiedź
05.00 Szkoła przetrwania: The Best of...serial dokumentalny

05.00 Drogówka - magazyn policyj

;;

05.20 Komenda - magazyn policyj

I

05.45 V-Max - magazyn motoryza

ny
ny
cyjny

06.10 Dekoratomia - mag. wnętrzarski

06.35 Muzyczne listy - mag. mu
zyczny

07.35 TV Market - magazyn rekla
mowy
|

08.10 Kasa na bank -pr interak
tywny

09.10 Beverly Hills 90210 (19)serial obyczajowy, USA

10.00 idiotki nie idą do nieba
(135) -telenowela, Meksyk
10.55 Mała czarna-talkshow
11.45 Idiotki nie idą do nieba
■
(136) -telenowela, Meksyk
12.40 Beverly Hills 90210 (20)serial obyczajowy, USA

13.30 Dekoratomia - mag. wnętrzarski

13.55 Dziewczyny fortuny
j 14.55 Skrzydła (19) - serial kom
13.40
15.25 Idiotki nie idą do nieba
14.05
(137) -telenowela, Meksyk
16.15 Mała czarna-talk show
14.35
17.05 Idiotki nie idą do nieba
14.50 Misja Gryf: Baza wyizutni ra
(138) -telenowela, Meksyk
kiet-cykl reportaży
; 18.00 Robin Hood-film przygodo
15.15 Telewizyjne Wiadomości Li
wy, USA 1991, reż. John Irvin
terackie
Średniowieczna Anglia. Suro
15.40 300% normy - teleturniej
we prawo zabrania polowania
16.10 Tyle miłości-program muz.
w królewskich lasach. Zakaz
17.00 Teleexpress
uderza zwłaszcza w najbied
17.15 Zygzaki - program dla dzieci
niejszych - ubogą szlachtę i
17.40 „Ranczo”
chłopów. W całym kraju nasila
17.55 Bzik kulturalny-magazyn
ją się protesty, a na czele jed
18.20 „Ranczo”
nego z nich staje łucznikz Loc18.35 Pamiętaj o mnie...
kley zwany Robin Hoodem.
18.50 Plebania(1197)-serial, Pol.
19.15 Dobranocka: Tajemnica szy * 20.00 Magicy-kom., USA/Niem.
2000
fru Marabuta - serial anim.
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda J 22.05 Królewska faworyta-dra mat
kostiumowy, Austria/Fran
20.15 Orędzie noworoczne Prezy
cja/Wielka Brytania/Włochy
denta RP Lecha Kaczyńskie
1990
go
23.55 Operacja Delta Force 2: Na
20.20 Klan (1576) - serial obyczajo
ratunek - film sensacyjny,
wy, Polska
20.40 Sylwester z Dwójką: Wrocław
USA 1998
02.00 Miłość i pieniądze - kome
2008/2009(1)
diodramat, USA 2002
22.35 Sylwester z Dwójką: Wrocław
03.35 Wydarzenia, Sport, Progno
2008/2009(2)
za pogody
00.30 Sylwester z Dwójką: Wrocław
04.10 Muzyczne listy-mag. mu
2008/2009(3)
zyczny
01.00 Pamiętaj o mnie...
05.05 Zakończenie programu
01.15 Programy powtórkowe

talny

07.30 Z pamiętnika człowieka niedźwie
dzia
08.00 Szkoła przetrwania: The Best of...
09.00 Amerykański chopper Motocykl
dla gwiazdy -serial dokumentalny
11.00 Rodziny na wysokich obrotach

|

obyczajowy, Polska
Filipinki-film dok., Pol. 1968
Gwiazdka w środku lata - film
dokumentalny
Łączy nas Polska-felieton

23.20Austin Powers: Szpieg, który
nie umiera nigdy - komedia,

Hej-nałshow
Telesklep
Wyrok(8/13)-serialkryminalny
Kuba Wojewódzki-talk show
Seinfeld2(2/13)-serial
Weronika Mars(19/22)-serial

serial kryminalny, Polska, reż. Ry
szard Zatorski

wy, Polska

12.35 Pamiętaj o mnie...
12.45 Komentator magazyn
13.15 Barwy szczęścia (40) - serial

Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Jackie Chan: Pierwsze ude
rzenie - film sensacyjny,

12.00 Samochód przyszłości: Paliwo-se

17.35 Kryminalni (9): Gdzie jest Maciek-

czajowy, Polska

12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1576) - serial obyczajo

Polska 2004, reż. Juliusz Ma
chulski, wyk. Borys Szyc, Ro
bert Więckiewicz, Kamilla Baar

serial kryminalny, Polska, reż. Ry
szard Zatorski

kryminalny, USA, wyk. Kristen Bell

dokumentalna, Polska

11.05 Na wyłączność: Kora
11.30 Plebania(1197)-serialoby

Polska

hm J

05.45 Taniec z gwiazdami - program rozr.
06.45 Telesklep
07.50 Serce z kamienia (204/205) -te

Kawa czy herbata?
Leksykon PRL-felieton
Wiadomości, Pogoda
Zygzaki- program dla dzieci
Kuchcikowo, czyli gotowanie
na ekranie: Przyjęcie sylwe
strowe - program dla dzieci
08.50 Zwierzowiec: Dzik-magazyn
09.05 Pora na doktora-magazyn
09.25 Made in Poland - teleturniej
09.50 Telewizyjne Wiadomości Li
terackie
10.15 Misja Gryf: Baza wyizutni ra
kiet-cykl reportaży
10.40 Psi psycholog-telenowela

12.00 Trzy po trzy- numery zkwatery(5/13) -serial komediowy,

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport, Prognoza pogody
I 00.55
19.30 Świat według Kiepskich
(307) - serial komediowy, Pol

rozrywkowe

06.00
07.55
08.00
08.15
08.40

obyczajowy, Polska, wyk. To
masz Schimscheiner, Grażyna
Wolszczak, Wojciech Maj
chrzak, Renata Dancewicz
Dzień dobry TVN - magazyn
Przyjaciele (15,16/48) - se
rial komediowy, USA, wyk.
Jennifer Aniston, Courtney
Cox, Lisa Kudrow, Matthew Le-

film muzyczny, USA 2001
Arnie ma wkrótce wyjść za mąż

22.35 Sylwester z Dwójką: Wrocław
2008/2009 (2) - widowisko

USA/Wielka Brytania 1993

08.30
11.00

Robin Hood

Klan (1576)

Uwaga! - magazyn
Telesklep
Rozbij bank
Na Wspólnej (1062) - serial

17.00 Bo do salsy trzeba dwojga

18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.50 Sport telegram
18.55 Prognoza pogody
19.05 Kabaret Moralnego Niepoko
ju: Szampańskie przeboje
2008 - widowisko rozrywkowe
20.05 Barwy szczęścia (199) -serial
obyczajowy, Polska, reż. Wal
demar Szarek, wyk. Olaf Lubaszenko, Agnieszka Pilaszewska, Sławomira Łozińska, Jan
Pęczek

05.40
06.00
07.00
08.00

09.00 Muppety na Manhattanie-

12.00 Ferie z Dwójką: Siły pierwot
ne (6-osŁ) - serial przygodo

Wielka Brytania 1991
Moda na sukces - telen., USA
300% normy - teleturniej

POLSAT

05.15 Wstawaj! Gramy! - program

11.05 Ferie z Dwójką: Siły pierwot
ne (5/6) - serial przygodowy,

dramat, Wielka Brytania
2006

23.45
23.55
00.00
00.20
01.00

komediowy, Wielka Brytania,
wyk. Patricia Routledge
Pytanie na śniadanie-maga
zyn
M jak miłość (340) -serial
obyczajowy, Polska, wyk. Do
minika Ostałowska

Jackie Chan:
Pierwsze uderzenie

Sylwestrowa
moc przebojów

Sylwester z Dwójką:
Wrocław 2008/2009

Ranczo:
Szok poporodowy

20.10

Francja/Belgia 2006, reż. Eric-Emmanuel Schmitt, wyk. Catherine Frot,
AlbertDupontel
Męski sport- dramat, USA 2006,
reż McG, wyk. Matthew McConaughey, Matthew Fox
Krok do stawy-dramat USA 2007,
reż. Sylvain White
Czyściciel-komediasensacyjna,
USA 2007, reż Les Mayfield
Ptasia grypa w Ameryce-thriller,
Nowa Zelandia/USA 2006, reż Ri
chard Pearce, wyk. Costa Ronin
Księżniczka słońca-film animo
wany, Francja/Belgia/Węgry 2007
Kiedy potknie się człowiek d ramat Niemcy/Kanada/USA 2007,
reż. Ryan Eslinger, wyk. Dylan Baker
Król narożnika-komediodramat
USA 2004, reż. Peter Riegert
Data ważności- komedia roman
tyczna, USA 2006, reż. Rick Steven
son, wyk. Robert A. Guthrie
3.10doYumy-western, USA2007,
reż. James Mangold, wyk. Russell
Crowe, Christian Bale, Peter Fonda,
Gretchen Mol

22.10 Ktoścałkiemobcy-thriller,USA
2007, reż James Foley, wyk. Halle
Berry, Bruce Willis, Giovani Ribisi

00.00 Noworoczna niespodzianka 2009
01.55 Ricky Bobby: Demon prędkości
komedia sensacyjna, USA 2006,
reż. Adam McKay, wyk. Will Ferreil
; 03.40 Tylko seks-komedia, USA 2008

CANAL+
07.05 Minisport+-sportowe newsy
: 07.15 Łapu Capu -chochliki telewizyjne
: 07.20 Nie przegap-mag. informacyjny
07.30 Simpsonowie 17(14)-serial
08.00 Niagara-thriller, USA 1953
i 09.30 Fantastyczna czwórka-narodziny
srebrnego surfera - film SF,
USA/Wielka Brytania 2007

( 11.00 Cudowne dziecko-film obyczajowy,
Kanada/Polska 1986

13.00 Mój ojciec Luo-film dokumentalny,
Polska/USA 2008

f 13.50 Truman Show-komediodramat
USA 1998, reż. Peter Weir
i 15.40 Dreamgirłs-musical, USA2006
s 17.55 Maroon5-koncertUSA2007
19.10 Gdzie pachną stokrotki (8) - serial
komediowy, USA, reż Barry Son
nenfeld, wyk. Lee Pace, Anna Friel
| 20.00 Łapu Capu-chochliki telewizyjne
20.10 Simpsonowie 17 (15)-serial
| 20.35 Nie przegap-magazyn informa
cyjny
; 20.45 Łapu Capu-chochliki telewizyjne
20.50 Minisport+- sportowe newsy

21.00 Premiera: W rytmie hip-hopu 2film muzyczny, USA 2006, reż David
Petrarca, wyk. Izabella Miko

22.40 Foo Fighters na Wembley - koncert
j 00.05 AmyWinehouse koncert
01.05 Wieczór z Sheryl Crow-koncert
USA2008

02.25 Koncert jubileuszowy z okazji 90.
urodzin Nelsona Mandeli
04.30 Mężczyźni wolą blondynki-kome
dia muzyczna, USA 1953
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Happy Pottep
i więzień Azkabanu
06.10 Dwójka dzieciom: Złotowłosa
05.15 Wstawaj! Gramy! - muz.
| 06.00 Żar młodości (85) - teleno
i trzy misie - film animowany,

05.10 Skarb-komedia, Polska
1949, reż. Leonard Buczkow
ski, wyk. Danuta Szaflarska

1994, reż. Penelope Spheeris,

obyczajowy, Polska, wyk. Mag
dalena Stużyńska-Brauer, Pa

j

wy, Polska

Anioł Pański-modlitwa
10.05 Wojciech Cejrowski - boso
Noworoczna szopka w raju
przez świat: Karnawał na Wy
Wiadomości
spach-reportaż
Wystąpienie-Orędzie Nowo
10.35 Koko - komedia, Francja
roczne Prezydenta RP Lecha
1963, reż. Jean Girault, wyk.
Kaczyńskiego
Louis de Funes
Skoki narciarskie: Turniej
i 12.15 Koncert Noworoczny z Wied
Czterech Skoczni
Śmiechu warte - wydanie no
nia (1) - koncert
14.00 Famiiiada- wydanie specjal
woroczne - program rozr.
ne -teleturniej
Przeboje 2008 - muz.
14.35 Złotopolscy (1006): Po
Teieexpress
omacku - serial obyczajowy,
Klan (1592) - serial obyczajo
Polska, reż. Maciej Dutkiewicz

wy, Polska

17.45 Plebania (1203) - serial oby
czajowy, Polska

15.05 7th Circo Massimo (2/4)
I 16.00 Dżungla-film animowany,

18.10 Jaka to melodia?: wydanie
noworoczne - quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka: Smerfy: Zacza
rowana pieluszka Smerfusia
19.30
19.50
19.55
20:05

USA 2006

17.20 Fajnie się jechało, czyli Noworocznik Kabaretu pod Wyrwigroszem - program rozr.
18.00 Program lokalny
- serial animowany, Belgia
18.30 Panorama
Wiadomości
18.55 Sport telegram
Sport
19.00 Prognoza pogody
Prognoza pogody
Londyńczycy( 10/13)- serial
19.05 365 dni wielkiego sportu:
obyczajowy, Polska, reż. Ma
Wydarzenia 2008 - magazyn
ciej Migas, wyk. Natalia Rybic | 20.05 Partner-komedia, USA
ka, Przemysław Sadowski

20.50 Nowa policyjna opowieść -

22.55

film sensacyjny, Hong
kong/Chiny 2004, reż. Benny
Chan, wyk. Jackie Chan, Ni
cholas Tse, Mak Bau
Ścigani-film sensacyjny, USA
1996, reż. Kevin Hooks, wyk.
Laurence Fishbume

00.35 Sens życia według Monty Pythona - komedia, Wielka Bry
02.15

22.00

1996, reż. Donald Petrie, wyk.
Whoopi Goldberg, Dianne
Wiest, Eli Wallach, Tim Daly
Kłopoty z facetami- komedia
obyczajowa, USA 1992, reż.
Bob Rafelson, wyk. Jack Ni
cholson, Ellen Barkin, Beverly
D’Angelo, Paul Mazursky
Karnawał w Dwójce -rozr.

02.15 Karnawałowa noc w Dwójce
03.05 Noc zagadek
04.10 Zakończenie programu

04.10 Zakończenie programu

HłTY DNIA
przygodowy, USA/Wieka Brytania 2004, reż. Alfonso
Cuaron, wyk. Daniel Radcliffe, Rupert Grint

Harry Potter i więzień...
Harry rozpoczyna kolejny rok nauki w
szkole dla czarodziejów. Wkrótce do
wiaduje się, że z więzienia w Azkabanie
uciekł przestępca, tajemniczy Syriusz
Black. Zbieg jest groźnym magiem, o któ
rym krążą pogłoski, że doprowadził
Lorda Voldemorta do rodziców Harry'ego i przyczynił się do ich śmierci.
komedia, Wielka Brytania 1997, reż. Peter Cattaneo,
wyk. Robert Carlyle, Mark Addy, Tom Wilkinson, Paul
Barber

Goto i wesoło
Wielka Brytania, lata 80. XX wieku,
okres reform górnictwa i hutnictwa.
Kilku zaprzyjaźnionych mieszkańców
miasteczka traci pracę. Wkrótce wpadają
na pomysł, żeby stworzyć grupę męskich
striptizerów i w ten sposób zarabiać na
życie. Z zapałem rozpoczynają przygo
towania do występu.

sko

mowany, USA2005

12.00 Lew-film przygodowy, Fran

f

14.15 Kopalnie króla Salomona film przygodowy, USA 1985,
reż. J. Lee Thompson, wyk. Ri
chard Chamberlain, Sharon
Stone, Herbert Lorn, John
Rhys-Davies

13.50

15.25 ScoobyDoo 2: Potwory na gi
gancie - komedia, USA 2004,
reż. Raja Gosnell, wyk. Sarah
Michelle Gellar, Freddie Prinze

17.10 Bliźniacy- komedia, USA
1988, reż. Ivan Reitman, wyk.
Arnold Schwarzenegger, Dan
ny DeVito
Bliźniacy Julius i Vincent są
tworami tajnego eksperymen
tu medycznego. Rozdzieleni w
dniu narodzin, wychowywali
się w odmiennych środowi
skach. Pierwszy z nich dorastał
na odległej, egzotycznej wy
spie, gdzie zespół naukowców
dbało jego harmonijny rozwój i
zaspokajał wszelkie potrzeby, a
jego brat spędził dzieciństwo w

16.15 Producenci - musical, USA
2005, reż. Susan Stroman,
wyk. Nathan Lane, Matthew
Broderick, Uma Thurman

j 18.50 Wydarzenia

19.20 Sport, Prognoza pogody
19.30 Świat według Kiepskich
(279): Sylwester bez granic
-serial komediowy, Polska,
reż. Okił Khamidov, wyk. An
drzej Grabowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski, Ba

domu dziecka w Los Angeles.
Po trzydziestu pięciu latach
spotykają się.

sia Mularczyk

20.00 Za ciosem - film sensacyjny,

i 21.45

Hongkong/USA 1998, reż.
HarkTsui, wyk. Jean-Claude
Van Damme, Rob Schneider,
Lela Rochon, Paul Sorvino
Goło i wesoło-komedia oby
czajowa, Wielka Brytania
1997, reż. Peter Cattaneo,
wyk. Robert Carlyle, Mark
Addyjom Wilkinson, Paul
Barber

22.00 Studio LOTTO
23.30 Mouiin Rouge! - musical, Au

19.00
19.25
19.35
19.45
20.00

Nagroda gwarantowana
Tajemnice losu
Zakazana kamera
Nocne randki

TVN SIEDEM

22.30 Smok: Historia Bruce’a Lee -

11.55

13.55

16.10

00.40
01.40
02.00

film biograficzny, USA 1993,
reż. Rob Cohen, wyk. Jason
Scott Lee, Lauren Holly, Robert
Wagner, Michael Learned
Kuba Wojewódzki talk show
Uwaga! - magazyn
Nic straconego-programy
powtórkowe

reż. Tom Small, wyk. John Asön, Lou
Rawls. Tim Kazurinsky
Zaklęty król-film familijny,
Niemcy/Norwega/Szwecja 1991,
reż. Ola Solum, wyk. Jack Fjeldstad,
Maria Bonnevie, Tobias Hoesl
Podniebna fantazja-film obycza
jowy, USA 2000, reż. Noel Quino
nes, wyk. Talisa Soto
Książę i aktoreczka - komedia,
USA/Wielka Brytania 1957, reż.
Laurence Olivier, wyk. Laurence Oli
vier, Marilyn Monroe
Złoto Południa western, Hiszpa
nia/USA 1998, reż. Gene Quintano,
wyk. Emilio Estevez

18.10 W krzywym zwierciadle: Witaj
Święty Mikołaju! - komedia, USA
1989, reż. Jeremiah S. Chechik,
wyk. Chevy Chase
20.05 Nuklearny szantaż - film sensa
cyjny, USA 1997, reż. Andrew Ste
vens, wyk. Michael Dudikoff,
Frederic Forrest Reiner Schone, Jay
Acovone

22.00 Nieustraszeni zabójcy wampirów komedia, USA/Wielka Brytania
1967, reż. Roman Polański, wyk.
JackMacGowran, Roman Polański,
Sharon Tatę, Alfie Bass

00.10 Czarna eskadra-film wojenny, USA
1995, reż. Robert Markowitz, wyk.
Laurence Fishbume

Niemcy/Polska 1998, reż. Andizej Maleszka
Londyńczycy(9/13)-serial
obyczajowy, Polska, reż. Ma
ciej Migas

10.30

06.00 Amerykański hot-rod: Roadster HiBoy‘32(l)
07.00 Superjazda: Pojazd JoeRogana
08.00 Jaktojestzrobione?: Drewniane
beczki, Hydranty przeciwpożarowe,
Siedzenia samochodowe, Lampy
katodowe
08.30 Jaktojestzrobione?: Kameryfilmowe
09.00 Szkoła przetrwania: Lasy desz
czowe Kostaryki
10.00 Superiudzie
12.00 Narodziny ścigacza
14.00 Smash Lab: Fotel kataputtowy na
łodzi
15.00 Jaktojestzrobione?: Drewniane
beczki, Hydranty przeciwpożarowe,
Siedzenia samochodowe, Lampy
katodowe
15.30 Jaktojestzrobione?: Kameryfilmowe
16.00 Prawda czy fałsz-pogromcy mitów:
Przesadzone mity
18.00 Najbogatsi ludzie świata (1)
19.00 Miami Ink - studio tatuażu: Pięciu
przyjaciół
20.00 Jaktojestzrobione?: Stal nie
rdzewna, Kaski futbolowe, Figurki z
żywicy, Szkło laboratoryjne
20.30 Jaktojestzrobione?: Mikrofony
21.00 Najniebezpieczniejszy zawód
świata: Po drugiej stronie kamery
22.00 Szkoła przetrwania: The Best of...
23.00 Zawód: ryzykant (1)
00.00 Okrutni ludzie: Kobiety

01.00 Okrutni ludzie: Odkupienie

mowy

07.30 Automobilizm: Rajdowe Mi
strzostwa Świata
08.20 Kirikou i czarownica -film
anim., Belgia/Francja/Luk
semburg 1998

11.20 Pamiętaj o mnie...
11.30 Plebania(1198)-serialoby

09.45 Max rządzi: Przygody superszpiega - film przygodowy,

czajowy, Polska, reż. Iwona
Siekierzyńska

USA 2005

12.00 Anioł Pański
12.20 Klan {1577) - serial obyczajo

11.15 Casper straszy w Boże Naro
dzenie - film animowany, USA

2000

wy, Polska

13.00 Wiadomości
13.10 Orędzie noworoczne Prezy
denta RP Lecha Kaczyńskie
go
13.15 W rajskim ogrodzie: Rośliny
kręgu polarnego
13.35 Fanfan Tulipan - komedia ko

15.10;

stiumowa, Francja 2003, reż.
Gerard Krawczyk
17.15 „Ranczo”- spotkanie z
gwiazdami

12.50 Tim-film obyczajowy, Austra
lia 1979, reż. Michael Pate
j

15.00 Zbuntowani -serial obycz.
15.50 Bogowie muszą być szaleni komedia, Botswana 1980

18.00 Młode strzelby 2 - western,
USA 1990, reż. Geoff Murphy

20.00 Szaleństwa miłości - kome

15.20 Noworoczna szopka w Raju
16.00 Koniec świata u Nowaków komedia, Polska 2000

17.00 Teleexpress
17.25 15. Marzenia Marcina Dań
ca (1) - program rozrywkowy
18.25 Pamiętaj o mnie...
18.35 „Ranczo”-spotkanie z gwiaz
dami

18.45 Plebania(1198)-serialoby
czajowy, Polska

19.10 Dobranocka: Baśnie i bajki
polskie: Dwanaście miesięcy

21.45

-film animowany

19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.05 Klan(1577)-serialobyczajo

22.50

wy, Polska, wyk. Agnieszka Kotulanka, Tomasz Stockinger

20.30 GrzegorzTumaui...-mag.
21.15 Klasyka dramatu: Szkoła żon
22.25 15. Marzenia Marcina Dań
ca: Wspomnienia, zwierze
nia, wzruszenia... - rozr.
23.40 Koniec świata u Nowaków
komedia, Polska 2000, reż.
Andrzej Maleszka, wyk. Elżbie
ta Zającówna, Ewa Błaszczyk

00.40 Pamiętaj o mnie...
00.50 Programy powtórkowe

HBO

hm J

05.20 Taniec z gwiazdami program rozr.
06.40 Telesklep
08.15 Betaville - komedia SF, USA 2001,

10.15

Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Harry Potter i więzień Azka
banu -film przygodowy,
USA/Wieka Brytania 2004,
reż. Alfonso Cuaron, wyk. Da
niel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Gary Oldman

stralia/USA 2001, reż. Baz
Luhrmann, wyk. Nicole Kid
man, Ewan McGregor, John
Leguizamo, Jim Broadbent

02.00
03.00
04.00
05.00

media sensacyjna, USA 1996,
reż. PeterSegal, wyk. Jack
Lemmon, James Gamer, Dan
Aykroyd, John Heard
Piżama party-komedia, USA
2004, reż. Joe Nussbaum,
wyk. Alexa Vega

ny

06.00 Muzyczne listy-magazyn

08.35 Budzik: Nowy Rok
muzyczny
09.00 Sto minut wakacji - komedia, | 06.55 TV Market - magazyn rekla

12.05 Obywatele prezydenci ko

Fr./Kanada/Niem. 1999

cja 2003, reż. Jose Pinheiro,
wyk. Alain Delon, Anouchka
Delon, Heino Ferch, Putla
Sehlapelo

znawczy Wojciecha Nowakow
skiego

10.25 Domino Day2008 - widowi

10.45 Kubuś i Hefalumpy - film ani

23.40
00.30 Panorama
00.45 Przepis na morderstwo -thril
ler, Kanada/USA/Wielka Bry
tania 2002, reż. Vic Sarin

tania 1983, reż. Terry Gilliam
Celebrity-komedia, USA
1998, reż. Woody Allen

- film animowany, Japonia
2004, reż. HatsukiTsuji

Francja/Kanada 1989

09.15 Babar król słoni-film anim.,

przygodowy, USA 2001, reż.
Peter Hewitt, wyk. Keira Knightley, Stephen Moyer

Włochy 2007, wyk. Jan Comet

16.20
17.00
17.20

07.00 Wielka wygrana-teleturniej
07.45 Babarzwycięzca-film anim.,

08.30 Księżniczka złodziei-film

czajowy, Polska

15.55

I

ny, Holandia 2006

10.15 Gwiazda królów-dramat,

08.55 Yu-Gi-Oh! Ostateczne starcie

Młode stpzelby 2

06.30 Sylwestrowa „Wideoteka do j 05.15 Sztukateria - program kultu
ralny
rosłego człowieka” - muz.
05.35 Drogówka - magazyn policyj
08.10 Zaproszenie-program krajo

mowany, USA

mowy

07.35 Dwójka dzieciom: Afrykańscy
odmieńcy - film dokumental

09.45 Plebania (1202) - serial oby

13.20

06.45 TV Market - magazyn rekla

weł Wawrzecki

wyk. Travis Tedford

09.20 Klan(1591)-serialobyczajo

12.00
12.20
13.00
13.10

wela, USA, wyk. Erie Braeden,
Joshua Morrow, Sharon Case,
Michelle Stafford

USA 2002

06.50 Dwójka dzieciom: Trzy małe
świnki - film anim., USA 2002
07.15 Złotopolscy (1000): A wszyst
ko mogło być inaczej - serial

07.00 Transmisja mszy świętej z
Sanktuarium Bożego Miło
sierdzia w Krakowie Łagiew
nikach
08.00 Klan urwisów-komedia, USA

05.40 Uwaga! - magazyn
06.00 Telesklep
07.00 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego (9,10/13) - serial ani

Gpzegopz Tupnau i...

06.00 Jak ugryźć robala- komedia fami
0720
08.50
09.15
10.45
12.10

14.00
16.00

17.55
20.10

lijna, USA 2006, reż. Bob Dolman
Numer2 - komediodramat Nowa
Zelandia 2006, reż.Toa Fraser
Cinema, cinema (1) - magazyn fil
mowy
Kobieta idealna - komedia, USA
2006, reż. Brandon Sonnier
I ty możesz zostać bohaterem-film
anim., Kanada/USA 2006
Ghost Rider-film sensacyjny,
USA/Australia 2007, reż. Maik Ste
ven Johnson, wyk. Nicolas Cage
Zabić wspomnienia - dramat USA
2007, reż. Mike Binder
U Pana Boga w ogródku - komedia.
Polska 2007, reż. Jacek Bromski,
wyk. Wojciech Solarz
Spiderman3 -filmsensacyjny, USA
2007, reż. Sam Raimi
Premiera: Ślizg-komedia, Kanada

2008, reż. David Mitchell, wyk.
Amber Borycki, Undsay Maxwell,
Tom Green, Dave England
21.50 Święto piwa - komedia, USA/Au
stralia 2006, reż. Jay Chandrase
khar, wyk. Paul Soter, Jurgen
Prochnow, Cloris Leachman
23.40 Tydzień kawalerski-komedia, USA
2006, reż. Edward Burns, wyk.
Edward Bums, Heather Bums, John
Leguizamo, Matthew Lilland
01.15 Infiltracja-thriller, USA/Hongkong
2006, reż Martin Scorsese
03.45 Cinema, dnema(l) -magazyn fil
mowy

00.35

dia romantyczna, USA 1997,
reż. Robert Greenwald, wyk.
Russell Crowe, Salma Hayek,
Abraham Alvarez
Nowojorski fotograf Steve za
kochuje się w pięknej latyno
skiej nauczycielce Monice.
Przez dwa lata ich wspólne ży
cie przypomina idyllę. Niestety,
wkrótce pojawiają się pierwsze
problemy. Zakochani coraz
częściej wszczynają awantury z
byle powodu, a kryzys między
nimi narasta.
Geneza(17)-serialsensa
cyjny, Hiszpania, wyk. Fanny
Gautier
Ślepe naboje-komedia,
Wielka Brytania 2000, reż.
Edward Thomas, wyk. Rhys
Ifans
Operacja Delta Force3 -film
sensacyjny, USA 1997

02.30 Wydarzenia, Sport, Progno
za pogody
03.05 Muzyczne listy -mag. mu
zyczny

04.00 Sztukateria - program kultu
ralny

04.25 Drogówka - magazyn policyj
ny

04.50 Zakończenie programu

CANAL+
07.05
07.15
07.20
07.30
08.00

emff

Minisport+- sportowe newsy
Łapu Capu-chochliki telewizyjne
Nie przegap-mag. informacyjny
Simpsonowie 17(15)-serial
UstdoAnny-filmdokumentalny,
Szwajcaria 2008 .

09.00 Naga broń. Z akt Wydziału Spe
cjalnego - komedia kryminalna,
USA 1988, reż. David Zucker

10.30 Łapu Capu Extra
11.00 Azur i Asmar-film anim.,
Belg/Fr./Hiszp./Wł. 2006

12.45 Nigdytandia - dramat USA 2005
14.30 Spalony-film dok., Polska 2008
15.25 Hania-dramatobyczajowy, Polska
2007, reż Janusz Kamiński

1710 Ultimatum Boume’a-film sensa
cyjny, USA/Niemcy 2007

19.10 Gdzie pachną stokrotki (9) -serial
komediowy, USA, wyk. Lee Pace

20.00 Łapu Capu-chochlikitelewizyjne
20.10 Simpsonowie 17(16)-serial
20.35 Nie pizegap - magazyn informa
cyjny

20.45 Łapu Capu-chochliki telewizyjne
20.50 Minisport+- sportowe newsy
21.00 Premiera: Przez 24 godziny 6 (10)
- serial sensacyjny, USA

21.50 Premiera: U nas w Filadelfii 3 (15)
- serial komediowy, USA

22.20 As w rękawie - film sensacyjny, USA
2006, reż JoeCamahan

00.15 Niepokój-thriller, USA2007
02.05 Strzelec-filmsensac.,USA2007
04.10 Holenderska fabryka kokainy-film
dokumentalny, Holandia 2007

środa - czwartek
31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009

TAK Ml MINĄŁ ROK

Mirosława Sagun-Lewandowska,
zawodniczka Klubu Strzeleckiego
Gryf Słupski
- Największym sukcesem
było to, że po raz trzeci brałam
udział w igrzyskach olimpij
skich. Zajęłam piąte miejsce
w pistolecie pneumatycznym.
Za największą wpadkę uznaję
uczestnictwo w mistrzostwach
Europy w Winterthurze (Szwaj
caria), gdzie byłam w słabej
dyspozycji.

HALOWA PIŁKA NOŻNA III Amber Cup w Gryfii w Słupsku

Wyjadacze kontra
nowa generacja
w mistrzostwach świata, ale
chce zagrać w jednym skła
dzie z kolegami z boiska. Chce
także pokazać się słupskiej
publiczności, bo pomimo że
jest wychowankiem Gryfa
rzadko występował w Słup
sku.
W składzie nazwanym
umownie i na potrzeby Amber
Cup - „kadrą obecną” zagrają
Radosław Majewski, Seba
stian Przyrowski, Tomasz Jodłowiec (Polonia Warszawa),
Mateusz Bąk, Łukasz Trałka
(Lechiia Gdańsk), Piotr Celeban, Sebastian Mila (Śląsk
Wrocław), Jakub Wilk, Sławo
mir Peszko (Lech Poznań).
Organizatorzy czynili wie
le, by do Słupska przyjechał
Rogger Guerreiro, ale gracz
Legii nie wróci do rozpoczęcia
Amber Cup z rodzinnej Bra
zylii. W turnieju obok gwiazd
weźmie udział 16 zespołów
z regionu słupskiego. Wstęp
na imprezę jest wolny. Obok
gwiazd piłkarskich będą tak
że i artyści. ■

Poznaliśmy już nieoficjal
ny podział na dwa zespo
ły - skupiające gwiazdy
piłkarskie, które pojawią
się w III Amber Cup - tur
nieju halowej piłki noż
nej, jaki odbędzie się
w hali Gryfia 9,10 i 11
stycznia.
RAFAŁ SZYMAŃSKI
rafal.szymanski@gp24.pl

Barbara Madejczyk, lekkoatletka
Jantara Ustka
- Moją pierwszoplanową
imprezą były igrzyska olimpij
skie. Na pekińskim stadionie
byłam siódma w konkursie
rzutu oszczepem, który stał
na wyjątkowo wysokim pozio
mie. Był to mój drugi udział
w olimpiadzie. Moją najwięk
szą porażką było zdobycie
tylko tytułu wicemistrzyni Pol
ski. W Szczecinie przegrałam
rywalizację z Urszulą Jasińską-Piwnicką (SKLA Sopot).

Amber Cup to specyficzne
połączenie występów piłkar
skich gwiazd i artystów scen
muzycznych. Do hal Gryfia
przyjedzie wielu piłkarzy zna
nych ze spotkań ligowych
i gier reprezentacji. Organiza
torzy podzieli gwiazdy na dwa
umowne teamy. Jeden to ten,
w którym zagrają uczestnicy
mistrzostw świata. Tutaj
znajdą się tacy gracze jak Ar
kadiusz Bąk, Mirosław Szym
kowiak, Piotr Świerczewski,
Radosław Majdan, zapewne
także Maciej Stolarczyk, wy
chowanek Gryfa Słupsk. On
co prawda nie uczestniczył

Amber Cup odbędzie się
w dniach 9-11 stycznia
w hali Gryfia przy ul.
Szczecińskiej w Słupsku.
Wstęp na imprezę - wolny.
Paweł Kryszałowicz, dyrektor
sportowy Gryfa 95 Słupsk i na
pastnik klubu
- Największym sukcesem
był awans piłkarzy do Bałtyc
kiej III ligi i udana postawa
w tych rozgrywkach. Porażką
jest fakt, że nie udało mi się
przekonać do inwestowania
w futbol takiej liczby sponso
rów, by wszyscy kochający pił
kę młodzi zawodnicy w Słup
sku i okolicach mogli trenować
w odpowiednich warunkach,
dysponując zadowalającym
zapleczem i kadrą trenerską.

- - - - - - - - - - - - - - LICZBA

3
dni trwać będą zmagania w
trakde III Amber Cup. j

- Dla nas najsłabiej 2008

rok wypadł pod względem
sportowym. Byliśmy blisko kra
wędzi. Gdy wydawało się, że
mamy dobry skład na nowy
sezon i jest pozytywna ener
gia, także i tutaj się posypało.
Zadowolony jednak jestem

z naszej codziennej pracy or
ganizacyjnej w klubie. Jeste
śmy szanowani w Polsce

Skuteczna szarża

i w Europie. Dostrzegano i wy
różniano nas na konferencjach
i marketingowych.
(FEN, RES)

——- LICZBA

17
goli strzelili młodzi piłkarze Byków.
Nie stracili żadnego.

Ciekawy przebieg ma rywa
lizacja w ramach XI Debrzneńskiej Halowej Ligi Piątek Piłkar
skich. Lider tych rozgrywek nie
odpuszcza. Ogrodowa/Gama
jest niepokonaną drużyną. Oto
wyniki meczów: Ogrodo
wa/Gama - Bez Nazwy 4:2,
Grom - Dobrynka 1:0, Meble/Szufrajda - NitBud Team
3:6, Ogrodowa/Gama - Salos
2:2, Nowicjusze - Dobrynka 0:3
walkower, Grom - Meble/Szufrajda 8:3, NitBud Team - Salos
2:5, Nowicjusze - Bez Nazwy
0:3 walkower.
TABELA

1. Ogrodowa/Gama
2. Salos Debrzno
3. Bez Nazwy Debrzno
4. NitBud Team Debrzno
5. Grom Stanisławka
6. Meble/Szufrajda
7. Nowicjusze Człuchów
8. Dobrynka Debrzno

8
8
8
8
8
8
8
8

22
19
18
12
7
7
6
3

51-14
43-14
42-23
38-29
23-36
34-56
20-38
10-51

Najlepsi strzelcy: 19 goli Paweł Wegner (Ogrodowa/Ga
ma), 14 - Sebastian Stalka
(Ogrodowa/Gama), 11 - Gra
cjan Miły (NitBud).
(FEN)

PIŁKA NOŻNA Liga międzyzakładowa

PIŁKA NOŻNA Turniej halowy dla najmłodszych

UKS Byki Słupsk wygrały
w rozegranym w hali Gryfia
w Słupsku Halowym Turnieju
Piłki Nożnej „Boże Narodze
nie - Słupsk 2008”. Uczestni
kami były 10-osobowe repre
zentacje z rocznika 1996
i młodsi.
Byki wygrały nie tracąc go
la i wygrywając wszystkie

Lider nie zwalnia
tempa

Grzegorz Lewandowski (ex. Legia) na II Amber Cup.

Poldanor liderem
W przechlewskiej hali Ze
społu Śzkół rozpoczęły7 się roz
grywki X Międzyzakładowej
Amatorskiej Halowej Ligi Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Przechlewo. W pierwszej
kolejce rozegrano osiem me
czów. Oto ich wyniki: Poldanor
Przechlewo - Urząd Gminy
7:2, Novena Człuchów - Sparta
Konarzyny 0:2, Poldanor - Nazbud 7:3, Urząd Gminy - Nove
na 5:1, Nazbud - Poltarex 6:1,
Sparta - Marpol 6:2, Poltarex
- Gwiazda 5:1, Marpol
-Gwiazda 1:3.

Uczestnicy turnieju.
Andrzej Twardowski, prezes
Energi Czarnych Słupsk

PIŁKA NOŻNA DEBRZNO

spotkania. Drugą pozycję za
jął Rowokół Smołdzino, na
trzecim miejscu był Salos
Słupsk.
Najlepszym bramkarzem
został wybrany Piotr Laskow
ski (UKS Byki Słupsk). Kró
lem strzelców był Patryk
Strzelecki (Byki - 7 bramek).
Najlepszymi zawodnikami
turnieju zostali: Kamila Pod
górna (SP 7 Słupsk), Maciej
Kawalerowicz (Byki), Krzysz
tof Garbowski (Dream Team),
Paweł Orynycz (Rowokół),
Wojciech Bartkowski (Salos),
Michał Iciachowski (Szansa).
(RES)
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(FEN)

TABELA
1. Poldanor Przechlewo
2. Sparta Konarzyny

2
2

6 14-5
6 8-2

3. Nazbud Przechlewo
4. UG Przechlewo

2
2

3 9-8
3 7-8

5. Poltarex Nowa Wieś

2

3

6. Gwiazda Płaszczyca
7. Marpol Przechlewo

2 3 4-6
2 0 3-9

8. Novena Człuchów

2

0

6-7

1-7

52
gole zdobyto w trakcie pierwszych
ośmiu meczów.

Poldanor Przechlewo ma powody do radości, bo
w dwóch meczach zdobył komplet punktów i zajmuje
pierwsze miejsce. Od lewej stoją: Tomasz Trzebia
towski, Dariusz Napiórkowski, Maciej Gasiński,
Jarosław Szuryn, w dolnym rzędzie: Sylwester Rud
nik, Tomasz Prus, Radosław Szuryn.
PROGRAM GIER

Następne gry odbędą się

na (12.30), Marpol - Urząd

w sobotę (3 stycznia). Wtedy
spotkają się: Poldanor - No-

Gminy (13), Poltarex - Sparta
(13.30) , Poldanor - Gwiazda

vena (godz. 10), Sparta - Na
zbud (10.30), Urząd Gminy

(14), Urząd Gminy - Poltarex
(14.30) . Kibiców piłki halowej

-

Poltarex

zapraszamy do obiektów Ze

- Marpol (11.30), Sparta - Po
ldanor (12), Nazbud - Nove

społu Szkół przy ul. Szkolnej
w Przechlewie.

Gwiazda

(11),
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SIATKÓWKA V Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezydenta Słupska

Decydował ostatni mecz
Dopiero ostatni mecz za
wodów decydował o tym,
kto wywalczy pierwsze
miejsce. AP Czarni I prze
grała z Pałacem II Byd
goszcz i to zespół z Ku
jaw triumfował w Słup
sku.
RAFAŁ SZYMAŃSKI
Trzydniowe
zmagania
w V Ogólnopolskim Turnieju
0 Puchar Prezydenta Słupska
z udziałem siedmiu zespołów
zakończyły
się
wczoraj.
W ostatnim meczu, najważniej
szym dla kolejności, doszło
do konfrontacji najlepszych
drużyn. Akademia Pomorska
Czarni I okazała się słabsza
od Pałacu II Bydgoszcz. Prze
grała 1:2 (23:25, 20:25 i 26:24).
Do tej pory słupski klub był nie
pokonany, przegrana spowodo
wała, że zajął drugą pozycję
w zawodach. Zwyciężył Pałac,
trzecia lokata przypadła Joke
rowi Swiecie. Na kolejnych
miejscach plasowały się Warmiss Volley Olsztyn, Akademia
Pomorska Czarni II Słupsk,
Orzeł Elbląg i Jedynka Łomża.
AP Czarni I w trakcie tur
niejowych zmagań pokonała
Jedynkę Łomża 3:0, AP Czar
nych II 2:1, Warmiss Volley
Olsztyn 2:1, Orła Elbląg 3:0
1 Jokera Swiecie 2:1. AP Czarni
II oprócz przegranej z pierw

FOT. ŁUKASZ CAPAR

rafal.szymanski@gp24.pl

Słupski blok w meczu z Jokerem Swiecie, od lewej Dorota Dydak i Katarzyna Połeć.
szym zespołem 1:2, uległa w ta
kich samych rozmiarach Orło
wi Elbląg i Pałacowi Byd
goszcz, wygrała 2:1 z Jedynką
Łomża i Warmissem Volley
Olsztyn, przegrała 0:3 z Joke
rem Swiecie. Najlepszą zawod

niczką w AP Czarnych I była
Aleksandra Goździewicz. W AP
Czarni II wyróżnienie dostała
Izabela Miklasińska. ■

eHiAzIifc

LICZBA

SKŁADY SŁUPSKIEGO ZESPOŁU
Oto skład AP Czarni I: Połeć,
Goździewicz, Nowak, Olszonowicz, Dydak, Bydołek, Filipiak, llukowicz. Skład AP Czar-

fl

ni II: Majewska, Kolesińska,
Kalinowska, Miklasińska, Szutenberg, Janowczyk, Malinowska, Bąk.

www.gp24.pl/fotogalene

PIŁKA NOŻNA Kryszałowicz rozchwytywany

SIATKÓWKA Zmagania amatorów

Teraz biega po parkietach

Mecenas nie dał rady Miko

Paweł Kryszałowicz, dyrek
tor sportowy i napastnik Gryfa
95 Słupsk, mimo przerwy w tre
ningach nie odpoczywa. Zaczął
właśnie występy w turniejach
halowych, jakie rozgrywane są
zimą w różnych polskich mia
stach. Kryszałowicz ma wielu
przyjaciół i nie odmawia. Każdy
ośrodek chciałby bowiem gościć
w swojej hali byłego reprezen
tanta Polski i Strzelca gola
w trakcie mistrzostw świata
(2002 rok, Korea i Japonia, Pol
ska-USA 3:1).
Wczoraj Kryszałowicz wziął
udział w turnieju „Piłkarski
sylwester - Gwiazdy po
magają”
w
Gdańsku. Za„
wody organizo
wał znany ko
mentator - Ma
teusz Borek. Dochód z imprezy
przeznaczony był na Pomorskie
Hospicjum dla Dzieci oraz
na rzecz Zdzisława Puszkarza legendy Lechu Gdańsk. Zawody
odbyły się w hali Akademii Wy
chowania Fizycznego i Sportu.
Każdy z piłkarzy uczestniczący
w zawodach m.in. Łukasz Garguła (GKS Bełchatów), Piotr
Świerczewski (Polonia Warsza
wa), Jerzy Brzęczek (Górnik
Zabrze), Tomasz Frankowski

Słupski napastnik nie będzie
się forsował w zawodach.
Do kontuzji, które trapiły go
jesienią doszła jeszcze jedna
- uraz mięśnia. Musi więc
uważać na swoje zdrowie.

(Jagiellonia Białystok) - wyku
pił bilet na turniej.
- W najbliższą niedzielę za
gram w turnieju we Wronkach
- opowiada Kryszałowicz, 10
stycznia mam zaproszenia
na kolejny turniej, który odbę
dzie się w hali Łuczniczka
w Bydgoszczy - dodaje.

^ Oto pozostałe wyniki
meczów (w nawiai sac^ wyróżniający się
w starciach zawodni
cy z poszczególnych
zespołów): Ósemka Słupsk (Ja
rosław Rudnik) - Piast Team
Słupsk (Marek Iglewski) 1:2
(25:21, 18:25, 13:25), Smoki
Słupsk (Paweł Mizerek) - Victo
ria Dębnica Kaszubska (Sławo-

'
k

Paweł Kryszałowicz zimą

bierze udział w turnie
jach
pokazowych.
W pozostałe pory roku -

gra na trawie.

czsnmuzi

City Bar już na dobre usa
dowił się na fotelu lidera
Słupskiej Amtorskiej Ligi
Siatkówki. Niespodzianką by
ła za to porażka Mecenasa
Słupsk z Miko Słupsk 1:2
(20:25, 25:21, 16:25). W zwy
cięskiej ekipie wyróżnił się
Rafał Stoltman. Wśród poko
nanych na najwyższą notę za
służył Robert Nowak.
- Nie mogłem grać i pomóc
kolegom, bo nie mam jeszcze
wyleczonej kontuzji - zwie
rzył się Mirosław Krupiarz,
kapitan
Mecenasa.
- Od początku rywali
zacji przeciwnicy na
rzucili swój styl
% gry. Moi koledzy
popełniali
fa
talne w skutkach
błędy, nie potrafili odbierać
zagrywki i szybko oddali pole.
Mieli też kłopoty z przebiciem
się przez blok zawodników
Miko. W trzecim secie zabra
kło wiary w powodzenie i dla
tego musieliśmy przełknąć go
rycz porażki.

Zestaw par na sobotę 3
stycznia: OBI-Relax - Mece
nas (godz. 11), Victoria - City
Bar (12), Ósemka - Trafie (13),
Miko - Smoki (14). Wszystkie
spotkania odbywać się będą
w hali Zespołu Szkół Ogólno
kształcących nr 3 w Słupsku
(wejście do obiektu znajduje
się od ul. W. Witosa).
mir Miluski) 3:0 (25:16, 25:21,
25:16), City Bar Słupsk (Paweł
Ptaszek) - UKS Ustka (Dawid
Kościów) 2:1 (25:19, 14:25,
25:16), Scania Słupsk (Mateusz
Kulig) - Trafie Słupsk (Krzysztof
Meyer) 0:3 (18:25,21:25,27:29).
Spotkania zaległe: Victoria
Dębnica Kaszubska (Witold
Wałaszewski) - UKS Ustka (Ar
kadiusz Kubała) 1:2 (13:25,
8:25, 25:18), Scania Słupsk (M.
Kulig) - Smoki Słupsk (Miro
sław Mizerek) 0:3 (6:25, 20:25,
10:25).
TABELA

ą

1. City Bar Słupsk

7 20

2. UKS Ustka
3. Piast Team Słupsk

8 19 14-10
6 18 16-2

4. ósemka Słupsk
5. OBI-Relax Słupsk

6
5

6. Mecenas Słupsk
7. Smoki Słupsk
9. Trafie Słupsk

7
5
6

10. Scania Słupsk

6

11
9
7

2 11. Victoria Dębnica K. 5

6

a: 8. Miko Słupsk
er»

z

2E

Grają Piast Team i Scania.

6

15
14
13

U

17-4

12-6
12-3

8-10
8-13
8-7
5-13
1-17
1-14

(fen)
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SKOKI NARCIARSKIE Turniej Czterech Skoczni

PIŁKA NOŻNA Wybraliśmy reprezentację roku

Tylko jeden z Lecha
w naszej „11"

Nerwy kibiców
mnie mniejsza presja, a kibice
mieliby co oglądać.
A tak zostaje nam oglądać
walkę Szwajcara Simona Ammanna z resztą rywali. Trud
no bowiem liczyć (jak podkre
ślił Małysz) na innych repre
zentantów Polski. Sukcesem
będzie awans od czołowej 30tki, która będzie rywalizować
w drugiej serii.
Może więc jednak nasi za
wodnicy, dla swojego dobra
i nerwów kibiców, powinni
wycofać się z turnieju i treno
wać gdzieś w spokoju?
- Turnieju raczej nie prze
rwiemy, chociaż podczas zawo
dów na pewno nie jest łatwo się
„wskakać” - stwierdził Małysz.
Turniej w Ga-Pa rozpocz
nie się o godzinie 13.30.
Transmisja w TYP 1.
DC

W Nowy Rok rozegrany zo
stanie drugi konkurs sko
ków narciarskich w ramach
Turnieju Czterech Skoczni.
Czy polskich kibiców znów
spotka zawód?

Po zaledwie 27. miejscu
Adama Małysza w Oberstdorfie, trudno spodziewać się cu
dów w czwartek na skoczni
w Garmisch-Partenkirchen.
- Dawno nie było takiej sytu
acji, że niepokoję się o awans
do drugiej serii i jest mi bar
dzo przykro z tego powodu,
podobnie pewnie jak i kibicom
- mówił samokrytycznie Ma
łysz po pierwszym konkursie.
- To bardzo trudna dla mnie
sytuacja, bo gdyby chociaż ko
ledzy dobrze skakali, to było
by mi łatwiej. Ciążyłaby na

PIŁKA NOŻNA Kibice pomogli zawodnikowi

Odzyskał zegarek
Laurentiis obiecał zawodnikowi,
że sprezentuje mu taki sam cza
somierz. Tymczasem wyprze
dzili go fani klubu. - Zegarek
czekał na mnie na posterunku
policji w Neapolu - powiedział
lekko zaskoczony Hamsik.
Kilka miesięcy temu 20-letni napastnik Napoli Andrea
Russotto stracił w wyniku kra
dzieży samochód, jednak odzy
skał go po zaledwie paru godzi
PAP, DC
nach.

Dzięki pomocy kibiców sło
wacki piłkarz Napoli, 21letni Marek Hamsik odzy
skał skradziony drogocen
ny zegarek.

Pod koniec roku z każdej
strony atakują nas roz
maite plebiscyty i zesta
wienia. My postanowili
śmy wybrać piłkarską je
denastkę roku, złożoną
tylko i wyłącznie z pol
skich zawodników. Ła
two nie było, bo rok
2008 nie należał do zbyt
udanych.
MAURYCY BRZYKCY
maurycy.brzykcy@gs24.pl
W naszym zestawieniu
przyjęliśmy system gry 1-44-2, a więc najpopularniej
sze ustawienie taktyczne,
jakie funkcjonuje w futbolu.
Małym zaskoczeniem może
być fakt, że z robiącej ostat
nio furorę drużyny Lecha
Poznań, wybraliśmy tylko
jednego gracza, ale „Kolejorz” błysnął w zasadzie tyl
ko w drugiej części sezonu.
Bramkarz: Artur Boruc
(Celtic Glasgow) - najbar
dziej zapracowany polski
piłkarz minionego roku.
Najjaśniejsza postać kadry
Leo Beenhakkera na mi
strzostwach Europy w Au
strii i Szwajcarii, gdzie ura
tował drużynę przed kom
promitacją. Mimo obniżki
formy w drugiej części sezo
nu jako jedyny golkiper re
gularnie grywa na wysokim
poziomie w dobrym europej
skim klubie. Z Celtikiem
zdobył kolejne mistrzostwo
Szkocji oraz występował
w Lidze Mistrzów.
Prawy obrońca: Marcin
Wasilewski
(Anderlecht
Bruksela) - do wirtuozów

futbolu z pewnością nie na
leży. Gra jednak w silnym,
europejskim klubie, ma
pewne miejsce w jego jede
nastce oraz reprezentacji
Polski. Dlaczego więc ina
czej miałoby być w naszym
zestawieniu? Mocno depcze
mu po piętach Grzegorz
Wojtkowiak z Lecha Po
znań.
Środkowy obrońca: Da
riusz Dudka (Wisła Kraków/AJ Auxerre) - mimo te
go, że miał sporo problemów
transferowych, czy dyscypli
narnych (wybryki podczas
zgrupowania kadry na
Ukrainie), to jednak na nie
go cały czas stawia Beenhakker. Wcześniej widział
w nim defensywnego pomoc
nika, teraz jest stoperem
w kadrze. Szkoleniowiec na
szej reprezentacji mu ufa.
My również. Oby tylko za
czął grać regularnie.
Środkowy obrońca: Michał
Żewłakow (Olympiakos Pireus) - już od kilku lat podsta
wowy obrońca kadry, czy to
na lewej jej stronie, czy
w środku. Po zakończeniu ka
riery reprezentacyjnej przez
Jacka Bąka, został szefem de
fensywy naszej kadry. Nie za
wsze gra w podstawowym
składzie greckiego pierwszoli
gowca, lecz kiedy występuje,
z reguły nie zawodzi.
Lewy obrońca: Jakub
Wawrzyniak (Legia Warsza
wa) - wydaje się, że momen
tami gra zbyt bojaźliwie
i nerwowo, ale mimo
wszystko wyróżnia się na tle
pozostałych defensorów.
Zwłaszcza w polskiej lidze.

Beenhakker także już się do
niego przekonał. Jego dodat
kowym atutem jest fakt,
że może grać także jako de
fensywny pomocnik czy
środkowy obrońca.
Prawy pomocnik: Jakub
Błaszczykowski (Borussia
Dortmund) - na Euro nie
wystąpił z powodu kontuzji.
Ojciec sukcesu (asysta
i bramka) w meczu z Cze
chami w eliminacjach MS.
Finalista Pucharu Niemiec
oraz zdobywca Superpucharu. Swoimi występami zdo
był również duże uznanie
w Bundeslidze. Jego bram
ka z Bayemem Monachium
znalazła się wśród najpięk
niejszych trafień jesieni
w Niemczech.
Środkowy pomocnik: Ra
fał Murawski (Lech Poznań)
- udowodnił, że grając w Pol
sce można spokojnie się roz
wijać. Na Euro zagrał jedy
nie z Chorwacją i nie był to
najgorszy występ. W drugiej
części sezonu pewniak w ka
drze Beenhakkera. Autor
bramki w końcowych sekun
dach dogrywki w meczu
z Austrią Wiedeń w Pucha
rze UEFA. Jest nie tylko
nieustępliwy w defensywie,
ale również kreuje grę.
Środkowy pomocnik: Ma
ciej Iwański (Zagłębie Lu
bin/Legia Warszawa) - sys
tematycznie pomijany przez
Leo, najlepszy letni transfer
legionistów. Jesienią obok
Jana Muchy najmocniejszy
punkt drużyny. Siedem razy
obsługiwał kolegów z zespo
łu. Dwa razy idealnie strze
lał z rzutu wolnego.

Lewy pomocnik: Roger
Guerreiro (Legia Warszawa)
- zwykle gra w środku pomo
cy, ale nieobca mu jest równiż gra na skrzydle. Najlep
szy zawodnik meczów finało
wych w Pucharze Polski
z Wisłą, w kwietniu otrzymał
polskie obywatelstwo. Już
w czerwcu był najlepszym
polskim graczem z pola na
Euro. Strzelec historycznego,
pierwszego gola dla Polski
w mistrzostwach Europy
(w meczu z Austrią). Jesie
nią, mimo obniżki formy
w Legii, strzelił bramkę w to
warzyskim meczu z Irlandią.
Napastnik: Artur Wichniarek (Arminia Bielefeld) powoli staje się żyjącą legen
dą niemieckiego klubu, bo
wiem wciąż nie przestaje
strzelać goli dla tego zespo
łu. Beenhakker jednak nie
docenia czołowego Strzelca
Bundesligi. Holender regu
larnie pomija go w powoła
niach. Wobec tego Wichniarek zapowiedział, że rezy
gnuje z występów w kadrze
pod wodzą doświadczonego
szkoleniowca. Decyzji nie
pochwalamy, ale formę do
ceniamy.
Napastnik: Paweł Brożek
(Wisła Kraków) - przed Euro
nie nadawał się do występów
na europejskich arenach
w barwach reprezentacji Pol
ski według Beenhakkera. Po
mistrzostwach Europy Holen
der zmienił zdanie i postawił
na najlepszego Strzelca naszej
ligi. Teraz wydaje się, że Leo
to od niego zaczyna ustalanie
formacji ofensywnych.
Współpraca: Kryspin Kichler

Hamsik został okradziony
kilka dni przed świętami Bo
żego Narodzenia. Oprócz ze
garka, stracił m.in. gotówkę
i klucze do domu.
Niedługo po tym zdarzeniu
prezydent Napoli Aurelio De

PIŁKA NOŻNA Prokuratura prowadzi dochodzenie
A

Ścigają rasizm
Krakowska prokuratura
wszczęła we wtorek docho
dzenie w sprawie domnie
manych rasistowskich za
chowań pseudokibiców
podczas meczu Cracovii
z Wisłą 26 listopada - poin
formował Piotr Kosmaty
z krakowskiej Prokuratury
Okręgowej.

- Postępowanie zostało
wszczęte z artykułu 256 ko
deksu karnego, który mówi
o publicznym nawoływaniu
do nienawiści na tle różnic
narodowościowych - powie
dział Kosmaty. - Na razie jest

prowadzone „w sprawie”,
a nie przeciwko komuś.
Według mediów, po meczu
piłkarze Wisły podbiegli do
swoich kibiców i zaśpiewali
„Zawsze nad wami”, a tłum
miał odkrzyknąć „p... Żyda
mi”. Wcześniej fani Cracovii
obrażali czarnoskórych za
wodników gości okrzykami
podobnymi do tych wydawa
nych przez małpy.
Media nie tylko opisały
sprawę, ale też jedna ze stacji
telewizyjnych złożyła doniesie
nie do prokuratury. Po jakimś
czasie zrobiły to samo organi
zacje żydowskie.
PAP, DC

BOKS Styl życia mistrza świata

Sport obok wódki
Mistrz świata w boksie wa
gi ciężkiej organizacji WBA
Rosjanin Nikołaj Wałujew
będzie propagował m.in.
w telewizji sportowy tryb
życia.

- Rozumiem, że telewizja
musi żyć z reklam, ale obok
zachwalania wódki i piwa po
winna też znaleźć miejsce na
inne, bardziej pożyteczne rze

czy - powiedział. - Chcę zając
się propagowaniem zdrowego,
sportowego stylu życia.
Nikołaj Wałujew powie
dział, że dzieci bardzo chętnie
pójdą do sal sportowych;
Trzeba im tylko w tym po
móc, zachęcić.
- Jak mają lubić sport, gdy
na ekranie telewizora widzą
zupełnie co innego - powie
dział rosyjski bokser. PAP, dc
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We wrześniu Jamajczyk Asafa Powell (z prawej) jako
pierwszy sprinter przebiegł w Polsce 100 metrów po
niżej 10 sekund - na mityngu Pedro's Cup uzyskał
czas 9,89 sekundy.

W październiku pojechaliśmy do Berlina popatrzeć na NBA - w pokazowym meczu New Orleans Hornets
(jaśniejsze stroje) zmierzyli się z Washington Wizards.
,

To był bardzo udany rok dla najlepszej polskiej tenisistki, Agnieszki Radwańskiej. Awansowała do
pierwszej dziesiątki światowego rankingu i zagrała
jeden mecz w turnieju Masters, czyli nieoficjalnych
mistrzostwach świata.

O tym, że lekkoatletyka jest wdzięczna do fotografo
wania wiedzieliśmy od dawna...

W lipcu w Berlinie gościł obecny lider piłkarskiej eks
traklasy angielskiej, jeden z najlepszych zespołów
świata - Liverpool. W starciu z Herthą Łukasza Piszcz
ka (z lewej) wystąpił m.in. Ukrainiec Andriej Woronin
(czerwony strój), który potem został wypożyczony
z Liverpoolu do... Herthy.

Stevie opuści Anwil
Oliver Stevie, zawodnik Anwilu Włocławek nie będzie grał
już w tym klubie. Umowa re
prezentanta Bośni i Hercego
winy na Kujawach wygasa 31
grudnia i raczej nie zostanie
przedłużona. Stevie chce prze
nieść się do Crvenej Zvezdy
Belgrad. Stevie w 9 meczach
w Anwilu miał średnio 9 punk
tów i 6,5 zbiórki.

Scott wraca do Polski
Nowym zawodnikiem PoIpharmy Starogard Gdański
został dobrze znany na pol
skich parkietach Ed Scott. 27letni Amerykanin w 2005 roku
z Anwilem Włocławek wywal
czył wicemistrzostwo Polski,
w minionym sezonie rozegrał
dziewięć spotkań w barwach
Energi Czarnych Słupsk. W Sta
rogardzie Gdańskim ma zastą
pić zwolnionego przed dwo
ma tygodniami Nejca Glavasa.

Hughes w kolejnym
polskim klubie

W poniedziałek Antonio Burks dotarł do Słupska, wczoraj wziął udział w pierwszym treningu zespołu znad Słupi. Początkowo na roz
grzewce trzymał się z Demetricem Bennettem, potem wmieszał się w tłum innych zawodników. Widać było, że bardzo się angażuje
w zajęcia. Gracz ma podpisany kontrakt ze słupskim klubem do końca sezonu, ale po pierwszym tygodniu Energa Czarni ma prawo roz
wiązać umowę. Burks jest rozgrywającym. Ma zastąpić Jaya Straighta, z którym słupski klub rozwiązał kontrakt przed świętami.
(res)
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Młodzież zacznie dopiero
w styczniu
Dopiero 8 stycznia pierwszy
zespół sekcji młodzieżowych
Czarnych Słupsk rozegra w no
wym roku swój pierwszy mecz.
Juniorzy Czarnych Giełda Sa
mochodowa grać będą 8
stycznia, w czwartek. Zagrają
wtedy w meczu wyjazdowym
z Meduzą Gdańsk. Mecz roz
pocznie się o godz. 18.
W weekend po tym czwart
ku juniorzy Czarnych Giełda
Samochodowa zagrają w Gdy
ni z Treflem (sobota). Kadeci
Czarnych PGK Słupsk zmierzą
się w Słupsku z Korsarzem
Gdańsk (także sobota). Tego
samego dnia młodzicy Czar
nych Laminopol Słupsk wystą
pią w Gdyni z GTK Gdynia.
W niedzielę, 11 stycznia, kade
ci Czarni MZK Słupsk podej
mować będą SKS Starogard
Gdański.
TABELA JUNIORZY STARSI

1. Czarni GS Słupsk
2. Asseco Prokom
3. FRE Trefl Sopot
4. Delkom Ósemka
5. Meduza De La Salle
6. SKS Starogard

8
6
7
8
7
6

13
12
12
11
9
6

684:600
556:418
534:447
677:672
497:627
401:585
(RES)

PODZIĘKOWANIA
Redakcja „Głosu Pomorza"
serdecznie dziękuje sklepowi
sportowemu „Atletica" za udo
stępnienie strojów i sprzętu
do przygotowania dzisiejsze
go wydania gazety.
(red)

Głosował na kolegę i trenera
Przyjmujemy i liczymy ku
pony napływające na 49. Ple
biscyt na Najlepszych Spor
towców i Trenerów Regionu
Słupskiego w 2008 roku.
Wszystkim głosującym ser
decznie dziękujemy i zapra
szamy nadal do uczestnictwa
w naszej plebiscytowej zaba
wie. Coraz więcej czytelników-kibiców daje upust swo
im sympatiom z grona spor
towców i ze stawki trenerów.
Czasu do głosowania z dnia
na dzień jest coraz mniej.
Ostatni kupon zostanie za
mieszczony 6 stycznia 2009
roku. Do tego dnia też trwać
będzie głosowanie. Oficjalne
ogłoszenie końcowych wyni
ków nastąpi 17 stycznia (so
bota) podczas II Balu Przyja
ciół Sportu, który odbędzie się
w restauracji Staromiejska
w
Słupsku.
Kolejne kupony otrzymaliśmy
ze Słupska, Ustki, Lęborka,
Dębnicy Kaszubskiej, Byto
wa, Przechlewa i Miastka.
Tradycyjnie prezentujemy
niektóre typowania. Oto fawo
ryci zaprezentowani przez
słupszczanina
Tomasza
Ciemniewskiego, piłkarza
Druteksu-Bytovii
Bytów:
sportowcy - 1. Piotr Łapigrowski, 2. Barbara Madejczyk, 3. Tomasz Mazur, 4. Ka
tarzyna Połeć, 5. Daniel Sołty
siak; trenerzy -1. Waldemar
Walkusz, 2. Marek Majewski,
3. Marek Pałucki.

A oto kandydaci przedsta
wieni przez Mariusza Tkaczy
ka z Lęborka: sportowcy - 1.
Patryk Jendrzejewski, 2.
Magdalena Baranowska, 3.
Mantas Cesnauskis, 4. Barba
ra Madej czyk, 5. Anita Unijat;
trenerzy -1. Dariusz Gromulski, 2. Waldemar Walkusz, 3.
Mirosław
Lisztwan.
Typowanie znanego działacza
sportowego Zenona Słomskie
go z Korzybia: sportowcy - 1.
Daniel Sołtysiak, 2. Barbara
Madejczyk, 3. Kamila Augu
styn, 4. Mirosława Sagun-Lewandowska, 5. Magdale
na Baranowska; trenerzy -1.
Jan Dydak, 2. Henryk Mi
chalski, 3. Dariusz Gromulski. Propozycje otrzymane
przez nas od Eugeniusza Szumachera z Miastka: sportow
cy - 1. Mirosława Sagun-Lewandowska, 2. Daniel Sołty
siak, 3. Barbara Madejczyk,
4.Łukasz Bembenik, 5. Ka
mila Augustyn; trenerzy - 1.
Julian Lis, 2. Jan Dydak, 3.
Kazimierz Wanke. Natomiast
na
takich
ulubieńców
postanowił postawić Leon
Gawron z Bytowa: sportowcy
- 1. Barbara Madejczyk, 2.
Mirosława Sagun-Lewandowska, 3. Kamila Augustyn, 4.
Łukasz Bembenik, 5. Angeli
ka Cichocka; trenerzy - 1.
Henryk Michalski, 2. Julian
Lis, 3. Jerzy Opara.
(FEN)

Wzmocnienie w Sportino

KUPONY
Kupony można przysyłać
na adres: „Głos Pomorza", 76200 Słupsk, ul. H. Pobożnego
19, z dopiskiem Plebiscyt
sportowy. Można je również
przynosić do redakcji. Przypo

minany, że spośród nadesła
nych kuponów losować bę
dziemy drobne nagrody. Za
chęcamy
wszystkich
do udziału w naszej sporto
wej zabawie.
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Sportowcy (imię i nazwisko)
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Trenerzy (imię i nazwisko)
1...................................................

1 pkt J

3.
Imię i nazwisko głosującego:

Kod pocztowy i miejscowość:

Ulica, nr domu i nr mieszkania:

Dobrowolnie wyrażam zgodę na gromadzenie moich danych osobowych przez Media
Regionalne sp. z o.o. na potrzeby plebiscytu „49. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców

i Trenerów Regionu Słupskiego w 2008 roku", zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
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i Środkowego

Brandun Hughes, który nie
dawno został zwolniony przez
włodarzy Sokołowa Znicza Ja
rosław, jeszcze w tym tygo
dniu może dołączyć do Victorii
Górnika Wałbrzych. - Nie chcę
mówić o żadnych szczegółach,
mogę tylko potwierdzić, że
rzeczywiście jest taka możli
wość. Jesteśmy po wstępnych
rozmowach z agentem tego
gracza - mówi dla serwisu polskikosz.pl Andrzej Adamek,
szkoleniowiec wałbrzyszan,
na temat Hughesa.

CfQ)

Skrzydłowy Ivars Timermanis został nowym koszykarzem
beniaminka Sportino Inowro
cław.
26-letni łotewski skrzydło
wy w zeszłym sezonie repre
zentował barwy niemieckiego
Eisbären Bremenhaven, gdzie
asystentem pierwszego trene
ra - Sarunasa Sakalauskasa, był
aktualny szkoleniowiec Sporti
no Aleksander Krutikow. Timermanis ze średnimi 9,5
punktu i 3,9 zbiórki należał
do podstawowych graczy dru
żyny. W obecnych rozgryw
kach po czterech meczach na
bawił się kontuzji i działacze
klubu zdecydowali się na roz
wiązanie umowy z zawodni
kiem.

Mróz ma zagrać
w Kwidzynie
Środkowy Paweł Mróz roz
wiązał kontrakt z AZS Koszalin
i został nowym zawodnikiem
Bank BPS Basket Kwidzyn.
Mróz (24 lata, 214 cm) sezon
rozpoczął w ASCO Śląsku Wro
cław, a po wycofaniu się druży
ny z PLK związał się umową
z AZS Koszalin. Wystąpił
w ośmiu meczach, w których
notował średnio 5,3 punktu i 3
zbiórki. Jednocześnie władze
klubu z Kwidzyna podjęły de
cyzję o rozwiązaniu kontraktu
z Davidem Dixonem. Amery
kański środkowy zagrał w 10
spotkaniach.

Zebrał (res)

