Partie POpłynęły
na dotacjach

W poniedziałek w Głosie
rzeżucha na świąteczny stół

W niedzielę
święcimy palmy

Partia Donalda Tuska od lipca będzie dostawać
z budżetu o 44 procent mniej pieniędzy niż te
raz, PIS - o 41 proc. Inni też dostaną mniej.
To efekt piątkowego głosowania w Sejmie.

To nasza polska tradycja: wysiewanie tak zwanych zielonych łączek. Po
stawiony na nich świąteczny baranek jest jednym z najbardziej popular
nych symboli Wielkanocy. W poniedziałkowym wydaniu „Głosu" znajdzie
cie paczuszkę z ziarnami rzeżuchy. Do świąt na pewno wyrośnie.

Palmy wielkanocne podobno
chronią dom przed każdym
złem. Już w niedzielę w ko
ściołach będą poświęcone.
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Kontrowersje / Marcina Natkańca ukarano za gadanie z dziennikarką i straszenie prokuratorki

Oskarżyciel zawieszony
nika, że Kędzierska zaczęła
się bać Natkańca dopiero te
raz, na rozmowach w „okręgo
wej”. W ciągu trzech miesięcy
o swoim strachu nie powiado
miła organów ścigania.

Bogumiła Rzeczkowska
boqumila.rzeczkowska@qp24.pl_____
Wczoraj słupski prokurator okrę
gowy Marcin Włodarczyk zawiesił
w czynnościach służbowych proku
ratora Marcina Natkańca. Za to, że
śmiał rozmawiać z prasą. Sprawa
trafiła do rzecznika dyscyplinarne
go przy Prokuraturze Apelacyjnej
w Gdańsku.

Badanie wbrew nakazom
Słupska
Prokuratura
Okręgowa zdążyła już zbadać
także umorzenie śledztwa
w sprawie parku wodnego.
- Jest słuszne - mówi Beata
Szafrańska, rzecznik słup
skiej Prokuratury Okręgowej.
Tymczasem, zgodnie z polece
niem prokuratora krajowego,
to prokurator apelacyjny,
a nie okręgowy miał wyja
śniać sprawę umorzenia
śledztwa i zachowania proku
ratorów Pawłyny i Natkańca.
- W Prokuraturze Apela
cyjnej w Gdańsku trwa bada
nie materiałów postępowa
nia, prawidłowości podejmo
wanych decyzji, a także dzia
łań prokuratora okręgowego
- poinformowała nas wczoraj
Katarzyna Szeska, rzecznik
prokuratora generalnego An
drzeja Czumy.
Co innego mówił jednak
Krzysztof Trynka, rzecznik
„apelacji”: - Akt nie ma na
dal. Nie dotarły do nas ze
Słupska - zapewniał.
Na nasze pytanie, co teraz
będzie wyjaśniać prokurator
apelacyjny, skoro okręgowy
już ustalił winnego, rzecznik
nie chciał odpowiedzieć.
Marcin Natkaniec odmówił
składania wyjaśnień w Pro
kuraturze Okręgowej. - Sko
rzystam z prawa do odwoła
nia - powiedział o swoim za
wieszeniu. Ä

.

poniedziałkowym

W

„Głosie“ opisaliśmy
okoliczności odebra
nia Marcinowi Natkańcowi
z Prokuratury Rejonowej
w Słupsku śledztwa w spra
wie przetargu na budowę
akwaparku w Rodzikowie.
Natkaniec chciał oskarżyć
wójta gminy Słupsk Mariusza
Chmielą. Sprzeciwił się swo
jej szefowej Marii Pawłynie,
która życzyła sobie innego za
kończenia sprawy. Wówczas
prokurator okręgowy Marcin
Włodarczyk delegował Na
tkańca do prokuratury w Lę
borku. Oficjalnie - z przyczyn
kadrowych. W czasie delega
cji Natkańca śledztwo umo
rzyła Paulina Kędzierska.
Po tym zajęła jego miejsce
w dziale śledztw. Ten został
przesunięty do działu docho
dzeń. Wczoraj prokurator
okręgowy zawiesił go w czyn
nościach służbowych i skiero
wał sprawę do rzecznika dys
cyplinarnego w Prokuraturze
Apelacyjnej w Gdańsku.
Za duio widział
Natkańcowi zarzucono, że
»wbrew zarządzeniu prokura
tora okręgowego i bez zgody
rejonowego udzielił fałszy
wych informacji prasie”.
A na dodatek w styczniu gro
ził prokurator Kędzierskiej
bliżej nieokreślonym znisz
czeniem, co wzbudziło jej obaWę, że groźba zostanie speł
zną. Z naszych ustaleń wy

li Szczyt NATO
Szanse Sikorskiego
°ziś okaże się, kto stanie na czele
Paktu: Polak czy Duńczyk, popierany
Przez najsilniejsze państwa.
977013795216914

KTO RZĄDZI SŁUPSKĄ
PROKURATURA
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Marcin Natkaniec w sądzie odczytuje akt oskarżenia.
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Będą zajęcia

Jak władza walczyła z krzyżami

Nic za darmo

Wygraliśmy 87:82

1700 osób poparło projekt inicjaty
wy obywatelskiej w celu zmiany

W latach 50. ludzie wdzierali się
do szkół i zawieszali krzyże, wcze
śniej zdjęte przez władzę w szkol
nych klasach. Dochodziło nawet
do przepychanek z milicjantami.
Za obronę symboli religijnych moż
na było trafić do więzienia. Ksiądz
Jan Mietki z Miastka za walkę o krzy
że dostał wyrok sześciu miesięcy.

Komitet Obrony Praw Bezrobotnych
w Miastku bezprawnie zbierał pie
niądze od osób, które przychodziły
po dary żywnościowe. Zbierał je
na zasadzie „co łaska" i podobno nie
pod przymusem, ale oburzenie jest
wielkie. - Ta żywność jest za darmo,
dlaczego więc żąda się od nas pienię
dzy - mówi jeden z mieszkańców.

Koszykarze Energi Czarnych Słupsk
wygrali w piątek wieczorem w Koło
brzegu z tamtejszą Kotwicą.
Po dwóch kwartach był remis, po
tem Czarni odskoczyli na kilka punk
tów i nie dali sobie wyrwać zwycię
stwa. W rywalizacji do trzech zwy
cięstw jest 1:1. Kolejne dwa spotka
nia w środę i czwartek w Słupsku.

uchwały Rady Miejskiej i przywróce
nia zajęć pozalekcyjnych w słupskich
szkołach. Wcześniej radni obcięli ich

Prezydent Kobyliński
zapowiedział, że już od poniedziałku
finansowanie.

przeznaczy na te zajęcia bieżące
wpływy z ratuszowej kasy.
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SEJM Partie polityczne jednak muszą oszczędzać

SUWAŁKI

Chce seksu
w sklepie
Dam swe ciało... Piękna brunetka o ślicznych oczach...
Chcę seksu od dziś... Piszcie
i dzwońce... Kaśka. Takie ogłoszenie zawisło w gablocie jednego z suwalskich marketów.
- To oburzające - irytują się
klienci sklepu. - Gdzie jest ob
sługa sklepu, albo ochrona.
Przecież te reklamy czytają też
dzieci.
W markecie ogłoszenia
można zamieszczać bezpłat
nie. Nikt też, jak mówią pra
cownicy sklepu, ich nie kontro
luje. Do tej pory zamieszczane
tam były ogłoszenia dotyczące
pracy lub mieszkań.
Ogłoszenie wisiało kilka go
dzin. Po zainteresowaniu się
mediów, pracownicy sklepu
wyrzucili je do kosza.
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(HEL, SLAV)

LUBLIN

Jak załatwić dach
nad głową
Janusz M. napisał na kartce:
„Lech Kaczyński (malutki) to
ch....". Powiesił ją przy sklepie
Tesco w Lublinie. Potem za
dzwonił na policję. Powód?
Chciał zostać aresztowany, bo
nie ma gdzie mieszkać. Kiedy
na miejsce przybyła policja,
mężczyzna stał obok swojego
dzieła. Funkcjonariusze jednak
nie aresztowali go, ponieważ
nie obraził prezydenta publicz
nie. Sprawa dla Janusza M.
skończyła się jednak pomyśl
nie, bo prokuratura zawiado
miła Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie, by zajął
się bezdomnym.

KOSTRZYN

Gwiazda
na Woodstock

POszlo za drugim razem
Wczoraj w Sejmie wrzało
jak w ulu. Ale w końcu
przed godziną 17, w dru
gim podejściu, Sejm
uchwalił ustawę w spra
wie czasowego ograni
czenia finansowania par
tii politycznych z budże
tu państwa, którą rano
odrzucił.
- Z jakich powodów deba
tujemy w trybie nadzwyczaj
nym nad ustawą, która ma
zaoszczędzić kilkadziesiąt
milionów w skali kraju? pytał z mównicy Marek Su
ski, poseł PiS przeciwny
ograniczeniu finansowania.
- Obecnie tracimy miliardy
złotych z powodu kryzysu.
Jaka jest przyczyna, że zaj
mujemy się czymś co jest
maleńkim ziarenkiem pia
sku - grzmiał w Sejmie.
- Jest kryzys, musimy
oszczędzać — odpowiedział
Zbigniew Chlebowski z PO,
które lansowało projekt. Za te pieniądze możemy do
konać tysiąc przeszczepów dodał.
Za ustawą - której auto
rem jest klub Lewicy - zagło
sowało 262 posłów (PO, PSL,
SLD) przeciw było 152 (PiS),
nikt nie wstrzymał się
od głosu. Zgodnie z ustawą
od połowy 2009 r. do końca
2010 roku partie mają otrzy

mywać mniejszą subwencję
budżetową: PO - o 44 proc.,
PiS - o 41 proc., SLD - o 11
proc., PSL - o 7 proc.
To było drugie w piątek
głosowanie w tej sprawie.
W pierwszym doszło do za
mieszania, bo przez pomyłkę
11 posłów PSL (m.in. wice
marszałka Sejmu Jarosława
Kalinowskiego, sekretarza
w kancelarii premiera Euge
niusza Grzeszczaka oraz
szefa klubu Stanisława Żeli
chowskiego) zagłosowało
za przyjęciem poprawki koła
poselskiego Polska XXI, któ
ra prowadziła do całkowitej
likwidacji finansowania par
tii z budżetu. Tego posłowie
nie chcieli (w czwartek od
rzucili projekt PO). Sejm od
rzucił więc cały projekt i po
słowie postanowili zacząć
prace nad nim od nowa.
Zamieszanie polityczne
w Sejmie spowodowało, że
premier Tusk odwołał swoją
wizytę w Gdańsku, gdzie
miał wziąć udział w obra
dach XVI Zgromadzenia
Ogólnego Związku Woje
wództw RP. Odwołane zosta
ły też dni skupienia dla par
lamentarzystów Platformy
Obywatelskiej, które miały
się odbyć w piątek i sobotę
na Jasnej Górze w Często
chowie.
(SLAV, pap)

Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i jego reakcja na decyzję Sejmu,

KINO „Generał" już na wielkich ekranach

WARSZAWA CBŚ w akcji

Sikorski nie zginął w katastrofie

Kłopoty na jednorękich
Ponad 300 automatów

Open Your Eyes oraz Lords
of the Boards usłyszą fani rocka
na 15. Przystanku Woodstock.
Niemiecka grupa Guano Apes
potwierdziła swój przyjazd
do Kostrzyna nad Odrą. Forma
cja w marcu tego roku wznowi
ła działalność (grupa rozpadła
się 4 lata temu). Na jubileuszo
wym festiwalu organizatorzy
spodziewają się 100 tys. ludzi.

(SLAV)

PODLASKIE WSIE

- To film kontrowersyjny,
z pewnością rozpęta dyskusję
- tak thriller polityczny
o Władysławie Sikorskim
przedstawiający okoliczności
śmierci generała określiła
Agnieszka Odorowicz, dyrek
tor Polskiego Instytutu Sztu
ki Filmowej.
Obraz wyreżyserowała An
na Jadowska w oparciu o wy
niki badań historycznych Da
riusza Baliszewskiego. Z fil
mu wynika, że generał Sikor
ski nie zginął w katastrofie
gibraltarskiej, lecz został za

bity - wcześniej, przed star
tem samolotu, a za zabójstwo
odpowiadają polscy agenci,
we współpracy z brytyjskimi.
- Film mi się podobał. Ale
jest kontrowersyjny i z pew
nością rozpęta dyskusję,
a Baliszewski będzie odsą
dzany od czci i wiary. W fil
mie pokazano bowiem śmierć
generała wyglądającą inaczej,
niż do tej pory oficjalnie pisa
ło się i mówiło - mówi
Agnieszka Odorowicz.
Szefowa PISF podkreśliła,
że tego filmu nie należy my

lić z dokumentem, ponieważ
jest on oparty jedynie
na pewnej hipotezie sformu
łowanej przez Baliszewskie
go i przedstawia tylko jakąś
wersję potencjalnych zdarżeń.
„Generał - Zamach na Gibraltarze” opowiada o ostatnich dniach życia generała Sikorskiego - tuż przed katastrofą gibraltarską, która
miała miejsce 4 lipca 1943 r.
Rolę Sikorskiego zagrał
Krzysztof Pieczyński.

j do gier, tzw. jednorękich ban

! dytów zabezpieczyli policjan
ci Centralnego Biura Śled
czego. Powód? Policja podej
\ rzewa, że automaty te służą
; do urządzania gier wbrew
przepisom ustawy hazardo
\ wej.
i
- Mamy wątpliwości co
i do legalności tego biznesu
i i badamy jego związki z prze
j stępczością zorganizowaną j mówi mł. insp. Paweł Wojtuj nik, dyrektor CBS.
Straty Skarbu Państwa
(PAP) j z działalności automatów bez
___ | zezwolenia ministra finan
sów mogą sięgać 2,5 mld zł szacuje pohcja.
Ponad 500 policjantów
z CBŚ, wspieranych przez i samorządowców. Według
celników, wkroczyło na tere śledczych, była to zorganizo
nie 13 województw do po wana grupa przestępcza, któ
nad 100 punktów, w których ra wobec konkurencji stoso
stwo skontrolowała inspekcja j znajdują się różnego rodzaju wała groźby, wymuszenia
sanitarna i nakazała jego i automaty do gry o niskich i pobicia.
(PAP)
oczyszczenie. Na koszt gminy wygranych.
wywieziono 53 tony kości j
do utylizacji.
Zdaniem prokuratury pro- I lsihl—________ & I KURSY ŚREDNIE NBP _ _ _ GJ0
wadzącej postępowanie w tej
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mJhS
tmiina
zmiana
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-1.02%*
CHF
2.9169
do kosztownej utylizacji. Sko- j
Multi Lotek
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GBP
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ra odebrała je za wysoką opła- j 57,69,71,73,77 Plus 42
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WIG
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obroty 1 mld 956 min tA
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„sprzedając” kości rolnikom.
▲ 204 • 40 ▼ 219
7,10,17,19,28

KUJAWSKO-POMORSKIE Rolnik oskarżony

Po polsku
i litewsku

Zasypany tonami kości

W 30 miejscowościach gmi
ny Puńsk na pograniczu pol
sko-litewskim w czerwcu poja
wią się dwujęzyczne tablice
z nazwami miejscowości. Za
tem Puńsk będzie nazywany
także Punskasem.
- To świadczy o tolerancyjności Polski. My chcemy mieć
wśród Litwinów nazwy w swo
im języku, tym bardziej, że wie
le nazw geograficznych ma
swoje pochodzenie od tysięcy
lat. Chcemy, by były one pa
miętane - mówi Witold Lisz
kowski, wójt Puńska.
Gmina otrzymała na ten cel
85 tys.złzMSWiA.

(pap)

Rok więzienia grozi rolni
kowi spod Radziejowa, który
składował w swoim gospodar
stwie 53 tony kości. Do dziś
nie ustalono organizatorów
tego procederu.
Jak poinformowała proku
ratura w Radziejowie, Julian
K. odpowie przed sądem
za sprowadzenie zagrożenia
epidemicznego i epidemiolo
gicznego. Jak obliczono,
w swym gospodarstwie zgro
madził przez pięć lat 53 tony
kości i innych odpadków po
ubojowych.
Rolnik sprowadził się
do wsi Żakowice ponad 10 lat

temu wraz z bratem. Męż
czyźni przygarniali bezdomne
psy wałęsające się w okolicy
i obecnie mają już na swojej
posesji kilkadziesiąt zwierząt.
Od 2003 roku na teren gospo
darstwa zaczęto zwozić kości
- odpady produkcyjne z za
kładów mięsnych. Rolnicy
utrzymywah, że to karma dla
psów, ale hałdy cuchnących
odpadów ciągle rosły, wypeł
niając po dach stodołę, zbior
nik na paszę i piętrząc się
na podwórzu.
Po kilku latach protestów
sąsiadów, dzięki nagłośnieniu
sprawy w mediach, gospodar

- Automatów wypłacają
cych niskie wygrane w całym
kraju jest kilkadziesiąt tysię
cy. Kolejnych kilkanaście ty
sięcy czeka na wprowadzenie
na rynek. Zyski z jednorękich
bandytów mogą wynosić po
nad 8,5 mld zł rocznie - mówi
Mariusz Sokołowski, rzecz
nik Komendy Głównej PolicjiDziałania CBŚ prowadzo
ne są na zlecenie białostockie
go wydziału biura ds. prze
stępczości zorganizowanej
Prokuratury Krajowej. Biało
stoccy prokuratorzy od kilku
lat prowadzą śledztwo doty
czące automatów do gry. Kil
ka dni temu do sądu trafił akt
oskarżenia obejmujący 26
osób, m.in. przedsiębiorców

(PAP)
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MALAWI To jak przemyt dziecka

FRANCJA/NIEMCY Rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO

Madonna nie zostanie
matką Chifundo

Sikorski nieoficjalny
W granicznych miastach
Strasburg i Kehl NATO
obchodzi w weekend
60. urodziny. Na jubile
uszowym szczycie przy
wódcy państw spróbują
wybrać nowego sekre
tarza generalnego.
Prawdopodobnie nie
będzie nim Polak.
- Dla mnie to idealne miej
sce, by zakończyć moją misję
- mówił niedawno dziennika
rzom sekretarz generalny
NATO Jaap de Hoop Schef
fer, którego kadencja upływa
31 lipca.
Kto go może zastąpić? Ra
czej nie Polak.
- Nie jestem kandydatem
na sekretarza generalnego
NATO, nigdy nim nie byłem podkreślił w piątek rano Ra
dosław Sikorski, minister
spraw zagranicznych.
- Polski rząd nie zamierza
formalnie zgłaszać kandyda
tury Radosława Sikorskiego
na sekretarza generalnego
NATO - zapowiedział w pią

tek w Sejmie premier Donald
Tusk.
Jak dodał jednak, polska
strona od początku daje wy
raźnie do zrozumienia, że szef
polskiej dyplomacji powinien
być poważnie brany pod uwa
gę w rozmowach dotyczących
następcy Jaapa de Hoop
Scheffera. - Wszystko w rę
kach prezydenta Kaczyńskie
go, który reprezentuje Polskę
na szczycie - dodał Tusk.
Najwięcej szans daje się
premierowi Danii, Anderso
wi Fogh Rasmussenowi, któ
ry wczoraj potwierdził swoją
kandydaturę. To faworyt
Francji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii i USA. Jednak wie
lu dyplomatów wątpi, że już
teraz zapadnie decyzja
w sprawie następcy Scheffe
ra. Rasmussen wciąż budzi
zastrzeżenia Turcji. Premier
Recep Tayyip Erdogan po
wiedział, że kraje muzuł
mańskie oczekują od Ankary
zawetowania kandydatury
Rasmussena, w związku
z burzą, jaka wybuchła

w 2006 roku po opublikowa
niu w prasie duńskiej kary
katur Mahometa.
Decyzję w sprawie wyboru
nowego szefa sojuszu muszą
podjąć jednogłośnie wszystkie
28 krajów członkowskich,
w tym właśnie przyjęte Alba
nia i Chorwacja.
Głównym tematem szczytu
będzie Afganistan, gdzie
od 2003 roku NATO kieruje
największą w swej historii
operacją wojskową. Prezy
dent Barack Obama, który
właśnie przedstawił nową
strategię USA wobec Afgani
stanu i zapowiedział wysłanie
tam dodatkowych 21 tys. żoł
nierzy, bezy na większe zaan
gażowanie także ze strony
Europejczyków.
Omawiane też będą relacje
NATO z Rosją, nadszarpnięte
w wyniku sierpniowej wojny
z Gruzją.
Niewykluczone, że któryś
z przywódców, np. Polski lub
Czech podejmie temat tarczy
antyrakietowej - powiedziały
źródła dyplomatyczne.

KIJÓW
w

EEH

Przeciwni Julii
Ponad 10 tysięcy zwolenni
ków opozycyjnej Partii Regio
nów Ukrainy, której przewodzi
były premier Wiktor Janukowycz, domagała się w piątek
w Kijowie dymisji rządu pre
mier Julii Tymoszenko i ustą
pienia prezydenta Wiktora
Juszczenki. Przeciwnicy Janukowycza twierdzą, że akcja ta
jest wstępem do jego kampanii
prezydenckiej. Wybory już
w październiku.

- Nie oczekuję na szczycie
żadnej decyzji USA, ani też wy
cofania z projektu tarczy - po
wiedział dyplomata amerykań
ski. Przypomniał wcześniejsze
deklaracje nowej administracji
amerykańskiej, że USA potrze
bują czasu, by sprawdzić sku
teczność i finansową wykonywalność projektu.
(PAP)

OBURZENI
Około 200 przeciwników
NATO protestowało w piątek
w niemieckim Baden-Baden
przeciwko Sojuszowi. Policja
spodziewała się przybycia
do 2 tys. ludzi. Antynatowskie protesty po niemieckiej
stronie regulowane są suro
wymi przepisami. Ich uczest
nikom nie wolno używać ma
sek ani makijażu. - NATO eks
portuje broń na cały świat,
a nam tutaj zabiera się pisto
lety na wodę - powiedział je
den z organizatorów prote
stów w Baden-Baden.

Um
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Sąd w Malawi, na połu
dniu Afryki, nie dał w piątek
zgody gwieździe muzyki pop
Madonnie na adopcję drugie
go dziecka z tego kraju z po
wodu wymogu, by oboje przy
szłych rodziców mieszkało
w Malawi przez co najmniej
18 miesięcy - poinformowały
źródła sądowe.
Madonna zamierzała ad
optować w Malawi dziew
czynkę Chifundo Mercy Ja
mes, która ma 4 lata. Jej
matka zmarła, natomiast oj
ciec - zgodnie ze słowami
wujka dziewczynki Joh
na Ngalande - nie utrzymuje
kontaktu z dzieckiem.
Rząd Malawi zapowiedział
w czwartek, że poprze drugą
adopcję dziecka z tego kraju,

a minister informacji Patricia
Kaliati podkreślała, że Ma
donna pomogła Malawi i jest
dobrą matką. W 2006 r. sąd
uchylił wobec Madonny wy
móg mieszkania w Malawi
przez co najmniej 18 miesię
cy. Nie wiadomo, dlaczego
tym razem sędzia Esme
Chombo podjął inną decyzję.
Madonnę skrytykowało
m.in. zrzeszenie organizacji
pozarządowych Mwakusungula, które uważa, że dzieci
powinny być wychowywane
przez swoje rodziny, a nie od
dawane do adopcji. Jeden
z działaczy obrony praw czło
wieka w Malawi ocenił, że no
wa adopcja byłaby równo
znaczna z przemytem dziecka.
(PAP)

WILNO W Polsce jest taniej o 50 procent

Litwni kupują
w Białymstoku

(pap)

10
lat spędzi w więzieniu obywatel
Tajlandii, który zamieścił w Inter
necie zmodyfikowane zdjęcia
członków rodziny królewskiej

Madonna zamierzała adoptować w Malawi dziew
czynkę Chifundo Mercy James, która ma 4 lata.

Na rowerze jedzie kobieta. Wiezie kartony z tworzywem piankowym. Zdjęcie
zrobiono wczoraj w mieście Dongguan.

Zakupy w Polsce wśród Li
twinów stają się coraz bardziej
popularne. Zwiększony od stycz
nia na Litwie VAT na artykuły
spożywcze i słaby złoty spowo
dowały, iż żywność w Polsce jest
teraz tańsza niż na Litwie na
wet o 50 proc. Litwini w Polsce
kupują także artykuły przemy
słowe, ubrania, sprzęt AGD
i RTV, a nawet meble i artykuły
budowlane.
W ciągu ostatnich miesięcy
na Litwie pięciokrotnie
wzrósł popyt na polską walu

tę. O 80 proc. wzrósł obrót
rozliczeń w Polsce za pośred
nictwem kart kredytowych
wydanych na Litwie.
Litewscy handlowcy są
zdesperowani. Obniżają ceny,
zamierzają do swych sklepów
sprowadzać więcej tańszych
produktów z Polski W rekla
mach swych sklepów używają
porównań cen w Polsce
i na Litwie. W litewskich re
klamach używają nawet języ
ka polskiego.
(PAP)

PROMOCJA
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Juz w poniedziałek trzydziesty pierwszy
kupon konkursowy oraz kolejne strony
„Atlasu wiedzy o Polsce i swiecie
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a na nich m.in.:
^
Ameryka Północna - Ameryka Środkowa
Ameryka Północna - Alaska, Hawaje, Kanal) Panamski, ^
Kraina Wielkich jezior
Ameryka Północna - Stany Zjednoczone i Kanada
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Chcesz zacząć zbierać atlas? Przyjdź do nas!
Jeśli chcesz skompletować „Atlas wiedzy o Polsce i święcie* a nie udało Ci się kupić „Głosu z okładką i pierwsza częścią atlasu,
jest ona dostępna w Biurach Ogłoszeń „Głosu* w Koszalinie (ul. Mickiewicza 24), Szczecinie (ul. Nowy Rynek 3) i Słupsku (ul H. Pobożnego 19)
wraz z bieżącym wydaniem gazety (z dostępem do wydania elektronicznego).

Uwaga! Przypominamy, że kolejne części atlasu dołączane są do „Głosu" od poniedziałku do czwartku,
sie kupony

Zbierając „Atlas wiedzy »
o Polsce i świecie" moż- \
na wygrać wycieczkę *
do Tunezji i iase saoro- >
dy,
a
8y wziąć udział w konkur- *
sie należy wycinać kupony, *
które codziennie (także *
w piątki I soboty) do 15 «
kwietnia ukazują się w „Gło-1
sie".
\
Komplet 38 kuponów na- *
leży dostarczyć do redakcji *
„Głosu*(adresy w stopce l
redakcyjnej) do czwartku, 30 t
kwietnia br. (w kopercie *
z dopiskiem „Konkurs - \
Atlas*). Uwaga! Wystarczy »
wypełnić tylko jeden kupon *
w zestawie,
» Listę nagrodzonych zamie- *
ścimy w „Głosie” w sobotę, 2 *
maja br.
* informacje o konkursie *
pod nr. teł. 094 347 35 17. \
Regulamin do wglądu w sie- \
dzibach redakcji.
j*

Atlas wiedzy

o Polsce i Świecie
Kupon

30/38

Sobota, 4.04.2009 r.

Imię i nazwisko:.......
Adres zameldowania:
Kod pocztowy:......... ....... Miejscowość:

email*:.....,.................... ..........................telefon*:........... ................................. |
* pola nieobowiązkowe
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „W 26 dni dookoła świata* przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00838) przy ul. Prostej 51 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Oz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany
o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania
oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępnienia.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
Podpis:..... -.................... -....
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Dwór Marii Pawłyny
Fałszowanie statystyk,
umorzenia śledztw
na polecenie, zatwier
dzanie nielegalnych
przeszukań, tworzenie
dworu podwładnych
- zarzucają prokuratorzy
Marii Pawłynie, szefowej
słupskiej Prokuratury Re
jonowej. Ich zdaniem,
parasol nad tym rozpo
ściera Marcin Włodar
czyk, szef Prokuratury
Okręgowej.
BOGUMIŁA
RZECZKOWSKA

bogumila.rzeczkowska@gp24.pl
Zawieszeniem Marcina Na
tkańca część prokuratorów jest
zbulwersowana. - To skandal
i hańba - oceniają decyzję szefo
stwa. Prokuratorzy postanowili
odsłonić kulisy swojej pracy.
Nie chcą publikowania na
zwisk. Boją się zwolnień.
Żyjemy dla wyników
- Niezależność i samodziel
ność prokuratora, o których
w prasie mówi pani Pawłyna, to
kpina - twierdzą. - Wciąż sły
szymy: to trzeba umorzyć, to za
twierdzić. A w przypadku od
mowy: „Ja tu rządzę! Nie masz

nic do gadania!” Żyjemy dla sta
tystyki i wyników, z których
szefowie są rozliczani. To nad
rzędne wartości. Nie liczy się
pokrzywdzony. Kończymy spra
wę, żeby nie przekroczyć termi
nu. Jeśli jest umorzona, szefo
wa mówi: „Najwyżej pokrzyw
dzony się zażah”. Anegdotą sta
ło się umorzenie dochodzenia,
bo podejrzanemu zepsuł się sa
mochód i nie dojechał na czas
do Słupska.
W prokuraturze newralgicz
ne daty to koniec półrocza,
kwartałów i roku. - Aby uzy
skać odpowiednie wyniki staty
styczne, sprawę wpisuje się
z datą wcześniejszą niż faktycz
nie została zakończona. Anty
datuje się połowę spraw. Akty
oskarżenia z końca marca tra
fią do sądów w połowie kwiet
nia - tłumaczy jeden z prokura
torów. - Kiedyś po kontroli se
kretariatów prowadziliśmy
śledztwo w sprawie fałszowania
wyników przez byłego prokura
tora rejonowego i kierowniczkę
sekretariatu w Człuchowie. Jak
się skończyło? Umorzeniem.
Na polecenie pani Pawłyny.
Komputer przy okazji
Inna sprawa to zatwierdza
nie zatrzymania rzeczy w cza

Prokurator Maria Pawłyna
sie policyjnych rewizji. - Poli licjanci nie mieli dyscyplinarcja może wejść do mieszkania ki - opowiadają prokuratorzy.
W styczniu do prokuratora
podejrzanego z nakazem wy
danym przez komendanta. okręgowego dotarł anonim,
My taki nakaz musimy za w którym prokuratorzy sprzeci
twierdzić w ciągu siedmiu wili się praktykom Marii Paw
dni. Jednak policjanci też wy łyny, m.in. umarzania spraw
rabiają sobie wyniki. Zawsze na jej ustne polecenie, fałszowa
zabierają komputer, bo pra nia wyników. Zapewnili, że zło
wie w każdym jest jakiś pirac żą zeznania, jeśli sprawie nada
ki program. Kiedyś mieli na się bieg. - Okręgowy zwołał nas
kaz na komórkę i pieniądze do sali konferencyjnej. Zbeształ.
z rozboju. Nie znaleźli, to za Wyzwał od tchórzy. I tyle.
brali komputer. Szefowa każe
Oskarżyć czy umorzyć
nam zatwierdzać nielegalne
Ciekawe podejście ma pro
zatrzymanie rzeczy. Odmowa
kończy się awanturą, żeby po kuratura do spraw lekarzy.

KRONIKA KRYMINALNA

WYPADEK Kierowca uciekł w pole

i betoniarka

tychmiast przyjechały na przysta
nek, miny im zrzedły. Dostali man
daty i przyjęli je bez gadania.
(krab)

Pił za zdrowie papieża
CZARNE Pięćdziesięciolatek krzy

Przewrócona betoniarka pod Jezierzycami.
Obywatel Belgii, jadąc
swojej firmy w Jezierzycach,
rawdopodobnie za kierownicą
ipijał piwo. W piątek około goziny 12 przed samymi Jeziesycami stracił panowanie
ad autem i spowodował wypaek. W jego efekcie betoniarka
idąca z naprzeciwka wpadła
o rowu, a jej kierowca wypadł
szoferki.
Belg, który wydostał się ze
wojego samochodu, nie udzielił
omocy poszkodowanemu i...
ciekł w pole.
- Znaleźliśmy go leżącego
j polnym rowie. Zasłabł albo
liciał się schować - mówi poli
d

Już

ecx

cjant badający miejsce wypad
ku. — Wydmuchał 1,4 promila
alkoholu, a w jego samochodzie
znaleźliśmy puszkę po piwie.
Mężczyźnie z betoniarki
pomogli inni kierowcy prze
jeżdżający drogą. Zawołali po
licję i pogotowie, które zabrało
go do szpitala. Ma uraz głowy.
Belg, który mówi po pol
sku, odpowie za spowodowa
nie kolizji, jazdę po alkoholu
i nieudzielenie pomocy ofierze
wypadku.

SŁUPSK Rodzice przeciwstawili się radnym

Siedmiu z jednym biletem
SŁUPSK Grupa młodzieży próbo
wała oszukać kontrolerów. Wczo
raj w autobusie miejskim linii nr 1
kontrolerzy zauważyli, że kilku
młodych mężczyzn przekazuje so
bie jeden bilet, który przedstawia
ją do kontroli. Nie chcieli się wyle
gitymować i ignorowali kontrole
rów. Ci jednak nie wystraszyli się
wyrostków i wezwali policję. Na wi
dok dwóch radiowozów, które na

czał i pił alkohol podczas mszy
świętej. - W czwartek wieczorem
dyżurny przyjął zgłoszenie od księ
dza - mówi Alicja Ceitel, rzecznik
człuchowskiej policji. - Pijany
mężczyzna awanturował się pod
czas mszy na placu Jana Pawła II.
Na miejscu policjanci zastali męż
czyznę, który cały czas głośno
krzyczał, używając przy tym słów
wulgarnych. Od mężczyzny czuć
było silną woń alkoholu. 53-letni

(NIK)

mieszkaniec Czarnego nie reago
wał na polecenia funkcjonariuszy,
aby się uspokoił. Doszło do szar
paniny. Policjanci użyli siły.

’"www.gp24.pi/fot0gaierie CS

Mężczyźnie grozi grzywna w wyso
kości 1,5 tysiąca złotych.
(zida)

nął z wykorzystywania samo
chodu służbowego do prywat
nych podróży. W lipcu 2007 ro
ku jedną z prokuratorek przy
dzielił do towarzystwa swojej
żonie. - Wniosku urlopowego
nie trzeba było wypełniać - re
lacjonują nasi rozmówcy. - Prokuratorka miała iść do sądu,
ale została oddelegowana na...
plażę w Ustce. Poszła z jeszcze
jedną koleżanką zabawiać żonę
i dziecko okręgowego na jego
polecenie.
- Włodarczyk to Big Bro
ther. W gabinecie obserwuje
nas na monitorach. Jednak
nagrania z monitoringu znik
nęły, gdy miały być dowodem
w sprawie pobicia podejrzane
go na przesłuchaniu przez
funkcjonariusza z CBS - we
dług prokuratorów to kolejny
skandal.
Wszystkie zarzuty przedsta
wiliśmy Beacie Szafrańskiej,
rzecznik słupskiej Prokuratury
Okręgowej. Wczoraj przysłała
nam prawie półtorametrowy
faks. Można go streścić jednym
zdaniem: nic takiego nie miało
miejsca.
- To oczywiste kłamstwa
Na górze podobnie
Prokurator okręgowy Mar - twierdzą prokuratorzy, którzy
cin Włodarczyk już na początku byli świadkami lub uczestniczy
urzędowania w Słupsku zasły li w opisanych sytuacjach. ■

- Jednych się oskarża, in
nym za podobne czyny umarza
postępowania. Nawet jeśli sąd
zleci wykonanie dodatkowych
czynności, nikt ich nie przepro
wadza. Umarza się dalej
- twierdzą prokuratorzy.
W prokuraturze głośno też
o sprawach, w których po
krzywdzonym jest mąż proku
rator Pawłyny, przedsiębiorca
z Krępy. - Nasza prokuratura
w ogóle nie powinna ich pro
wadzić, a szefowa sama dyk
tuje, jakich kar żądać dla
oskarżonych. Ostatnio znik
nęła gdzieś sprawa syna pani
Pawłyny, który został zatrzy
many przez policję za palenie
„trawki” - słyszymy zapew
nienia.
- Szefowa rzadko urzęduje
w swoim pokoju. Przesiaduje
u pupilków. Kawa, torty, cia
sta, a u niej na biurku sterta
akt do podpisania - mówią
nasi informatorzy. - Kiedy je
den z prokuratorów wrócił
z wycieczki do Meksyku,
w pracy częstował towarzy
stwo alkoholem.

Kółka wrócą do szkół
Wielki sukces rodziców
i nauczycieli: od ponie
działku do szkół wrócą za
jęcia pozalekcyjne. Pod ob
rady Rady Miejskiej trafi
także inicjatywa obywatel
ska w tej sprawie, pod któ
rą podpisało się 1700 osób.
Decyzja Rady Miejskiej
0 wstrzymaniu wydatkowania
500 tysięcy złotych z budżetu
miejskiego na zajęcia pozalek
cyjne w słupskich szkołach wy
wołała wielkie oburzenie.
W szkołach zaczęła się zbiórka
podpisów pod inicjatywą oby
watelską w obronie zajęć.
Wczoraj okazało się, że
za akcją stoi dwóch panów: Je
rzy Polak, szef Szkolnego
Związku Sportowego, i Grze
gorz Leśniak, były radny. - Po
czątkowo chciałem zbierać pod
pisy pod petycją protestacyjną,
ale kolega Grzegorz podpowie
dział mi, że lepiej zrobić coś po
zytywnego. Stąd inicjatywa oby
watelska w obronie zajęć poza
lekcyjnych, bo ona może się
przekształcić w prawo lokalne
1 zapewnić pieniądze na zajęcia
- tłumaczył Jerzy Polak.

Jerzy Polak i Grzegorz Leśniak wręczyli swój projekt
inicjatywy obywatelskiej prezydentowi Słupska.
Tylko w ciągu półtora dnia jęcia pozalekcyjne w szkołach.
podpisało się pod nią 1700 osób. Przeznaczy na to bieżące
- To świadczy o tym, że nasze wpływy z ratuszowej kasy.
działania nie mają nic wspólne
- Niestety, to wygląda
go z polityką, bo akcji politycz na dalszy ciąg działań, któ
nej tyle osób by nie poparło rych celem było zrzucenie ca
łej odpowiedzialności na rad
- mówił Grzegorz Leśniak.
- Radni zrobili błąd, że nych - komentuje Zdzisław
w ciągu roku szkolnego posta Sołowin, przewodniczący Ra
nowili obciąć pieniądze na za dy Miejskiej. - My nie chcieli
jęcia pozalekcyjne - ocenił śmy likwidacji zajęć dodatko
prezydent Maciej Kobyliński. wych, a tylko oszczędności
Jednocześnie zapowiedział, że w ratuszu.
Zbigniew Marecki
od poniedziałku przywróci za

6 kwietnia ŚWIĄTECZNA rzeżucha w saszetkach dla wszystkich Czytelników "Głosu Pomorza”.

WIELKANOCNA rzeżucha z Głosem!
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Już w poniedziałek, 6 kwietnia za darmo z Głosem.
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Nasiona rzeżuchy w warunkach domowych kiełkują kilka dni po posianiu na mokrym podłożu.
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W NIEDZIELĘ DYŻUR PEŁNI:

OBYCZAJE W tę niedzielę święcimy palmy wielkanocne

EBEQ
Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tet. 059
842 49 57;

Przy Placu Dąbrowskiego, (wejście
od ul. Przemysłowej) otwarta co
dziennie 0-22, tel. 059 840 30

22.
IMil
Milenium tel. 059 842 51 91
Slumdog, Milioner z ulicy, godz.
15,17.30 i 20;
MCK: Rejs Drzazgi, godz. 18; Wy
spa Nim, godz. 16.

REKREACJA
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Szczecińska 99, tel. 059 843
40 17; 059 843 40 16 - pływal
nia czynna codz. w godz. 6-22.

JEDZENIE NA TELEFON
Merano Pizzeria- Kebab, ul. Królo
wej Jadwigi, czynne: poniedziałek
- sobota 10 - 23; niedziela 12 23, dowóz na telefon 059 845 53
53.

STOMATOLOG

Ochronią dom
przed każdym złem

MARIUSZ NOWICKI

mariusz.nowicki@gp24.pl

059 848 81 53

w godz. 14-18

TELEWIZJA

Słupszczanie pojawią się
w tę niedzielę we wszyst
kich miejskich kościo
łach, by poświęcić palmy
wielkanocne. Księża
twierdzą, że od niedaw
na tradycja przemieniła
się w konkurs. Wiele
osób zastanawia się też,
czy każdego roku trzeba
kupować nową palmę.

Protetyka, implanty tel. 059 842
98 24, www.dentystasuchorowski.pl

Sobota: 20 - Tydzień Nad Słupią
- przegląd informacji i progno
za pogody; 35 - Nasze sprawy
- magazyn reporterów TV Słupsk;
50 - Wokół Czarnych - magazyn
dokumentalny, koszykówka; nie
dziela 20 - Podróż w głębinach
- reportaż dokumentalny; 35
- Wspomnienie z Doliny: The Glit
ter Band - reportaż dokumental
ny; 50 - Jedzie Wojna - reportaż
dokumentalny (powt.).

MARCIN MARKOWSKI

marcin.markowski@gp24.pl

KANTOR
Miami-Nice: Podkowa, tel. 059
841 70 31; Złoty Róg ul. Murar
ska, 059 842 03 02.

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

KOMUNIKACJA
PKP 94 91; 059 728 1120;
PKS 059 842 42 56; dyżurny ni
ebu 059 843 7110;
MZK 059 848 93 06;
Nord Express 059 843 23 41.

EssKma
Kalla, alarmowy 9588, ul. Armii
Krajowej 15, tel. 059 842 8196,0
601928 600, H. K. Banachowie;

Zieleń - ul. Kaszubska 3A, całodo
bowo, 0 502 525 005; 059 841
13 15,;

Hades, ul. Kopernika 15, całodo
bowo: tel. 842 98 91,0 601663
796. Przewóz i przechowanie bez
płatne;

Hermes, ul. Obr. Wybrzeża 1, (ca
łodobowo) tel. 059 842 84 95; 0604 434 441.

ly/Mii
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
Wiejska 986; 059 843 32 17;
Straż Gminna 059 848 59 97;
straż Pożarna 998; Pogotowie Ratunkowe 999; Pogotowie Energe991; Pogotowie Gazowni
ca ^2- Pofidtowie Ciepłownicze
^3; ^0tm^ Wodno-Kanaliza
cyjne 994.

Tradycyjne palmy wielka
nocne przygotowuje się z gałą
zek wierzby, która uważa
na jest za symbol zmartwych
wstania Jezusa oraz nie
śmiertelności duszy. Znacznie
częściej jednak w kościołach
widoczne są ozdobne palemki
uplecione z suszonych kwia
tów i wielobarwnych traw.
- Zwyczaj samodzielnego
robienia wielkanocnych palm
w miastach już dawno odszedł
w zapomnienie - mówi Wero
nika Jastrun, słupszczanka. Każdy woli iść do hipermar
ketu i wybrać po prostu tę,
która mu się podoba. Ja każ
dego roku wraz ze swoją ma
mą, która mieszka w Gaci,
pleciemy tradycyjną palmę.
Dla mnie jest to bardzo waż
ne, bo kojarzy mi się z dzieciń
stwem i tradycją.
Muszą być kolorowe
Przy wyborze palem dorośli
sugerują się najczęściej opinią
dzieci. Maluchy wybierają te
wiązanki, które są kolorowe
i jak największe.
- Nie mamy problemów ze
sprzedażą palm - mówi Ja
dwiga Pawlukojć, kierownik

LICZBA

33,39
metra miała najdłuższa palma
wielkanocna w Polsce.

Kanał 6 w sieci Telewizji Kablowej

Palmy wielkanocne w słupskiej Cepelii.
słupskiej Cepelii. - W tym ro
ku zostało nam już tylko kil
ka. Nawet te droższe, w cenie
25 złotych, sprzedają się bar
dzo dobrze. Słupszczanie naj
bardziej lubią te z Lubartowa,
bo najbardziej kojarzą się z ty
mi tradycyjnymi i są pięknie
plecione. Ostatnim hitem są
palmy przypominające koguciki.
Ciekawostką jest to, że
słupska Cepelia zamawia pal
my wielkanocne przez cały
rok.
- Bardzo często kupują je
u nas osoby zza granicy, które
nie mogą ich dostać u siebie
w kraju - dodaje Jadwiga
Pawlukojć. - Wiele z nich
sprzedajemy latem, kiedy
przyjeżdżają do nas turyści.
Nasze palmy wręcz uwielbia
ją turyści z Australii czy Sta
nów Zjednoczonych.
Nie mają daty ważności
Wiele osób zastanawia się
nad tym, czy można święcić

palmę z ubiegłego roku. Księ
ża twierdzą, że palmy nie tra
cą terminu ważności. W każ
dym domu powinny być po
święcone
w
niedzielę
palmową gałązki, bo chromą
one przed nieszczęściem.
- Jeśli ktoś ma w domu
piękną palmę sprzed roku, to
może ponownie poświęcić ją
w następnym roku - zapew
nia ks. Jan, proboszcz kościo
ła św. Jacka w Słupsku.
- Święcenie gałązek to pięk

na tradycja. Ostatnio bardziej
przypomina mi konkurs
na najładniejszą palmę, ale
wiem też, że większość osób
święci je, bo pamiętają o Jezu

EWIE MAJ

Palma wielkanocna jest sym
bolem Niedzieli Palmowej.
W Kościele Niedziela Palmo
wa obchodzona jest na pa
miątkę wjazdu Jezusa do Je
rozolimy.
Zwyczaj święcenia palm zna
ny jest w Polsce od średnio
wiecza. Tradycyjne palmy
przygotowuje się z gałązek
wierzby, które są znakiem

✓ aktualności ✓ ogło*ienia

✓ sport ✓ forum ✓ galerie

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,
WOPR - 601100 100.

USŁUGI MEDYCZNE
Wojewódzki Szpital Specjalisty«
ny, ul. Mickiewicza 12 tel. 05S
814 69 68, Poradnia Zdrowi;
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 05£
8146011

KOWANI

A

Pani

Grażynie Gierszewskiej
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Komitet Fundatorów, Zarząd,
Dyrektor i Pracownicy
Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych
_____________"NADZIEJA"
"BMjS.;j

156309USJ A

1338808SIBH B
promocja

WAŻNE TELEFONY

PODZIĘ

Z wyrazami współczucia Rodzinie
Pracownicy firmy METAL WORKS
w Korzybiu

dojedziesz wszędzie! \

[3®

a

JF
Wyrazy głębokiego współczucia

Piotrowi Grabowskiemu
i jego rodzinie
z powodu śmierci
siostry
składają
pracownicy firmy "GRAS"

BO

Remedium,

Delfin Sezon na misia 2, godz. 17
(niedz. godz. 11.45); Dziewczy
na z Monako, godz. 19 (niedz.
godz. 17).

zmartwychwstania i nie
śmiertelności duszy. Używa
się również gałązek malin
i porzeczek. W trzpień palmy
wplata się też bukszpan, bar
winek, borówkę, cis i widłak.
W Wielką Sobotę są one palo
ne, a popiół z nich jest używa
ny w następnym roku pod
czas Środy Popielcowej do
posypywania głów wiernych.

Cześć Jej pamięci.

składają
Koleżanki i Kolega
z administracji i obsługi
PSMl ill st. w Słupsku

sobota

IMil

15 centymetrów - ok. 2 zł, 25
centymetrów - ok. 3,5 zł, 35
centymetrów - ok. 7 zł, 75
centymetrów - od 13 - 28 zł.

JOLANTY BARTOSIK

MAMY

Ustka:

ul. Kard. Wyszyńskiego 1 b, tel.
059 814 69 69; niedziela Ustecka, ul. Żeromskiego 5, tel. 059
814 9817.

CENY PALM

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
Pani

z powodu śmierci

tMMim

sie. i

nS

Wyrazy współczucia

INFORMATOR USTECKI

SYMBOLIKA PALMY

KONDOLENCJE/

kondolencje

Jj

Słupsk na kanale 175,25 MHz
Emisja premierowa programu lo
kalnego codziennie o godzinie
17.30. Podane liczby oznaczają
czas
rozpoczęcia
programu
po pełnej godzinie: 30 - kalenda
rium i program dnia; 31- Przegląd
najważniejszych wydarzeń tygo
dnia; 59 - prognoza pogody; 01
- Magazyn sportowy (powt.); 17
- Program społeczny.

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

KAZIMIERZA
ZAREMBY
serdeczne podziękowania
składa Rodzina

7

152MJI
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sobota - niedziela
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.d WIADOMOŚCI SŁUPSKIE
RELIGIA Bierut i Gomułka przykręcają śrubę i polskie szkoły pozbywają się kościelnych symboli

ROK WOLNOŚCI

Słupska wojna
władzy z krzyżami

Władza zbiera punkty
Od początku kwietnia 1989
roku strona Okrągłego Stołu
przystąpiła do ofensywy i zbie
rania punktów u społeczeń
stwa. W poniedziałek, 3 kwiet
nia na pierwszej stronie „Głosu
Pomorza" widniał artykuł opi
sujący wystąpienie prezesa Ra
dy Ministrów Mieczysława F.
Rakowskiego. Premier przed
stawiał w nim swoje refleksje
na temat obrad. „Po tych 9 ty
godniach można usłyszeć opi
nię, że nastąpił spadek zainte
resowania Okrągłym-Stołem
- mówił Rakowski. Słyszę cza
sem, że tam gadają, gadają i co
z tego wyjdzie... Pomijając, że
jako członek kierownictwa
partii i premier jestem jednym
z współtwórców tej koncepcji,
uważam, że Okrągły Stół ma
wielkie znaczenie dla Polski,
zarówno dla tej, która teraz ist
nieje, jak i tej, która będzie za
5,10,15 czy 20 lat."
Czas pokazał, że zmarły nie
dawno premier miał w tym
przemówieniu rację. Okrągły
stół zaważył na przyszłości na
szego kraju, a dyskusje, czy jest
on sukcesem, czy niewykorzy
staną szansą trwają jeszcze
do dziś.
W tym samym numerze
„Głosu" był zamieszczony arty
kuł opisujący konferencję pra
sową po zakończeniu XI Ple
num KC PZPR. Wzięli w niej
udział Stanisław Ciosek, Zyg
munt Czarzasty i Zbigniew Mi
chałek. Ten drugi skomento
wał uchwałę o zwołaniu Krajo
wej Konferencji Delegatów
PZPR. Podkreślił, że ten partyj
ny parlament oceni działal
ność KC. Zapowiedział, że
wśród rezolucji konferencji bę
dą m.in. dokumenty dotyczące
likwidacji resztek stalinizmu
w Polsce, a także manifest wy
borczy PZPR. Przygotowania
do konferencji miały pokazać,
jaki będzie nowy, odpowiada
jący czasom styl, którego uczą
się członkowie partii i który stał
się coraz powszedniejszy.
Dwa dni później, w środę,
5 kwietnia, w długim artykule
opisano motywacje jakimi
kierują się młodzi ludzie wstę
pujący do PZPR. Jedna z no
wych członkiń, Małgorzata
Miszczuk, opiekunka dziecięca
w żłobku, wyjaśniła, dlaczego
chce być w partii, gdy inni się
z niej wypisują. „Wstąpienie
do partii jest konsekwencją
mojego zaangażowania, szu
kania miejsca dla siebie, bycia
wśród ludzi - możliwie najbli
żej życia i ludzkich trosk".

Ludzie wdzierali się
do szkół i na siłę zawie
szali krzyże w klasach.
Dochodziło nawet
do utarczek i przepycha
nek z milicjantami.
Za obronę symboli reli
gijnych można było trafić
na pół roku do więzienia.
Tak wyglądała akcja usu
wania krzyży ze szkół
w regionie słupskim w la
tach 50. XX wieku.
MARCIN PRUSAK

:marcin.prusak@gp24.pl
„Na terenie szkoły nr 9
w Słupsku znaleziono ulotki
z napisem: My chcemy Boga,
my chcemy religii. W rozmowie
z kierownikiem szkoły, tow.
Ziółkowskim, ustalono, że ulot
ki zostały napisane przez
uczniów klasy piątej: Jurczek
Zdzisława, Pajora Piotra i Ko
ścielną Krystynę, którzy,
po przeprowadzeniu z nimi roz
mowy, przyrzekli kierowniko
wi, że więcej tego nie uczynią.
Rozmowy były również przepro
wadzone z rodzicami uczniów.
Inspirator powyższego czynu
nie został ustalony”. To pismo
zastępcy komendanta woje
wódzkiego MO, ppłk. Cieślaka
do pierwszego sekretarza komi
tetu wojewódzkiego PZPR. Ta
ka reakcja uczniów była spowo
dowana forsowaną przez wła
dze akcją usuwania krzyży ze
szkół. Dla mieszkańców regio
nu było to zbyt wiele.

Tomasz Pączek prezentuje akta milicyjne związane z akcją usuwania krzyży ze szkół.
stwierdził, że w przepisach Mi
nisterstwa Oświaty nie ma mo
wy o tym, że to dyrektor ma
zdejmować krzyże. W większo
ści szkół krzyże usunięto w cza
sie wakacji. Często posuwano
się do wybiegu i po prostu nie
zawieszano krzyży ściągniętych
ze ścian remontowanych klas.

łem milicji i wojska, a także
przedstawicieli Polskiej Partii
Robotniczej, Polskiej Partii So
cjalistycznej i Stronnictwa Lu
dowego. Mszą połową na placu
Zwycięstwa w 1947 roku po
przedzono uroczystości święta
Odrodzenia Polski - 22 lipca.
Sytuacja zmieniła się w paź
dzierniku 1947 roku. Minister
stwo Bezpieczeństwa Publicz
nego postawiono po raz pierw
szy zadania zwalczania Kościo
ła. W1950 roku rozpoczęto usu
Msza z okazji 22 lipca
Pierwsze lata w powojennej wanie krzyży ze szkół. Wróciły
Polsce nie wskazywały na to, że one w 1956 roku, gdy do władzy
nowa władza będzie walczyć doszedł Wiesław Gomułka i do
z Kościołem. Wiele uroczystości szło do odwilży. Po kilku latach
państwowych oraz lokalnych znów zaczął „przykręcać śrubę”
organizowano z udziałem Ko Kościołowi i domagać się świecścioła katohckiego. Podczas ob kości szkół. Oznaczało to po
chodów wyzwolenia Słupska nowne usunięcie krzyży. W po
(tak wówczas nazywano to wiecie słupskim sprzeciwili się
święto) w 1946 roku najpierw temu dyrektorzy szkół w Sieciu,
odprawiono mszę świętą w ko Wrzącej i Słonowicach. Dyrek
ściele garnizonowym z udzia tor z tej ostatniej miejscowości

Nieznani sprawcy
wieszają krzyże
Do ciekawego zdarzenia doszło
w Dąbrównie w powiecie słup
skim. Do szkoły podstawowej
przyszła grupa rodziców, która
zażądała ponownego zawiesze
nia krzyży. Z akt milicyjnych
wynika, że najbardziej aktywny
był członek PZPR o nazwisku
Bacewicz. - Ten mężczyzna po
wiedział, że jako członek partu
dobrze wie, że krzyże w szkole
powinny wisieć i nikt nie ma
prawa ich zdejmować - mówi
Tomasz Pączek, doktorant hi
rł

ZGŁOŚ SIĘ
Urodzony 4 lipca

na

stronie

internetowej
(dmk)

ry

ivi

Za pomoc w napisaniu artykm
łu dziękuję panu Tomaszowi
Pączkowi ze Słupska.
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HURTOWNIA METALI
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www.edukacja.senat.gov.pl.
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rzy rodzice zażądali zwolnie
nia ich dzieci z lekcji. Twier
dzili, że nie będą pociech
puszczać do szkoły, w której
nie ma krzyży. Część dzieci
opuściła szkołę.
Większość księży skrytykowa
ła akcje usuwania krzyżyOczywiście treść tych kazań
bezpieka poznała przez swo
ich agentów przebywających
na nabożeństwach. W całym
ówczesnym województwie ko
szalińskim (Słupsk wchodził
w jego skład) sprawy sądowe
wytyczono 29 ludziom. W re
gionie słupskim najbardziej
boleśnie odczuł to ksiądz Jan
Mietki z Miastka. Dostał wy
rok sześciu miesięcy więzie
nia. Odsiedział go i trafił póź
niej do parafii w Chojnicach.^

herkules

(MAP)

Jeśli urodziłeś się 4 lipca
1989 roku, to znaczy, że jesteś
równolatkiem Senatu RP. Kan
celaria Senatu szuka swoich
rówieśników. Takich osób jest
w kraju blisko półtora tysiąca.
Wszyscy, którzy urodzili się
4 lipca 1989 roku, mogą się
zgłaszać do Kancelarii Senatu.
Po zarejestrowaniu się, zosta
ną zaproszeni do wyższej izby
parlamentu na jubileuszowe
uroczystości i obchody Roku
Polskiej Demokracji.
Zgłoszenia przyjmowane są

tz

storii Akademii Pomorskiej
w Słupsku, badający działal
ność miliqi w PRL. - Dyrektor
nie zgodził się na ponowne za
wieszenie krzyży, ale oddał je
rodzicom. Wówczas przybyH lu
dzie wdarli się do klas i sami
zawiesih krucyfiksy.
Dramatyczny przebieg miał
protest przeciwko usuwaniu
krzyży w Podgórach koło Mia
stka. Do szkoły podstawowej
przyszło 11 mężczyzn doma
gających się ponownego za
wieszenia krucyfiksów. Dy
rektor odmówił, więc przybyli
sami je zawiesili w klasach.
Po kilku dniach krzyże znów
ściągnęli inspektorzy oświaty
z Miastka. Dzień po ich wizy
cie znów w szkole pojawiła się
grupa 15 ludzi, którzy znów
próbowali zawiesić krzyże.
Nauczyciele nie chcieli wpu
ścić ich do klas. Doszło do wy
zwisk i przepychanek. Niektó

MIII POMORZA

www.gp24.pl
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Teresy i ‘Romualda
‘Warszewskich
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najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia spokoju,
pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia
składają
siostra Maryla z rodziną

j
j

Słupsk, ul. Konarskiego 1
te I./fax 059 845 61 20
centr. 059 844 19 07
• Handel wyrobami hutniczymi
• Prefabrykacja zbrojenia dla budownictwa
• Usługi ślusarskie i spawalnicze
• Stylizowane ogrodzenia, bramy, furtki,
balustrady, kraty
• Wykonawstwo i montaż
konstrukcji stalowej
265109^8-
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bytów/miastko

DZSS REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

MIASTKO Nielegalna zbiórka Komitetu Obrony Praw Bezrobotnych

Rozdali daiy ubogim
i wyciągnęli pieniądze
Skandal przy rozdawaniu
żywności dla biednych
w Miastku. Komitet
Obrony Praw Bezrobot
nych wyciągał nielegal
nie od ludzi pieniądze.
ANDRZEJ GURBA

andrzej.gurba@gp24.pl
- Działacze komitetu mieli
puszkę. Tam musieliśmy wrzu
cać pieniądze po odbiorze żyw
ności. To chyba coś nie tak?!
- mówi miastczanin, który ra
zem z tysiącem innych osób stał
w kolejce po mąkę, olej i maka
ron. - Ta żywność jest za dar
mo. Dlaczego więc żąda się pie
niędzy. I tak jesteśmy biedni
- denerwuje się kolejny miesz
kaniec. Ryszard Dul, wiceprze
wodniczący Komitetu Obrony
Praw Bezrobotnych w Miastku,
który od lat rozdaje produkty
pochodzące z Pilskiego Banku
Żywności, nie ukrywa, że pusz
ka stała. - Ale z napisem „co ła
ska”. Nikt nikogo nie zmuszał
do wrzucania pieniędzy.

KOPB wyciągał od biednych nielegalnie pieniądze.
- twierdzi Dul. - Nieprawda,
wymuszali. Inna sprawa, że nie
wszyscy im ulegli - ripostuje
kobieta, która stała w kolejce.
Dul mówi, że zebrali 300-400
złotych. - Jeszcze nie policzyli
śmy pieniędzy. To co zebrali

śmy, przeznaczone zostanie
na opłacenie naszych kosztów.
Chodzi m.in. o telefony, trans
port. Tych wydatków Bank
Żywności nie pokrywa - oznaj
mia Dul. - Jestem zaskoczony,
że zbierano pieniądze od ludzi

przy wydawaniu żywności. To
nieetyczne - mówi Ryszard Pyziak, dyrektor Pilskiego Banku
Żywności.
Publiczna zbiórka KOPB,
pomijając etyczne wątpliwości,
była nielegalna. - Komitet bez-

ANDRZEJ GURBA

andt7ej.gurba@gp24.pl
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robotnych nie zgłaszał do nas
takiej zbiórki, a powinien. Są
określone wymagania. Z każdej
takiej zbiórki trzeba się publicz
nie rozliczyć. To ewidentne zła
manie prawa - oznajmia Jan
Gajo, sekretarz w Urzędzie
Miejskim w Miastku. Zaskoczo
ny całą sytuacją jest Tomasz
Zielonka, wiceburmistrz Miast
ka. - Gmina pokrywa koszty
transportu i rozładunku żywno
ści, a nie KOPB. Wczoraj podpi
sywałem jeden z rachunków.
Bezwzględnie wyjaśnimy spra
wę - oznajmia Zielonka. - To
sprawa dla prokuratury. Mamy
nadzieję, że organy ścigania
zajmą się tym nielegalnym
działaniem komitetu - mówią
zbulwersowani ludzie.
KOPB od lat zajmuje się,
na mocy porozumienia z gminą,
rozdawaniem żywności. Mia
stecki samorząd jest członkiem
Pilskiego Banku Żywności. Pła
ci roczną składkę w wysokości
5500 złotych. Na każdą skład
kową złotówkę dostaje produk
ty o wartości 28-30 złotych. ■

Bytów, sobota Jesionowa, ul. Ks.
Domańskiego 3, tel. 059 822 44
19; niedziela Ducha Świętego, ul.
Sikorskiego 14; Miastko: Królowej
Jadwigi, ul. Królowej Jadwigi 12,
tel. 059 857 56 76; Człuchów: so
bota Oberland, ul. Długosza 29,
tel. 059 834 17 52; niedziela
Ogólnodostępna, ul. Sobieskiego
1, tel. 059 834 1178.

IMil
Bytów: Albatros Dzień, w którym
zatrzymała się ziemia, godz. 18;
Człuchów: Uciecha Wyspa Dino
zaura 2, godz. 16 (niedz. godz.
15); Miastko: Grażyna Gomorra,
godz. 19.

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

Człuchów 059 834 14 12; 0 602
176 059.

KOMUNIKACJA
PKP 94 91;0 703 300 000;
PKS Bytów - 059 822 22 38;
PKS Człuchów 059 834 22 13;
PKS Miastko 059 857 2149.

POD NASZYM PATRONATEM Kandydatki do tytułu Miss Nastolatek

Wybierzcie Miss Nastolatek „Głosu Pomorza"
Dwanaście panien ubiega się o tytuł Miss Nastolatek
w wyborach organizowanych przez Dom Kultury
w Studzienicach. Finał imprezy zaplanowano na 3
maja. Od naszych czytelników i internautów zależy,
która z dziewcząt zdobędzie tytuł Miss Nastolatek
»Głosu Pomorza", otrzymując atrakcyjną nagrodę.
______________ ANDRZEJ GURBA

___________

andrzej.gurba@gp24.pl
Dziś rozpoczynamy SMS-owe
osowanie. Należy wysłać SMSna numer 7268, a w treści wpiic kod i numer kandydatki. Wyiki będziemy podawać co kilka

dni, ostateczny - w poniedziałek,
4 maja na łamach gazety i na na
szej
stronie
internetowej
www.gp24.pl. Koszt SMS-a to
2,44 zł (z VAT). Dane uczestni

4. Natalia Lubecka

ków biorących udział w wybo
rach Miss Nastolatek „Głosu”
nie będą przechowywane, zo
staną wykorzystane tylko
na potrzeby konkursu i będą
usunięte zaraz po jego zakoń
czeniu. Miss „Głosu” wybiera
my do 2 maja, do godz. 15. Jak
głosować? Jeśli chcesz głosować
na przykład na kandydatkę nr
1, wyślij na numer 7268 SMS-a
o treści: kgkmiss 1.
Uwaga! Pomiędzy słowem
miss a numerem kandydatki
musi być spacja! ■

KANDYDATKI
■ 1. Karolina Dorawa, 17 lat,
Przewóz,
SMS: kgk.miss 1
■ 2. Agnieszka Gierszewska, 16
lat, Przewóz,
SMS: kgk.miss 2
■ 3. Justyna Jutrzenka Trzebia
towska, 17 lat, Osława Dąbrowa,
SMS kgkmiss 3
■ 4. Natalia Lubecka, 18 lat,
Oslawa Dąbrowa,
SMS kgkmiss 4

5. Paulina Paszelke

7. Paulina Peplińska

6. Magda Pela

8. Ewelina Stole

■ 5. Paulina Paszelke, 16 lat,
Przewóz,
SMS kgkmiss 5
■ 6. Magda Pela, 16 lat, Studzie
nice,
SMS kgkmiss 6
■ 7. Paulina Peplińska, 16 lat,
Ugoszcz,
SMS kgk.miss 7
■ 8. Ewelina Stole,
Ugoszcz,
SMS kgk.miss 8

15 lat,

■ 9. Aleksandra Szczur, 15
Studzienice,
SMS kgk.miss 9
■ 10. Monika Szymlek, 16
Chabzewo,
SMS kgk.miss 10
■ 11. Justyna Wejer, 16
Ugoszcz,
SMS kgk.miss 11
■ 12. Marta Wejer, 18
Ugoszcz,
SMS kgkmiss 12

9. Aleksandra Szczur

11 Justyna Wejer

10. Monika Szymlek

12. Marta Wejer

lat

lat

lat,

lat,

§§ sobotja - niedziela
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A TO CIEKAWE Znaleziska archeologiczne z Czarnówka będzie można oglądać

DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI;.,. ;

Cudeńka z ziemi
już w muzeum

EDYTA LITWINIUK_______

redakcja@gp24.pl

059 863 41 00
wgodz. 10-12

Lębork: »»bota Na Osiedlu Sporto
wym, ul. Olimpijczyków 11, tel.
059 863 15 87; niedziela
Przy Browarze, al. Wolności, godz.
862 27 66; Łeba: Słowińska,
ul. Kościuszki 70 a, tel. 059 866
13 65; Wicko: Agawa, tel. 059
8611114.

Do lęborskiego muzeum
wróciły po renowacji zna
leziska wykopane w wa
kacje przez archeologów
na cmentarzysku w Czar| nówku.
I

mm
Fregata, tel. 059 862 25 30 Ko

EDYTA LITWINIUK

edyta.litwiniuk@gp24.pl

chaj i tańcz, godz. 17 i 19.45.

Nieduży złoty wisior z mistemymi zdobieniami jest tak
doskonale zachowany, że
trudno uwierzyć, że ma aż
2000 lat.
To jeden z najładniejszych
przedmiotów,
jakie wróciły
KOMUNIKACJA
po renowacji do lęborskiego
PKS Lębork - 059 862 19 72;
MZK Lębork - w godz. 7-15 059 j muzeum.
Zarówno wisior, jak i oko
862 14 51.
ło 350 przedmiotów pochodzi
POMOC DROGOWA
ze stanowiska w CzarnówLębork - 059 862 17 87, 059
ku. Od kilku sezonów arche
863 2323,0 601628 414.
olodzy prowadzą tam prace
REKREACJA
wykopaliskowe. To jedno
z większych cmentarzysk
Centrum Sportu I Rekreacji,
ul. Olimpijczyków 31, tel. 059 862 i kultury wielbarskiej w tej
71 77 - pływalnia czynna codz.
okolicy.
w godz. 6-22.
- Szacujemy, że znajduje
j się tam minimum 1000 gropromocja
j bów. Odkryliśmy pewnie z po; Iowę. Ze względu na to, że
; w kulturze wielbarskiej pa1 nowa! tzw. birytualizm część
i grobów to urny z prochami
zmarłych, część to
www.gp24.pl jI spalonych
pochówki w ziemi - mówi
I7MF1

Szpitalny Oddział Ratunkowy 059
863 30 00; Szpital, ul. Węgrzyno
wicza 13,059 863 52 02; Zakład
Energetyczny 059 86217 59; Ga
zownia 059 863 59 15.

|
i
•;
j
j
i

tkanin, części skór czy kawał
ki drewna. To wszystko trafi
do analizy. Na podstawie wy
ników będziemy w stanie do
kładnie określić rodzaj, kolor,
wzór czy sposób splotu tkanin
- mówi Agnieszka Krzysiak
i dodaje, że, co ciekawe, w gro
bach nie znaleziono żadnej
broni. - Groby kultury wiel
barskiej miały wyposażenie
strojno-biżuteryjne. Na pew
no jednak znano broń i korzy
stano z niej. Dlaczego jej nie
ma? To zagadka, która jeszcze
czeka na odkrycie.
Agnieszka Krzysiak doda
je, że dużą pomocą dla archeE ologów było wsparcie właści| cielą terenu firmy Graf-dom,
2 która nie tylko finansowała
1 wraz z muzeum prace w Czar
ci nówku, ale też cierpliwie cze“ ka z inwestycją na ich zakoń2 czenie.
- Na stanowiska wrócimy
Wykonane z brązu zapinki czy bransolety to tylko część znaleziska, jakie już
za kilka tygodni można będzie oglądać w muzeum - zapowiada Agnieszka Krzy w czerwcu. Mamy nadzieję
na jeszcze ciekawsze znalezi
siak.
ska - zapowiada Agnieszka
Krzysiak.
z
brązu
tzw.
fibule,
czyli
za
Agnieszka Krzysiak, arche się wielką popularnością
Wystawa ze znalezionych
pinki do szat - mówi Krzysiak
wśród kobiet.
olog z muzeum w Lęborku.
w
Czamówku eksponatów
i
dodaje,
że
to
nie
wszystko,
bo
— Bardzo popularne były
Większość z wykopanych
planowana jest na czerwiec.
wśród
znalezisk
są
jeszcze
ro
wtedy
też
ozdobne
pasy.
Zna
przedmiotów to ozdoby.
Wtedy będzie można także zo
Przeważają korale: wykona leźliśmy sporo brązowych gowe grzebienie, gliniane
baczyć przedmioty z poprzed
przęśliki
czy
srebrne
zapinki.
sprzączek,
klamer,
okuć,
na
ne ze szkła, szkliwa czy
nio prowadzonych na tym te
Znaleźliśmy
też
dobrze
bursztynu. Naszyjniki wyko kładek czy ozdób. Bardzo po
renie prac. ■
zachowane
duże
fragmenty
pularne
były
też
wykonane
nane z korali musiały cieszyć

CZŁUCHÓW Policja złapała sześciu złodziei

SADZENIE KWIATÓW

Wpadli w nocy,
gdy ściągali paliwo
Człuchowscy policjanci zła
pali szajkę zajmującą się
kradzieżą paliw. Złodzie
jom grozi dziesięć lat wię
zienia.

iosna zawitała do miasta. Pracownicy już w miejskich klombach posadzili bratki.

(EDA)

CZŁUCHÓW Stanie przed sądem

Parkingowy na gazie
Pijany stróż pilnował aut
na parkingu, mając prawie
promil alkoholu w organizmie. Nie przyjął mandatu
i teraz stanie przed sądem.
Wczoraj ok. godz. 22.30 dyżumy policji otrzymał zgłoszęnie o nietrzeźwym mężczyźnie
pilnującym pojazdów na par-

kingu strzeżonym w Człuchowie. - Na miejscu policjanci
zastali 50-letniego mężczyznę,
który pilnował samochodów
na parkingu - mówi Alicja
Ceitel, rzecznik prasowy człuchowskiej policji. — Badanie
na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykaza

ło prawie promil alkoholu
w organizmie stróża.
Mieszkaniec Człuchowa
odmówił przyjęcia mandatu
karnego. Za wykonywanie
obowiązków
służbowych
w stanie nietrzeźwości odpo
wie przed sądem.

W nocy dyżurny Komendy
Powiatowej Pohęji w Człucho
wie otrzymał zgłoszenie o kra
dzieży paliwa z samochodu
ciężarowego. Poszkodowane
mu udało się złapać jednego
z trzech sprawców. - 26-letni
Piotr G. został złapany na go
rącym uczynku - mówi Alicja
Ceitel, rzecznik prasowy człuchowskiej policji. - Wspólnie
z dwoma kolegami usiłowali Policja znalazła zbiorniki z paliwem.
dostać się do zbiornika z pahPonadto dokonali również
wem. Poprzez zerwanie kłód no i gminy Człuchów. Wczoraj
ki zabezpieczającej zbiornik rano został zatrzymany także kilku kradzieży, do których
w pojeździe próbowali ukraść paser - mieszkaniec gminy doszło w ubiegłym roku
olej napędowy z samochodu. Człuchów. Mężczyźni są i w marcu br.
Część z zatrzymanych osób
Pojazd stał na parkingu nie w wieku od 18 do 36 lat.
Podczas
przeszukań była już karana za tego typu
i strzeżonym w Słupi w gminie
w miejscach zamieszkania przestępstwa.
Debrzno.
Wczoraj mężczyźni usłysze
Działania człuchowskiej mężczyzn u jednego z nich za
j
li
zarzuty.
Odpowiedzą
bezpieczono
beczki
z
pahwem
policji
były
natychmiastowe.
;
za kradzieże z włamaniami
; W ciągu kilku dni ustalono i sprzęt służący do kradzieży.
Śledczy ustalili, że męż i kradzieże. Grozi im za to na
i i zatrzymano jeszcze pięć osób
; trudniących się również tym czyźni ci dokonań 5 kradzieży wet do 10 lat więzienia, nato
i procederem. Wszyscy są z włamaniem do zbiorników miast paserowi 5.
i mieszkańcami gminy Debrz z pahwem.

'
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NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

KONTAKT Z REDAKCJA

a kcj aj re£fa kcj a

e-mail: akcja@gp24.pl
Gadu-Gadu: 10246970, Skype: akcjagp24
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

KOMUNIKACJA Na dworcu PKP w Lęborku nie kupisz biletu

DANIEL KLUSEK

daniel.klusek@gp24.pl

059 848 81 21

Przyszła kolej na kasę
Na dworcu kolejowym
w Lęborku od kilku dni
nie można kupić biletu
na pociągi ekspresowe
i intercity. Pasażerowie
martwią się, że po bilet
na połączenie daleko
bieżne będą musieli je
chać specjalnie do Słup
ska lub do Gdyni.
DANIEL KLUSEK

daniel.klusek@gp24.pl
O sprawie poinformował nas
pan Tomasz, internauta z Lę
borka. - Od 1 kwietnia w Lę
borku nie można kupić biletu
na ekspres Słupia i na pociąg
intercity. Wszystko dlatego, że
jakaś spółka PKP nie podpisała
umowy z jakąś inną spółką
PKP - pisze nasz internauta.
- Pracownicy jednej z nich zabrah swój komputer i jak ktoś
chce kupić bilet na przykład
do Warszawy, to musi to zrobić
albo w Słupsku, albo w Gdyni.
O wyjaśnienie sprawy po
prosiliśmy przedstawicieli spół-

Na kurs dalekobieżny w Lęborku bilet kupić można tylko w pociągu.
ek PKP. Piotr Janicki, rzecznik
prasowy pomorskiego oddziału
spółki Polskie Koleje Państwo
we Przewozy Regionalne, po
wiedział nam, że jego spółka nie

ma kasy w Lęborku już od po
czątku roku.
- Wypowiedzieliśmy umo
wę, bo na trasie Gdynia-Słupsk
nie kursuje już ani jeden pociąg

naszej spółki - mówi Piotr Ja
nicki z PKP PR. - Przez Lębork
przejeżdżają pociągi spółek
PKP Intercity i PKP Szybka
Kolej Miejska.

wgodz. 10-12

MÓWIĄ CZYTELNICY 0S9 848 8121

W PKP Intercity dowiedzie
liśmy się, że jej khend nie mogą
kupić biletów, bo spółka PKP
SKM zmieniła agenta, który
prowadził kasę w Lęborku.
- Nasze bilety można tam
było kupić do końca marca
- mówi Zbigniew Rączkowski,
zastępca dyrektora ds. handlo
wych w gdyńskim zakładzie
PKP Intercity. - O tym, że PKP
SKM zmienia agenta, dowie
dzieliśmy się dopiero 30 marca.
Natychmiast zaczęliśmy z nim
rozmawiać o naszych biletach.
Sprawa jest już finalizowana.
Gdybyśmy o zmianach dowiedzieb się wcześniej, nie byłoby
żadnej przerwy w sprzedaży bi
letów na nasze pociągi. Zapew
niam pasażerów, że od ponie
działku ponownie będą oni mo
gli w lęborskiej kasie kupić bile
ty na nasze pociągi.
Zbigniew Rączkowski uspo
kaja, że po bilety na połączenia
dalekobieżne nie muszą jeździć
do innych miast. - Możne je ku
pić w pociągu bez opłat dodat
kowych - zapewnia. ■

Barbara ze Słupska: - Do
brze, że piszecie o tym, gdzie
można się natknąć na nieświe
że owoce i warzywa. Ja chcia
łam pochwalić jedno stoisko.
Znajduje się ono przy ul. Wła
dysława IV. Chodzę tam na za
kupy w każdą sobotę i niemal
zawsze stoję w kilkuosobowej
kolejce. Na szczęście obsługa
jest szybka i sprawna i nie cze
ka się dłużej. Ale najważniej
sze, że są tam zawsze produkty
świeże i smaczne. Sprzedawcy
zawsze doradzą, który produkt
wybrać i które pomarańcze czy
winogrona są naprawdę słod
kie. Poza tym można tam
po niskich cenach kupić owo
ce, które nadają się na prze
twory. Oczywiście nie są one
zepsute. Mieszkam na osiedlu
Niepodległości, czyli kawałek
drogi od Zatorza. Jednak
w każdą sobotę pokonuję tę
odległość, aby zrobić zakupy
na tym stoisku. Wiem, że nie
jestem jedyną osobą, która tak
robi, bo bardzo często spoty
kam tam osoby, które mieszka
ją w mojej okolicy.
(WYSŁ. DMK)

NASZA LOTERIA Słupszczanie odbierają kolejne nagrody

Z mikrofalówki
też bardzo się cieszę

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt„Bądź @ktywny po 50 roku żyda"finansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie:

Codziennie do redakcji
»Głosu Pomorza" przycho
dzą laureaci, którzy wygrali
dodatkowe nagrody w na
szej loterii „Wygraj miesz
kanie". Pan Mieczysław
Nycz ze Słupska odebrał
mikrofalówkę, która w na
szym konkursie wygrała je
go żona.
“ Czy jest Pan stałym czy
telnikiem „Głosu
Pomorza”?
— Oczywiście. Każdego dnia
czytamy gazetę całą rodziną.
„Głos Pomorza” zawsze kupu
je mój teść. Potem czytamy
swoje ulubione działy. Nie
planujemy zamówić prenu
meraty, ponieważ teść zawsze
kupuje gazetę w kiosku. Jest
on starszą osobą, dlatego wyj
ście do kiosku traktuje on ja
ko spacer.
~ Co najbardziej interesu
je Pana w „Głosie”?
~ Najbardziej lubię tematy
regionalne. Interesuje mnie
wszystko to, co dzieje się
w naszym regionie. Czytam
także informacje krajowe.
Często
rozmawiam
też
z dziennikarzem zajmującym
Sló stroną rowerową, bo wy
prawy rowerowe to jedno
2 moich hobby. Czasem infor
muję redakcję o kolejnych raj
dach.

KAPITAŁ LUDZKI

• Tworzenie stron WWW
• Komputerowa obsługa
magazynu
Mieczysław Nycz z wygraną kuchenką mikrofalową.
- Jest Pan zadowolony
z nagrody?
- Oczywiście. Sprzęt AGD
zawsze się przydaje w domu.
Teraz nie będzie trzeba
wszystkiego przygotowywać
w tradycyjny sposób.
- Czy wygrał Pan coś
wcześniej w naszych kon
kursach?
- Właściwie to zawsze żo
na bierze udział w tego typu
loteriach. Tym razem wysłali
śmy wspólnie dwa komplety
kuponów. Sam podchodzę tro
chę sceptycznie do konkur
sów, ale małżonka ma szczę
ście. Zawsze stara się wysyłać
kupony z hasłami wypełnio
nych krzyżówek. Do tej pory

udało jej się wygrać między
innymi rower oraz kilka in
nych rzeczy. Ja natomiast wy
grałem kiedyś kalendarz z au
tografem Barbary Madejczyk.
- Czy będą Państwo brali
udział w kolejnych na
szych konkursach?
- Z pewnością. Teraz już
wiem, że można wygrać war
tościowe nagrody. Oczywiście,
jak każdy, liczyliśmy na nowe
mieszkanie w Kołobrzegu
i można powiedzieć, że było
ono blisko. Ale trudno, trzeba
się cieszyć z tego, co się ma.
Przecież wiele osób nic nie
wygrało, a wysłało znacznie
więcej kuponów niż my.
Marcin Markowski

w ramach projektu:

„Bądź @ktywny po 50 roku życia
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby które
ukończyły 50 rok życia zamieszkujące na terenie powiatu
słupskiego

NIE PRZEGAP OKAZJI
Rekrutacja odbywa się w Centrum Edukacji Dorosłych
ul. Grodzka 9, tel. 059 842 49 35
www.zdz.siupsk.pl

sobota - niedziela
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KONTAKT Z REDAKCJĄ
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akcjajre0akcja
marcin.markowski@gp24.pl

wgodz. 10-14

Oddam
■ Pan Jacek ze Słupska ma
do oddania meble do przed

pokoju (szafę wnękową, wie
szak i lustro) i dwa fotele. Od
biór własny. Kontakt: 0 609 819
400 (po godz. 16).
■ Mieszkanka Bud ma do od
dania dwa fotele. Odbiór wła
snym transportem. Kontakt:
0 512 377 929.
■ Pani Halina ze Słupska ma
do oddania odzież dziewczęcą
(dla nastolatki) w dobrym sta
nie. Kontakt: 059 843 83 93
(po godz. 10).
■ Pan Bogusław ze Słupska ma
do oddania wersalkę. Odbiór
własny. Kontakt: 059 841 16 66
(po godz. 10).
■ Pan Piotr ze Słupska ma
do oddania monitor do kom
putera. Kontakt: 0 669 670 306
(od godz. 9).
■ Pani Maria z Rowów ma
do oddania kuchenkę elek
tryczną z piekarnikiem. Odbiór
własnym transportem. Kon
takt: 0694 062 719.

(dmk)
tu'ixm ■
Wszyscy, którzy mają niepo
trzebne, ale sprawne sprzęty
domowego użytku, meble,
odzież, mogą za naszym po
średnictwem przekazać je
osobom
potrzebującym.
Rzeczy do oddania moż
na zgłaszać e-mailowo
pod adresem: akcja@gp24.pl
lub telefonicznie pod nume
rem 059 848 81 21. W ten
sam sposób można zgłaszać
prośby o potrzebne rzeczy.

Gadu-Gadu: 10246970, Skype:akcjagp24
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

INTERWENCJA Gołębie zamknięte na strychu kamienicy

MARCIN MARKOWSKI____

059 848 81 53

email: akcja@gp24.pl

Ptaki padły z głodu
lub wycieńczenia
Dziesięć martwych gołę
bi znaleźli słupscy straż
nicy miejscy na jednym
z podwórek przy
ul. Niemcewicza. Sprawą
zajął się też słupski od
dział Towarzystwa Opie
ki nad Zwierzętami.
DANIEL KLUSEK

daniel.klusek@gp24.pl
O martwych gołębiach
przy kamienicy przy ul. Niem
cewicza 5 strażników miejskich
powiadomił jeden z mieszkań
ców okolicy. Strażnicy wraz
z przedstawicielką Towarzy
stwa Opieki nad Zwierzętami
natychmiast pojechali na miej
sce.
- Gdy weszliśmy na strych,
okazało się, że wszystkie okien
ka są szczelnie zamknięte—mó
wi Barbara Aziukiewicz, szefo
wa słupskiego oddziału TOnZ.
- W pomieszczeniu zobaczyli
śmy trzy żywe gołębie i pięć
gniazd. W każdym były po dwa
jajka. Trzeba zrobić wszystko,
żeby uratować te ptaki. Martwe
gołębie, które zobaczyliśmy
przed budynkiem, najprawdo
podobniej padły z głodu i zosta
ły przez kogoś wyrzucone ze
strychu. Nie wyglądały na otru
te, nie ma też powodu sądzić, że

Martwe gołębie, które leżały na podwórku przy ul. Niemcewicza 5.
ktoś na przykład do nich strze
lał z wiatrówki.
Jedna z mieszkanek kamie
nicy powiedziała, że ptaki ze
strychu mogli wyrzucić pracow
nicy administracji, którzy
sprzątah pomieszczenie.
- Faktycznie, sprzątaliśmy
strych, ale robiliśmy to
na przełomie stycznia i lutego

- mówi Marek Ziętek, kierow
nik działu wspólnot mieszka
niowych Przedsiębiorstwa Go
spodarki
Mieszkaniowej
w Słupsku. - Nasi pracownicy
uprzątnęh grubą warstwę od
chodów i martwe ptaki. Żywe
zostały stamtąd przegonione.
Również w lutym przeprowa
dziliśmy profilaktyczną de

zynfekcję pomieszczenia. Pod
czas dezynfekcji okna były za
mknięte. Kilka dni później
pracownicy naprawiali właz
na dach. Wtedy okna były
otwarte.
Kierownik Marek Ziętek
zapewnia, że jego ludzie nie
wyrzucali martwych ptaków
na podwórko.

Barbara Aziukiewicz zapo
wiada, że będzie teraz walczyć
o wypuszczenie trzech gołębi
ze strychu na wolność. Po
nownie poszła ona na miejsce,
by nakarmić i napoić ptaki.
- Okna ponownie były
szczelnie zamknięte - mówi
szefowa słupskiego oddziału
TOnZ. - Dlatego domagam
się od administracji natych
miastowego wypuszczenia go
łębi ze strychu. Ci pracownicy
administracji, którzy pozamy
kali okna, powinni ponieść
konsekwencje. Pracownicy
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej muszą pamię
tać, że jest okres ochronny
na ptaki. Jeśli szybko nie wy
puszczą gołębi ze strychu,
ptaki zginą. Potem mogą po
zamykać szczelnie okna, jeśli
nie chcą, żeby gołębie więcej
tam nie wracały.
Kierownik działu wspólnot
mieszkaniowych zapowiada,
że spełni oczekiwania Barba
ry Aziukiewicz.
- Wyślę kolejny raz admi
nistratora na strych przy uhcy Niemcewicza 5. Wypłoszy
on gołębie, a potem zamknie
okna. Rozważę również możli
wość
zainstalowania w
oknach siatek - zapowiada
Marek Ziętek. ■

EDUKACJA Dzień przedsiębiorczości

PROBLEM Młoda kobieta chce uniknąć eksmisji i prosi miejskich urzędników o czas

Zobaczyli redakcję

Pozwólcie mi spłacić długi

Trzech uczniów III klasy
słupskiego Liceum Profilowa
nego przy ul. Grottgera przy
szło do naszej redakcji w ra
mach Dnia Przedsiębiorczości.
Sylwester Kurzawa, Patryk
Morelowski i Robert Naprawski wraz z nauczycielem Toma
szem Grochem obserwowali
pracę dziennikarzy, działu on-line i biura ogłoszeń.
- W Dniu Przedsiębiorczości
biorę udział po raz pierwszy.
Dowiedziałem się, jak powstają

teksty do internetu, mapki
pod nimi i jak się dobiera zdję
cia. W biurze ogłoszeń wprowa
dziłem reklamę do komputera
— mówi Robert Naprawski.
Dzień Przedsiębiorczości hceum zorganizowało już po raz
czwarty. — W tym roku nasi
uczniowie odwiedzali słupskie
media. W przyszłym roku
szkolnym planujemy otwarcie
klasy o profilu dziennikarskim
- mówi Tomasz Groch.
Daniel Klusek

- Nie wiedziałam, że moi ro
dzice zadłużyb mieszkanie. Nie
chcę z tego powodu go stracić,
bo wtedy mogą się rozpaść
wszystkie moje plany życiowe
- alarmuje Natalia Szczepankowska, dwudziestolatka ze
Słupska.
Jej rodzice wynajmowali
od ponad dwudziestu lat 36-metrowe mieszkanie przy ul. Hen
ryka Pobożnego. Płacih za nie
niski czynsz. Jednak w 1990 ro
ku przestali płacić.
m
- Wtedy byłam małą dziew
czynką. Nie interesowałam się
tymi sprawami. Nie wiedzia
m 1
łam, że gdy w grudniu 2003 ro
ku umarła moja mama, tata
przestał się przejmować miesz
kaniem. Aby nie patrzeć, jak pi
je, wyprowadziłam się do cioci
- opowiada Natalia.
Jednak wróciła, ale nie mo
gła porozumieć się z ojcem.
- Dopiero przed miesiącem
dowiedziałam się, że mieszka
Sylwester (z lewej), Michał Szymajda z działu on-line, nie jest zadłużone na ponad 20
tysięcy złotych. Odkryłam też
Robert i Patryk w redakcji „Głosu Pomorza .

Pani Natalia nie chce stracić mieszkania ojca.
pisma sprzed kilku lat z Przed
siębiorstwa Gospodarki Miesz
kaniowej, z których wynikało,
że tata był już wzywany
do spłacenia długu. Nie reago
wał - relacjonuje Nataha.
Przed kilkoma dniami z są
du przyszło pismo, że PGM żą
da eksmisji jej rodziny.

- Wtedy zrozumiałam, że
możemy stracić mieszkanie. To
oznacza, że wszystkie moje pla
ny mogą się rozpaść. Z moim
chłopakiem planowałam, że
wyremontujemy mieszkanie
i razem w nim zamieszkamy.
Miałam nadzieję, że przy nas
tata zapanuje nad nałogiem

i utrzyma pracę, którą niedaw
no dostał - zdradza Nataha.
Dlatego razem z ojcem napi
sała już pismo do sądu, w któ
rym prosi o rozłożenie zadłuże
nia na raty i nieogłaszanie wy
roku eksmisyjnego.
- Mogę przeznaczyć na spła
tę długu większość z 500-600
złotych, które teraz dorywczo
zarabiam - dodaje kobieta.
Tymczasem Andrzej Nazarko, dyrektor administracyjny
PGM powiedział nam, że nie
wszystko jest stracone.
- Zgodnie z przepisami, jeśli
dług zostanie spłacony, to mo
żemy ponownie podpisać umo
wę najmu nawet wtedy, gdy
sąd zdecyduje o eksmisji - tłu
maczy.
Przedtem trzeba jednak zło
żyć odpowiednie deklaracje
w biurze PGM przy ul. Tuwi
ma. Możliwe jest również rozło
żenie spłaty na raty. Decyduje
o tym komisja powołana przez
prezydenta miasta.

Zbigniew Marecki
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Zamiast
cukierków
Prezenterka telewizyjna
Agnieszka Górniakowska
napisała poradnik pt.
„Zdrowy start".

STRONA
......... .................

Uśmiech modelki
Wielu z nas marzy o tym, by
mieć piękne, śnieżnobiałe
zęby.
STRONA

Alkowa
prezydenta
Wedy ich niemoralne
zachowanie się wyda, kłamią
Pod przysięgą, przekupują
dawne kochanki i szukają
Poparcia u oszukanych żon.

STRONA

'
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NOWE PROMOCJE

WIELKA NIEDZIELA!
START! tylko 5 kwietnia
od godz.9.00
Zapraszamy na 11 edycję akcji promocyjnej

PATRON MEDIALNY
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Grecja
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Cypr
UWAGA! Oferta dostępna w wybranych firmowych biurach sprzedaży,
sprawdź adresy na www.triada.pl Liczba miejsc ograniczona.

Podane ceny s$ cenami .0D“ w PIH.

NOWE BIURC Słupsk ul. Wojska Polskiego 33 teL (059) 848 16 70 Szcz^in' ul4^e"onska 81
tel. (091) 434 66 44, NOWE BIURO Szczecin, ul.Plac Rodła 1-2, tel. (Ui#!) 4»____ ._ _ _ _ _ _ _ _ _

DOOÄIKOWO PtAINE (w biural oplata lotniskom - 240 PIK, utopi«®* dW, KLi bagażu) -3SftMtydŁ,60PlM0-lldni,76fW1yg,
60 PlWos. za wyloty 7 lotnisk lokalnych: KRK - Kraków, WÄ) - Wroclaw, POZ - Ftaań, GDN - Gdańsk, KIW - Katowice, SCZ - Szczecin, LCJ - tódt
RZE - Rzeszów, BZG - Bydgoszcz. Opcjonalnie gwarancja nwmiefinośd ceny - 55 PlWfos, taniość realizacji zwiedzania - 9SWos. Ceny nie
rawieraję biletów wstępu do zmedzatych obiektów. Ramowe programy imprez, opisy przykładowych obiektów w katalogu LATO 2009.
10595O9G1K1A

Chore ścięgna

Biegunka'

Na tę przypadłość zaleca się sprawdzony sposób,
w którym wykorzystujemy wodę i sól. Do miski z gorącą wodą (im wyższa temperatura tym lepiej, ale
nie do przesady) wsyp kilka łyżek soli kopalnej. Za
mieszaj i po dłuższej chwili zanurz stopy. Kiedy wo
da wystygnie, wytrzyj nogi i załóż skarpetki.

Jeśli przypadłość dopadnie cię w sytuacji gdy nie
masz odpowiednich leków, może pomóc prosta
mikstura. Rozpuść w litrze przegotowanej wody 8
płaskich łyżeczek cukru i jedną płaską łyżeczkę soli
kuchennej. Popijaj ten roztwór kilka razy dziennie.
Równocześnie powstrzymuj się od jedzenia.
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Biuro Reklamy: reklama@gk24.pl, tel. 094 347-35-12
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NADCIŚNIENIE Groźne na starość

PORADNIK Zdrowego żywienia dzieci

Zamiast cukierków
Prezenterka telewizyj
na Agnieszka Górniakowska to nie tylko spe
cjalistka od prognozy
pogody, ale także - jak
się okazuje - od zdrowe
go żywienia. Jako mama
1,5-letniego Miłosza po
stanowiła podzielić się
swoją wiedzą i doświad
czeniem na temat kar
mienia najmłodszych.
W ten sposób powstał
poradnik jej autorstwa
pt. „Zdrowy start, czyli:
Zaprogramuj swoje
dziecko na zdrowie".
RÓŻA APAMCIO

redakcja@gk24.pl
Agnieszka Gómiakowska
od dawna zwraca uwagę
na to, co jada. Gdy jako nasto
latka przeszła na wegetaria
nizm, sukcesywnie - poprzez
lekturę - poszerzała wiedzę
na temat zbalansowanej die
ty.
- Zaczęłam od ekspery
mentowania na sobie - obser
wowałam, jak zareaguje moje
ciało, gdy zjem daną potrawę
czy produkt - wspomina pre
zenterka. - W ten sposób mi
mowolnie stałam się eksper
tem od żywienia. Koledzy
z pracy ciągle proszą mnie
o radę w tych kwestiach.
Półtora roku temu, gdy
na świat przyszedł synek Mi
łosz, Agnieszka Gómiakow
ska zafascynowała się kar
mieniem maluchów.
- W tym samym czasie
na antenie TVN Style prowa
dziłam program poradnikowy
„Zdrowy start”, do którego za
praszaliśmy
specjalistów
od żywienia dzieci - dietety
ków, pediatrów oraz naukow
ców badających wpływ jedze-

Agnieszka Gómiakowska promuje swoją książkę pt.
„Zdrowy start, czyli: Zaprogramuj swoje dziecko
na zdrowie".
nia na zdrowie najmłodszych.
Dowiedziałam się wtedy wie
lu mądrych i sprawdzonych
rzeczy - przyznaje. - Posta
nowiłam więc, że moją misją
będzie podzielenie się z inny
mi tą ważną wiedzą.
„Zdrowy start” w przystęp
ny sposób odpowiada na pyta
nia nurtujące młodych rodzi
ców, którzy bazują głównie

na doświadczeniu mam i babć
lub na wiadomościach z inter
netu.
Wartość
książki
wzmacniają wskazówki i ra
dy doktor Anny Stolarczyk
z Centrum Zdrowia Dziecka.
Zdaniem autorki poradni
ka, programowanie zdrowia
poprzez odżywianie odbywa
się w życiu płodowym i pierw
szych 12 miesiącach po naro

dzeniu. Nie oznacza to jed
nak, że jeśli dziecko ma już
kilka lat, to nie ma sensu
przyzwyczajać go do prawi
dłowej diety.
- Nigdy nie jest za późno
na wprowadzanie zmian
na lepsze. Bo każda - choćby
niewielka innowacja - kształ
tuje w naszych pociechach
nawyki żywieniowe i świado
mość tego, co dobrze wpływa
na ich zdrowie. Wyniesio
na z domu wiedza o mądrym
odżywianiu będzie towarzy
szyć dziecku w jego dorosłym
życiu - zapewnia Agnieszka
Gómiakowska. - Profesor
medycyny w dziedzinie gastrołogii Jerzy Socha porów
nuje ten proces do działania
komputera. Jak go zaprogra
mujemy, tak będzie działał.
Przekładając to na żywienie
dziecka - jeżeli od samego po
czątku jego rozwoju będzie
karmione według zrównowa
żonej diety, to zaprogramuje
my je prozdrowotnie. Dzięki
temu nie będzie miało skłon
ności do alergii, otyłości, cu
krzycy, miażdżycy czy chorób
serca.
Jak słusznie zauważa
dziennikarka, tego typu dzia
łania kosztują więcej czasu
i energii, a także pieniędzy.
- Trudno znaleźć ekolo
giczną żywność bez sztucz
nych ulepszaczy, wzmacnia
czy zapachu. Swoją drogą nie każdego na nią stać stwierdza. - Jednak rodzice
w trosce o swoje dzieci powin
ni starać się umiejętnie kon
trolować proces żywienia.
Wymaga to pewnego wysiłku,
ale tu nie chodzi o całkowitą
rewolucję! Przecież zamiast
kupować cukierki moż
na upiec ciasto drożdżowe
z owocami. ■

Nie służy umysłowi
Ludziom z nadciśnieniem
tętniczym komórki mózgo
we szybciej się starzeją przestrzegają brytyjscy na
ukowcy. Oceniają, że liczba
przypadków demencji
starczej znacznie by się
zmniejszyła, gdyby ludzie
bardziej dbali o układ krą
żenia i zawczasu przeciw
działali nadciśnieniu.
- To jedna z najbardziej
rozpowszechnionych dolegli
wości wśród mieszkańców
krajów zachodniej Europy.
Nadciśnienie tętnicze zwięk
sza poważnie ryzyko zawału
serca i udaru mózgu. I sprzy
ja rozwojowi demencji u ludzi
w podeszłym wieku - podkre
śla Gary Ford z uniwersytetu
w Newcastle.
Jego zespół prowadził
przez wiele lat badania
nad przyczynami otępienia
starczego. Schorzenie polega
na stopniowym zwyrodnie
niu, a następnie zaniku frag
mentów tkanki mózgowej.
Przyspieszone umieranie
komórek nerwowych objawia
się obniżeniem sprawności
umysłu, lukami w pamięci,
drażliwością, brakiem równo
wagi emocjonalnej. W za
awansowanym stanie demencja może uniemożliwić czło
wiekowi samodzielne funkcjo
nowanie.
W badaniach Forda wzięło
udział 107 osób z umiarkowa
nym nadciśnieniem oraz zbli
żona liczebnie grupa ludzi
z ciśnieniem normalnym.

Średni wiek uczestników wy
nosił 76 lat.
Na prośbę badaczy wypeł
nili oni kilkanaście testów
psychologicznych, sprawdza
jących sprawność umysłu. We wszystkich zadaniach
nadciśnieniowcy
wypadli
znacznie gorzej - wolniej my
śleli, słabiej zapamiętywali,
gorzej rozpoznawali obiekty
na rysunkach, mniej spraw
nie wiązali fakty - wyliczali
naukowcy.
A wnioski? - Ponieważ jak
dotąd nie wymyślono lekar
stwa na otępienie starcze, po
zostaje profilaktyka, czyli
dbałość o prawidłowe ciśnie
nie krwi - oznajmili autorzy
badań.

(SN)

Liczba przypadków de
mencji starczej znacznie
by się zmniejszyła, gdy
by ludzie bardziej dbali
o układ krążenia.

ZRZUĆ KILOGRAMY

NA WIOSNĘ
REZYDENCJA 5 DĘBÓW W MIĘDZYZDROJACH ZAPRASZA

NA TURNUSY0DCHUDZAJĄC0 - OCZYSZCZAJĄCE
Tygodniowe, dwutygodniowe lub trzytygodniowe
Wiecej informacji na naszej stronie www.5debow.pl
Tel. +48 695 949 897

Konkurs SMS

„Produkt Roku - Wybór Konsumentów 2008

JrJwii:

W tegorocznej walce o podium, w kategorii herbat czarnych, które pojawiły się na polskim rynku w
roku 2008, zwyciężył nowy wariant herbaty TETLEY INTENSIVE! Ta szczególna kompozycja
najwyższej jakości czarnych herbat o wyjątkowo intensywnym, pełnym smaku, zawiera herbaty

Assam uprawiane na żyznych równinach doliny wielkiej rzeki Brahmaputry w północnych
Indiach, zbierane tylko przez kilka tygodni w roku. Unikalne warunki
klimatyczne i glebowe tego regionu sprawiają, że herbaty Assam cechuje
intensywny,głęboki smaki świetlisty kolor.
Nagroda „Produkt Roku - wybór konsumentów" jest szczególnie cenna i
wartościowa, gdyż przyznają ją sami konsumenci.To oni oceniają nowości
produktowe i ostatecznie decydują, który produkt zasługuje na
wyróżnienie.

Do wygrania:

9 zestawów herbat z prezentowanymi upominkami od fir

Nagrody otrzymują osoby, które prześlą SMS-a pod numer 7268 o treści KGP1GRA najbliżej godziny 17.00,19.00 i 20.00 w sobotę, t.j. 4 kwietnia i w niedzielę, t.j. 5 kwietnia.
Koszt SMS-a 2,44 zl brutto (z VAT). Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie.
Dane uczestników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby konkursu i usunięte zaraz po jego zakończeniu.
294009SLSB A

ROZMOWA ze stomatologiem, dr nauk med. Anną Jedlińską

Śnieżnobiały
uśmiech modelki
- Wielu z nas marzy
0 tym, by mieć piękne,
równe, śnieżnobiałe zę
by, takie, jakie ukazują
w szerokim uśmiechu
modelki, modele i prze
różne gwiazdy. To, jakie
zęby mamy zależy od te
go, jakim uzębieniem
obdarzyła nas natura
1 jak o nie dbamy. Często
jednak zdarza się, że na
wet zdrowe i zadbane zę
by wcale nie są śnieżno
białe. Warto wybielać zę
by, czy lepiej tego nie ro
bić?
- Obecnie panuje moda
na urodę, na zdrowie. Ludzie
dbają o ładny uśmiech, myślę
więc, że warto. Ważne tylko,
by robić to umiejętnie,
pod opieką specjalisty.
- W jaki sposób wybiela
się zęby?
- Można zastosować meto
dę tak zwaną office, czyli ga
binetową. Pacjent musi być
jednak odpowiednio przygoto
wany do tego zabiegu. Naj
pierw wykonujemy zdjęcie
przeglądowe zębów i badamy
pacjenta. Musi mieć on całko
wicie wyleczone zęby, nie mo
że być żadnych stanów zapal
nych ani w obrębie zębów, ani
dziąseł. To warunek podsta
wowy.
Bardzo ważne jest też, by
pacjent przed zabiegiem miał
usunięte złogi nazębne. Jeśli
jest już przygotowany, spe
cjalną żywicą osłaniamy mu
dziąsła, po pół godzinie apli
kujemy na zęby wybielacz
i naświetlamy lampą lub la
serem, które poprzez fotoaktywację pobudzają procesy
wybielania i przyspieszają je.
- Czy jest to bezpiecz
na metoda dla nas
i naszych zębów?
- Jeśli wybielanie tą meto
dą zostanie przeprowadzone
pod kontrolą specjalisty - nie
ma żadnych skutków ubocz
nych takiego zabiegu. Po nim
stosuje się pasty z dużą zwar
tością fluoru i zaleca się białą
dietę - twarogi, jogurty, jasne
owoce - banany, jabłka.
I uwaga, w żadnym przy
padku nie wolno pić kawy,
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Dr Anna Jedlińska.
herbaty, coca coli. Absolutnie
zakazane jest też picie czer
wonego wina i palenie tyto
niu.
Zdarza się, że po zabiegu
trzeba zmienić wcześniejsze
wypełnienia i uzupełnienia
protetyczne, bo są one o wiele
ciemniejsze od wybielonych
zębów. Barwę zębów potrafi
my rozjaśnić nawet o kilka
naście tonów.
- De kosztuje takie wy
bielanie i jak długo
będziemy cieszyć się jego
efektami?
- Cena zabiegu kształtuje
się na rynku w granicach 800
-1.200 złotych.
Jednak jak długo utrzyma
się efekt, zależy to przede
wszystkim od pacjenta i jego
nawyków
higienicznych.
Po zabiegu trzeba utrzymy
wać perfekcyjną higienę. Jeśli
ktoś z powrotem zaczyna pa
lić, pić czerwone wino, prze
barwienia szybko pojawią się
ponownie.
Jeśli pacjent stosuje się
do zaleceń specjalisty, dba
o zęby - efekt utrzymuje się
nawet przez kilka lat.

Piękne, równe, śnieżnobiałe - o takich zębach marzy
wielu.

PRZEBARWIENIA
Najbardziej barwę zębów
psują:
«tytoń
• kawa
9 herbata
* coca cola
czerwone wino
Zawarte w nich barwniki
najbardziej niszczą kolory
stycznie szkliwo, bo wnikają
w nie głęboko i pozostają
tam. Bardzo trudno je usu
nąć.

- Jakie są jeszcze sposo
by na to, by zęby były
bielsze?
- Druga grupa metod wy
bielania, to tak zwane meto
dy domowe. Pacjent dostaje
w gabinecie szynę - przygoto
waną specjalnie na podstawie
wycisku jego zębów - oraz
preparat z lekiem wybielają
cym. W domu samodzielnie
aplikuje go do szyny, zakłada
ją na zęby i nosi.
W trzeciej grupie sposobów
mieszczą się rozmaite prepa
raty dostępne na rynku - pa
sty wybielające, żele, paski w które pacjenci zaopatrują
się sami. Jest ich mnóstwo.
- Czy można stosować je
bez obaw, nie uszkodzą
nam zębów i dziąseł?
- Działanie tych prepara
tów uzależnione jest od za
wartości związków wybielają
cych oraz substancji ścier
nych. Jeśli jest ona niezbyt
duża - można je spokojnie
stosować bez nadzoru stoma
tologicznego. Jeśli jednak jest
niewłaściwa, a pacjent ma
chore lub nadwrażliwe zęby,
to nie powinien ich stosować.
Każdą metodę wybielania
najlepiej zawsze skonsulto
wać ze swoim dentystą. War
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LEKARZ RADZI

Depresja i nie tylko
Czy zmiana pracy może
być groźna dla naszego
zdrowia psychicznego? Jak
radzić sobie ze stanami de
presyjnymi? To pierwsze
pytania na które odpowia
da Sławomir Wolniak, or
dynator Kliniki Psychia
trycznej i Leczenia Uzależ
nień „Wolmed" w Dubiu
koło Bełchatowa. Z chęcią
odpowie na następne.
- Od kiedy po 20 latach
wyrzucono mojego męża
z pracy, zrobił się nie
do życia. Próbował do
rywczych ząjęć, ale
przy żadnym nie został
na dłużej. Teraz cały
dzień siedzi przed telewi
zorem i nie chce
rozmawiać. Mimo braku
pieniędzy, on coraz wię
cej pije. Koleżanka
przeczytała gdzieś, że to
depresja.
Krystyna, 47 lat

- Depresja to szerokie po
jęcie. Rzeczywiście, sytuacja
Pani męża oraz objawy mogą
wskazywać na pewną jej for
mę, nazywaną zaburzeniami
adaptacyjnymi. Wynikają
one zazwyczaj z gwałtownej
zmiany sytuacji bytowej.
Często zdarza się, że dotknię
ta nią osoba sięga po alkohol.
Niestety, jest to rozwiązanie
złudne, które może prowa
dzić do choroby jeszcze nie
bezpieczniejszej - do alkoho
to poradzić się go, jakiego lizmu.
środka użyć, ponieważ on naj
Na podstawie skąpych da
lepiej zna stan uzębienia swo nych nie można jednoznacz
jego pacjenta, wie co będzie nie określić psychologicznej
dla niego dobre i bezpieczne.
natury problemu, z jakim bo
- Czy wybiela się także
ryka się mąż. Jeśli nie jest to
pojedyncze zęby?
żaden typ depresji, a jedynie
- Jak najbardziej. Dotyczy silny, choć przemijający stan
to najczęściej zębów leczo obniżenia nastroju, znacząco
nych kanałowo, które z cza pomóc mogą proste środki.
sem zmieniają barwę - ciem Najważniejszym z nich jest
nieją, brązowieją albo sinieją.
ruch, który powoduje wytwa
Zgłaszają się nierzadko rzanie tzw. endorfin, czyli na
zdesperowani pacjenci po le turalnych substancji wspo
czeniu kanałowym przednich magających dobre samopo
zębów. Ich barwa zwykle czucie. Pani mąż pracował fi
mocno odbiega od koloru po zycznie, a jego organizm
zostałych. W takim przypad przyzwyczaił się do tego.
ku stosuje się metodę stopnio Z utratą pracy, jego aktyw
wego wybielania.
ność drastycznie spadła, co
- Zęby, jakich zazdrości
samo w sobie jest dla jego cia
my hollywoodzkim
ła szokiem.
gwiazdom, czy supermoDrugim elementem jest
delkom są nie tylko białe
światło. Upraszczając, im
i lśniące, ale też idealnie
więcej go dociera do naszych
równe. Pewnie nie
oczu w dzień, tym lepiej się
wszystkich takimi obda
czujemy. Łatwo wobec tego
rzyła natura. Jakie są
zrozumieć, dlaczego siedzący
na to sposoby?
tryb życia w zamkniętym,
- Alternatywą wybielania a więc i ciemnym pomiesz
są licówki kompozytowe i por czeniu, prowadzi do stanu
celanowe, którymi pokrywa apatii, który Pani pokrótce
się szkliwo, korony porcelano opisała.
we na zębach. JeśH wybiela
Jednak aby pozbyć się
nie
jest
nieskuteczne, wątpliwości i określić naturę
na przykład ciemnobrązowe problemu, zalecam mężowi
jedynki nie chcą się rozjaśnić, udanie się do specjalisty, naj
to można zastosować taki al lepiej psychologa. Jego dia
ternatywny sposób.
gnoza pozwoli na podjęcie
- Kto nie powinien decy
dalszych działań. Jeśli psy
dować się na wybielanie
choterapia okaże się niesku
zębów?
teczna i niezbędne okaże się
- Przede wszystkim kobie leczenie farmakologiczne,
ty w ciąży, osoby obciążone psycholog może skierować
poważnymi chorobami ogól- męża do lekarza psychiatry.
noustrojowymi (np. chorobą Z zawodowego doświadczenia
nowotworową), palące nało wiem, że depresja tego typu
gowo papierosy, dzieci i mło leczy się stosunkowo łatwo,
dzież do 18 lat oraz osoby ma dlatego też proszę nie przej
jące bardzo uszkodzone szkli mować się przesadnie, ale
wo.
konsekwentnie zachęcać mę
Rozmawiała:
ża najpierw do aktywności fi
Ilona Stec
zycznej.

FOT. WOLMED

ZDROWIE......

Lek. Sławomir Wolniak,
ordynator Kliniki Psy
chiatrycznej i Leczenia
Uzależnień „Wolmed"
* **

- Pracowałem jako elek
tryk. Dostałem
wypowiedzenie i odpra
wę, ale żona wydała
pieniądze na remont
mieszkania. Zatrudniłem
się na budowie, jednak
nowa praca mi nie odpo
wiada. Z natury jestem
nieśmiały i czuje się tam
obco. Zona uważa, że
zmiana pracy to zły po
mysł.
Krzysztof, 39 lat
- Proszę się niczego nie
obawiać, gdyż jest to normal
na reakcja na zmianę środo
wiska. Nieśmiałe osoby z re
guły trudniej przeżywają
zmianę pracy. Wraz z upły
wem czasu, co wiąże się z za
wieraniem nowych znajomo
ści, stan ten powinien samo
istnie minąć.
Jeżeli jednak uważa Pan,
że obecna praca nie spełnia
Pańskich oczekiwań, że
wręcz się Pan w niej marnu
je, sugeruję konsultacje u do
radcy zawodowego. Są one
dostępne w większości placó
wek Urzędu Pracy. Na pod
stawie rozmowy, doradca
na pewno pomoże określić
Pana predyspozycje i na tej
podstawie dobrać profil no
wego zajęcia. A kiedy nabie
rze Pan pewności, że udało
się odnaleźć nową ścieżkę za
wodową, proszę nie wahać
się przed zmianą zajęcia.
Zmiany są nieodzownym ele
mentem życia i często wycho
dzą nam one na dobre.
Najlepszym wyjściem mo
że okazać się kontakt z psy
chologiem. Proszę pamiętać,
że psycholog jest po prostu
doradcą. To bardzo ważne.
Jego zadaniem jest pomoc
w rozwiązywaniu życiowych
problemów. W krajach Za
chodu konsultacje z psycholo
giem czy psychiatrą są nie
tylko powszechnie akcepto
wane, ale wręcz zalecane
przez pracodawców. Nie ma
w nich niczego wstydliwego,
ponieważ tzw. higiena psy
chiczna jest równie ważna,
jak codzienna higiena ciała.
Szanujmy to, co najcenniej
sze - nasz umysł. Wizyta
u specjalisty psychiatry i ma
łe dawki leków w połączeniu
z terapią psychologiczną po
mogą w nieśmiałości.
(W)

PYTANIA
Pytania Czytelników (z do
piskiem „porady") można kie
rować na adres internetowy
porady.pomorze@yahoo.pl
lub telefonicznie do redakcji
„Głosu" (094) 3473585.
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SERIAL Święta w Tulczynie

ROZMOWA z Piotrem Machalicą

Wielkanocne przesłanie
znad grobu

łaskawy los aktora sto*
- Jakimi cechami „dopra
wiłby” pan Chrisa,
swojego bohatera ze „Złotopolskich”?
- To nie jest zbyt energe
tyczna postać. Brakuje mu
trochę charakteru. Nieraz
mam wrażenie, że po tylu la
tach jest uzależniony od mat
ki. Znowu, bo przecież uciekł
od niej i usamodzielnił się,
gdy miał 17 czy 18 lat. Zarobił
dużo pieniędzy za granicą,
przyjechał do Złotopolic, ro
zejrzał się, próbował związać
się z jedną kobietą, teraz
z Magdaleną (Małgorzata Za
jączkowska - przyp. red.)
i pracuje w stajni, ponieważ
akurat kogoś zabrakło. Było
by dobrze, gdyby się czymś
zajął i by w końcu coś od nie
go zależało.
- Tak jak od jego ojca
Dionizego ZłotopoLskiego,
którego grał pana tata?
- Henryk występował
w serialu od samego początku
i bardzo mocno się w nim za
znaczył. Od razu coś sobą za
sugerował, a scenarzysta Jan
Purzycki szybko to podchwy
cił i zaczął pisać postać Dioni
zego zgodnie z tym duchem.
W przypadku Chrisa jest ina
czej. Pewnie w dużej mierze
dlatego, że został wprowadzo
ny do serialu po wielu odcin
kach. Sam pomysł, że odna
lazł się syn Dionizego, mimo
że interesujący, to jednak tro
chę za mało.
- Może niedługo coś
drgnie, bo Chris się
oświadczy!

- Na razie moja wiedza
na temat jego życia jest taka,
że najpierw rozmiękczy serce
Magdaleny romantyczną ko
lacją przy świecach, a w kolej
nym odcinku wręczy jej pier
ścionek
zaręczynowy.
Oświadczyny zostaną przyję
te. To wszystko.
- Podobno Chris wyjedzie z Polski.
- Bez uprzedzenia i poże
gnania. Troszkę się chyba za
siedział w Złotopolicach,
a wiadomo, że jego praca pole
ga na czymś innym niż obo
wiązki w stajni. On zajmuje
się
zasobami
wodnymi
na świecie, głównie w Azji
i Afryce, więc pewnie wybie
rze się na któryś z tych konty
nentów. Naprawdę nie mam
bladego pojęcia, ćo się będzie
działo z moim bohaterem i czy
jeszcze wrócę na plan serialu.
- Jak na zaręczyny zare
aguje Marek, brat
przyrodni Chrisa?
- Nagraliśmy wspólną sce
nę, ale ona ma raczej wy

dźwięk humorystyczny, jak to
w „Złotopolskich”. Nie pójdą
na noże. Zresztą Chris nie
byłby zdolny do tego typu
konfrontacji. Takie zachowa
nie nie leży w jego naturze.
- Chris wyjedzie ze Złoto
polic, a pan ze zdwojoną
energią zajmie się pracą
w teatrze w Częstocho
wie, gdzie pełni pan
obowiązki dyrektora ar
tystycznego?
- Zajęcia w Częstochowie
to jedynie ułamek tego, co ro
bię. Poświęcam się tej pracy,
ale obecnie gram także w pię
ciu teatrach w Warszawie.
Nie wyobrażam sobie, żebym
nie występował na scenie. To
główna gałąź mojej działalno
ści artystycznej. Na tym mi
zależy i na tym się skupiam.
Oczywiście zdaję sobie spra
wę, że sztuki, w których
gram, w końcu zaczną scho
dzić z afisza. To nie jest do
bry moment, żeby siedzieć
w fotelu i czekać na propozy
cje.

- Myśli pan o etacie w ja
kimś teatrze?
Zastanawiam
się
nad tym, bo to w sumie wy
godne. Na przykład nie trze
ba pamiętać o ZUS-ie. Ale
z drugiej strony taki etat jest
strasznie upierdliwy. Mówię
tak mimo że los obszedł się ze
mną bardzo łaskawie. Będąc
przez 26 lat w warszawskim
Teatrze Powszechnym, gra
łem w Ateneum, Prezenta
cjach i Rampie. Na razie nie
widzę teatru, z których
chciałbym się związać. Teraz
trzeba się kręcić wokół pracy,
działać. Okazuje się, że w dzi
siejszych czasach produkowa
nie własnych sztuk jest abso
lutnie możliwe. Przykładem
jest Krystyna Janda czy Mi
chał Żebrowski. To ma sens
z wielu powodów.
- Jakich?
- Na przykład nie dochodzi
do tego, co dzieje się w te
atrach repertuarowych. W ta
kich placówkach po premie
rze, czyli podczas największe
go boomu reklamowego,
spektakl grany jest pięć razy,
a potem odkładany. Wraca
się do niego dopiero po jakimś
czasie. Efekt jest taki, jak
w przypadku „Czarnej kome
dii” w Teatrze Powszechnym.
W ciągu ośmiu lat wystawili
śmy tę sztukę 120 razy
A przecież cieszyła się dużym
powodzeniem i spokojnie
można byłoby zagrać ją tyle
razy, ale na przestrzeni
trzech sezonów. Udowodnili
śmy, że to możliwe, w po
znańskim Teatrze Nowym
gdzie z tatą i bratem wystę
powaliśmy w „Cenie” Artura
Millera. Pokazaliśmy ten
spektakl 120 razy w ciągu
dwóch lat. Gdyby Henryk żył
pewnie spektakli byłoby jesz
cze więcej.
- Zawsze mówił pan
do taty po imieniu?
- Nie. Najpierw zwracałem
się do niego tato, tatuś, tacik
ojcze, a dopiero potem
po imieniu. Nigdy nie było
między nami dystansu. On
niczego nie narzucał, nie wci
skał, tylko mówił, że może mi
coś poradzić, a ja zrobię tak,
jak będę chciał. Byliśmy part
nerami.
- Czyli tata idealny?
- Absolutnie! Relacje, któ
re nas łączyły, próbuję odtwo
rzyć między mną a moim 28letnim synem Frankiem.
Na razie mi się udaje.
-Jest już z panem
po imieniu?
- Nie, ale być może kiedyś
przejdziemy na „ty”, kto wie.
- Z córką Sonią, za spra
wą odległości, która
dzieli Warszawę i Nowy
Jork, ma pan nieco
utrudniony kontakt
- Ależ skąd! Bardzo często
rozmawiamy przez telefon,
była w Warszawie na święta
Bożego Narodzenia, ja ją od
wiedziłem w marcu. Ułożyła
sobie tam życie, ma pracę,
uczy się i - co dla mnie naj
ważniejsze -jest szczęśliwa.
Rozmawiał:

Piotr Machalica oprócz roli w „Złotopolskich" obecnie gra w pięciu teatrach.

KubaZajkowski
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Kontrowersyjny grób w Tulczynie.
Bezdomny Zbawiciel
A takiego grobu nikt
w Tulczynie — ba, nawet w ca
łej Polsce - jeszcze nie wi
dział! Mieszkańcy wsi - przez
długie lata przyzwyczajeni
oglądać Jezusa leżącego
na pięknie przystrojonym
kwiatami i zniczami łożu przeżyją nie lada szok. Bo oto
przed ich oczami ukaże się
niekonwencjonalny obraz...
Odcinki „Plebanii”, które Jezus- Zbawiciel przedsta
zostaną
wyemitowane wiony jako bezdomny, śpiący
w Wielki Czwartek oraz na ziemi, pod murem
w Wielki Piątek, mają na upstrzonym graffiti, z gazetą
stroić widzów świątecznie na głowie, żebrzący o jałmuż
nę.
oraz zmusić ich do refleksji.
- Wierni zgromadzeni
Ale czy uda się to scenarzy
w kościele w Wielki Piątek
stom?
- Głównym wątkiem będą będą bezgranicznie oburzeni
dalsze losy nastolatki Oli i zniesmaczeni! - zapowiada
(Aleksandra Chrabota - Wacław Szklarski. - Mimo że
przyp. red.), która za namową grób zostanie zbudowany
swojej mamy (Ewa Skibińska z zachowaniem wszystkich
- przyp. red.) restrykcyjnie praw kościelnych, dla nich
przestrzega wielkiego postu - będzie to jedno wielkie świę
zdradza nam drugi reżyser tokradztwo.
Waldemar Prokopowicz.
Skanadal wisi
Pierwsze święta
w powietrzu
bez proboszcza
Grzybowa (Barbara Zieliń
Wyjątkowość tegorocznych ska - przyp. red.) zarzuci
świąt na planie serialu pod księdzu rezydentowi ze Starej
kreśli jednak coś jeszcze. Pro Wiosny brak jakichkolwiek
boszcz Antoni Wojtowicz skrupułów oraz dobrego sma
(Włodzimierz Matuszak) bę ku.
dzie miał bardzo poważny
Zanosi się więc na skandal
wypadek w Rzymie, który i na to to, że rewolucyjny pro
uniemożliwi mu powrót jekt księdza Wacława przerodo kraju na Wielkanoc.
śnie oczekiwania tradycyj
I z tego właśnie powodu nych mieszkańców wsi.
odpowiedzialność poprowa
— Natomiast wikary Antek
dzenia wielkanocnych uroczy z pokorą przyjmie pomysł
stości spadnie na tulczyńskiestarszego duchownego - za
go wikarego Antoniego Króla pewnia Marcin Janos Kraw
(Marcin Janos Krawczyk).
czyk. - Doskonale rozumie
Z pomocą przyjdzie mu ideę oraz przekaz — gdy chce
ksiądz Wacław Michalski my być blisko Jezusa, wystar
(Wacław Szklarski) z sąsied czy, że wyciągniemy pomocną
niej miejscowości Stara Wio dłoń do potrzebujących. Oso
sna. Wyręczy młodego du biście myślę, że żyjemy w cza
chownego i przygotuje grób sach, gdy coraz częściej sięga
Jezusa.
się po tego typu środki wyra
- Mój bohater będzie miał zu - które - szokując - dobit
okazję
wykazać
się niej oddziałują na wyobraź
przed wiernymi. Chce poczuć nię. Też jestem ich zwolenm
się przydatny, więc zaanga kiem. Ale — oczywiście żuje się w stworzenie wyjąt wszystko w granicach przy
kowego projektu własnego zwoitości - uważa serialowy
pomysłu - ujawnia Wacław wikary.
RóżaAdamcii
Szklarski.

Jak co roku, wierni widzo
wie „Plebanii" będą mogli
wspólnie z bohaterami te
lenoweli przygotować się
do zbliżających się świąt
wielkanocnych. Atmosferę
wyciszenia i duchowości
zakłóci jednak pewne wy
darzenie, które wstrząśnie
zdecydowaną większością
mieszkańców Tulczyna...

Mówią gwiazdy
Baran (21
marca - 20
3
kwietnia)
Będzie Ci
sprzyjała pla
neta Wenus. Twoje życie sta
nie się prostsze, a jednocze
śnie barwniejsze, dużo cie
kawsze. Przede wszystkim
zdecyduj się na od dawna od
kładany wyjazd. Dzięki za
strzykowi dobrej energii bę
dziesz miał większą siłę prze
bicia w kontaktach z otocze
niem.
m.

\

Waga (24
września - 23
października)
\'rz
C
Planety przy
bierają bardzo korzystne po
łożenie. Wróży to pożądane
zmiany. Dzięki temu poprawi
się atmosfera w Twoim
związku i będzie Wam lepiej
ze sobą. Żeby jednak tak się
stało, trzeba zmierzyć się
z problemami i podjąć trudne
rozmowy. Nawet jeśli wynik
nie z tego kłótnia, to się nie
przejmuj. Ona tylko oczyści
atmosferę.

Byk (21
kwietnia 20 maja)
Dobry mo
ment, by zro
bić wreszcie
coś fajnego z innymi ludźmi.
Umówić się z nimi choćby
na pogaduszki. Posprzątaj
w domu tak, żeby móc przyj
mować gości.- Planety na
tchną Cię większą energią
i odwagą. Zamiast czekać
biernie na okazje, wiosną
weźmiesz sprawy w swoje rę
ce.

Skorpion (24
października 22 listopada)
Z dnia na
dzień będzie Ci
przybywać energii i chęci
do działania. Jakby wszystko
się w Tobie budziło i przeczu
wało wiosnę. Panuj nad emo
cjami i dbaj o zdrowie. Jeśli
zaniedbasz katar lub przezię
bienie, za jakiś czas wrócą ze
zdwojoną siłą. Wszystko
wskazuje na to, że Twoja sy
tuacja się polepszy.

Bliźnięta
(21 maja 21 czerwca)
W spra
wach partnerskich lub ro
dzinnych konieczne staną się
zdecydowane
posunięcia.
Możliwe także, że zawodo
wych. Będziesz musiał się ko
muś przeciwstawić, bronić in
teresów. Wiele zależy od Two
jej stanowczości, konsekwen
cji i determinacji. Pokaż, że
nie można Tobą manipulo
wać. Pod koniec tygodnia nie
wydawaj pieniędzy.

Strzelec
(23 listopada
- 21 grudnia)
Pracowitość
i systematycz
ność nie będzie Twoją mocną
stroną. Najwyraźniej potrze
bujesz odmiany i oderwania
się od codzienności. Rozry
wek, nowych wrażeń i inspi
racji. Rutynowe obowiązki bę
dą Ci się wydawały nużące.
Dzięki szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności z łatwością osią
gniesz coś, co trudno Ci było
osiągnąć bardzo ciężką pracą.

Rak
(22 czerwca
- 22 lipca)
Zmiany w
sprawach sercowych - nieste
ty - mogą mieć gwałtowny
Przebieg. Możliwe są kłótnie
a nawet rozstania. Obudzi się
w Tobie duch buntu, zwłasz
cza gdy ta druga połowa za
cznie Cię za bardzo ograni
czać. Jeśli ktoś zechce stanąć
aa drodze do realizacji Twolch planów, to nie ustępuj.
Broń swoich interesów w re
lacjach z ludźmi.

Koziorożec
(22 grudnia 20 stycznia)
Wpadniesz
po uszy. Za
chwyci
Cię
Strzelec, Waga lub Panna.
Fascynacja może nie być bar
dzo głębokim, poważnym za
angażowaniem, a jedynie
chwilowym szaleństwem. Le
piej więc nie rób nieprzemy
ślanych planów ani nie decy
duj się na wielkie zakupy.
Planety zachęcają za to do po
dróżowania.

Lew
(23 lipca 23 sierpnia)
Samopoczuna P^tkę z plusem. Do
skonała forma intelektualna.
A do tego wszelka pomyślność
1 życzliwość otoczenia. To Cię
czeka w najbliższych dniach.
Nadarzy się korzystny zbieg
okoliczności, byś mógł rozwi
jać sprawy, które od dawna są za wikłane. Planety
sprzyjają osobom pełnym ży^a, ale też takim, które robią
Precyzyjne plany.
Panna (24
sierpnia - 23
września)
Nadejdzie
v
okazja do kila celnych posunięć. Dzięki
Jjp wzmocnisz dobrą passę,
Ci od dawna dopisuje,
auważysz, że wokół Ciebie
Zachodzą pewne zmiany, które dla innych nie są korzyst?e- Może też zrobisz dobry
ateres na tym, że ktoś bęjjp® musiał szybko coś sprze-

Wodnik
(21 stycznia
-19 lutego)
Możesz
C l
wpaść w oko kor _j
muś, kto jest
Twoim całkowitym przeci
wieństwem. Z kim więcej
dzieli Cię, niż łączy. Wiado
mo, nie zawsze podobne przy
ciąga podobne. I to bardzo
często bywa fascynujące. Tak
więc całkiem możliwe, że
przeżyjesz miłosny zawrót
głowy za sprawą Byka.

sobota-niedziela
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TAJEMNICE Alkowa prezydenta

Słabość władcy
Gdy ich niemoralne za
chowanie się wyda, kła
mią pod przysięgą, prze
kupują dawne kochanki
i szukają poparcia
u oszukanych żon.
A wszystko po to by
ukryć niewygodną praw
dę i przetrwać jeszcze je
den dzień w Białym Do
mu.
MIROSŁAW BLACH

redkacja@gk24.pl
Pierwszy prezydent USA
Jerzy Waszyngton napisał
0 swojej żonie: „Aby ogrzać
nasze prześcieradła, trzeba by
je podpalić”. Podobnie myślał
James Garfield rozczarowany
małżeństwem z oziębłą Lu
krecją Rudolph. Zanim został
prezydentem w 1881 roku,
przez kilka lat był nauczycie
lem w szkole okręgowej w
Warrensville w stanie Ohio,
gdzie zyskał sobie niechlubną
opinię uwodziciela uczennic.
Nieudane małżeństwo miał
również Warren Harding,
którego wybranką była star
sza od niego, ale za to najbo
gatsza panna w jego rodzin
nym mieście Marion. Zapew
niła mu awans społeczny
1 stabilizację finansową i to
dzięki niej został w 1921 roku
prezydentem. USA. Nie dzi
wota, że wkrótce zapałał wiel
ką miłością do znacznie młod
szej od żony kobiety Carrie
Philips. Pisał do niej płomien
ne listy, które zostały opubli
kowane po śmierci kochanki
w 1963 roku. Było ich razem
105, a najdłuższy miał 40
stron! „Kocham cię ubraną,
ale nagą jeszcze bardziej”,
„Przytul mnie Carrie dyszące
go do twojej falującej piersi”,
„Kocham cię bardziej niźli ca
ły świat” - pisał.
Nierozłączni
Najbardziej tajemniczym
prezydentem
(1857-1861)
w sprawach łóżkowych był Ja
mes Buchanan. Nie miał ani

Marilyn Monroe była najsłynniejszą kochanką prezydenta Johna Kennedy'ego.
żony ani kochanki. Jak re
kompensował sobie te braki?
Przez 23 lata mieszkał w jed
nym pokoju z wiceprezyden
tem Williamem Kingiem. Bu
chanan był jedynym kawale
rem wśród prezydentów,
a King był jedynym kawale
rem wśród wiceprezydentów.
Byli nierozłączni, spędzali ze
sobą tyle czasu, że przezywa
no ich syjamskimi bliźniaka
mi, a o Kingu, który zawdzię
czał karierę i stanowisko Bu
chananowi mówiono „pani
B”, „lepsza połowa Buchana
na” czy „Ciotka Ślicznotka”.
Król seksu
„Miał tak niespożyty popęd
płciowy, jakiego w życiu nie
spotkałem u innego mężczy
zny. Z punktu widzenia czasu
jaki spędzał z kobietą, był
z niego całkiem mamy kocha
nek. Szedł bardziej na ilość
niż na jakość” opowiadał
o prezydencie Johnym Kennedym senator George Smathers będący jego towarzy
szem zabaw erotycznych

Utrzymywał kontakty seksu
alne ze sławnymi gwiazdami
filmowymi, pracownicami
Białego Domu, stewardesami
oraz zwykłymi prostytutkami.
Biografowie Kennedyego sza
cują, że odbył stosunki seksu
alne z 1.000-2.000 kobiet!
Jak stwierdza raport FBI
John Kennedy posiadał „pry
watne kopulatorium” w poko
ju nr 812 hotelu Mayflower
w Waszyngtonie. Najczęściej
odwiedzały go tam 2-3 dziew
czyny naraz. W czasie kam
panii prezydenckiej dodatko
wym zadaniem jego asysten
tów było wyszukiwanie
dziewczyn, z którymi Kenne
dy odbywał stosunki seksual
ne na godzinę przed każdym
występem publicznym! Pre
zydent najczęściej miał
dziewczyny na Jeden raz”.
Najdłuższy romans przeżył
z Marilyn Monroe. Jak
stwierdziła garderobiana ak
torki „Marilyn sypiała z Kennedym od czasu do czasu, jak
tylko znalazła się wolna chwi
la”.

Sekrety
Ostatnia wielka afera roz
porkowa z prezydentem USA
w roli głównej ujrzała światło
dzienne dzięki nagraniu przez
Linde Tripp rozmów z jej kole
żanką Moniką Lewinsky, któ
ra z detalami opowiadała
0 swym romansie z Billem
Clintonem. Tak zaczął się naj
bardziej żenujący spektakl ja
ki przed swymi telewizorami
mogli oglądać Amerykanie.
Clinton odrzucił oskarżenia
1 pod przysięgą zeznał, że
z Moniką stosunku seksual
nego nie miał. Wtedy ona dała
prokuraturze do analizy swo
ją sukienkę, w której bywała
w Białym Domu zaś badania
wykazały, że znajdujące się
na niej plamy to sperma pa
na prezydenta! Niezrażony
tym i jak zwykle uśmiechnię
ty Clinton przed kamerami
tłumaczył zaś swym zbulwer
sowanym rodakom, że nie
uważa on tzw. seksu oralnego
za stosunek seksualny więc
żadnego kłamstwa się nie do
puścił. ■
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Ryby
(20 lutego
- 20 marca)
Nie obawiaj
się, że podzie
lisz los tych, którzy ponieśli
straty. Zaufaj swojemu in
stynktowi w interesach

i zdrowemu rozsądkowi. Dzię
ki nim możesz odnieść sukce
sy w biznesie, finansach oraz
w nauce. Będziesz miał do
skonałe samopoczucie i po
godny nastrój. Spodziewaj się

wyjaśnień lub wiadomości,
które Cię uspokoją.

CUDA ŚWIATA Stolica wojowniczego plemienia

Posągi są podobiznami Upierzonego Węża
Plemię Tolteków czciło bo
ga Quetzalcoatla - Upierzo
nego Węża, z którym identyfi
kowali się wojownicy. Jego
wizerunek zdobi kolumny
i wygląda ze ścian piramid
zbudowanych w Tuli, stolicy
Tolteków, którzy nad Meksy
kiem panowali od połowy
X wieku zaledwie przez kolej
ne 200 lat.
W centrum miasta stoi pi
ramida, na której szczycie
znajduje się świątynia Quet
zalcoatla, tu czczonego jako
boga gwiazdy porannej.
Przy wejściu do niej stoją
dwie kolumny, tzw. atlasy.
W Tuli mają one kształt tego
jednego boga, wysokie na 4,6
metra, noszą nakrycie głowy
z piór i wyposażone są
we włócznie. Pierwotnie atla
sy podpierały dach świątyni,

który nie zachował się
do obecnych czasów.
W Tuli zachowały się za to
ruiny dwóch boisk do gry
w piłkę. Wiele pozostałości
pozwala też sądzić, że Toltekowie wierzyli w moc ofiar
składanych bogom, by zyskać
ich przychylność.
Tula została zniszczo
na nagle, nie wiadomo czy
w wyniku wojny domowej,
czy zaatakowało ją plemię
z zewnątrz. W ruinę obróciła
się Ściana Wężów, licząca
40 m długości. Śpalone zosta
ły duże budowle w centrum
miasta i wiele z nich nadal
spoczywa w ziemi i czeka
na odsłonięcie i odkrycie ta
jemnic związanych z mia
stem, jego mieszkańcami i lo
sem, który ich spotkał.
(ING)

Atlasy, posągi znajdujące się przy wejściu do świąty

ni Quetzalcoatla, będące również podobizną
czczonego boga.

H
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Za tydzień IV Szaradziarskie Mistrzostwa Pomorza
Już za tydzień rozpoczy
namy łV Szaradziarskie Mi
strzostwa Pomorza. Dziś
na sąsiedniej stronie za
mieszczamy regulamin szaradziarskich zmagań.
A oto rozwiązania zadań
z21-22 marca 113. W każdym
domu chleb inaczej smakuje.
113A. Sasanka 113B. Groszek
wiosenny. 113C Tam prawo
gdzieste. 113D. Wiatr.
Wśród Czytelników, któ
rzy przysłali rozwiązania roz
losowaliśmy trzy książki
o ziołach w kuchni. Nagrody

otrzymują: Agnieszka Latuszyńska ze Słupska, Aleksan
dra Bielińska z Gryfina i Kry
styna Radziejewska z Siano
wa. Gratulujemy i nagrody
wysyłamy pocztą.
UWAGA! Dla wygody na
szych Czytelników istnieje
możliwość przesyłania roz
wiązane w dwojaki sposób:
na kartach pocztowych lub
za pośrednictwem SMSów.
Aby brać udział w losowaniu
nagród, wystarczy podać
hasło, będące rozwiązaniem
dużej krzyżówki nr 115.

Jak przesyłać rozwiązania krzyżówki?
Rozwiązanie poniższej krzyżówki można przesłać na dwa sposoby: na
kartach pocztowych i za pomocą SMS-ów.
8 Karty pocztowe należy przesyłać na jeden z adresów redakcji:
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin; ul. Pobożnego 19,76-200
Słupsk; ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
H Można też wysłać pod nr 7168 SMS o treści:

kgp.ksob hasło imię nazwisko adres
Uwaga: SMS nie może mieć więcej, niż 160 znaków. Koszt SMS-a: 1,22 zł z VAT.
Dane Czytelników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby
wyłonienia nagrodzonych a następnie zostaną usunięte.

Na rozwiązania (przesyłane pocztą i SMS-em) czekamy ty
dzień. Życzymy powodzenia.

KRZYŻÓWKA NR 115

Litery z pól dodatkowo po
numerowanych, odczytane
kolejno od 1 do 26 utworzą
rozwiązanie - myśl oraz na
zwisko jej autora.
Poziomo: 7) pięściarstwo, 9)
otwór wyrąbany w tafli lodu,
17) sarkazm, 18) serce elek
trowni atomowej, 20) Dolores,
działaczka komunistyczna,
która zasłynęła podczas hisz
pańskiej wojny domowej w la
tach 1936-39, 21) miejski sa
mochodzik marki Daewoo, 22)
stolica Armenii, 23) 1 kwietnia
czuje się jak w ryba w wodzie,
24) kłamca, 25) stempel przy
bijany na znaczku poczto
wym, 26) Otylia, mistrzyni
olimpijska w pływaniu, 28)
grecki uczony, autor geocentrycznej teorii budowy świata,
obalonej przez Mikołaja Ko
pernika, 32) warzywo z ząbka
mi, 34) roślina ogrodowa o du
żych, różowych kwiatach, ślaz,
35) miasto w Uzbekistanie,

na przełomie VIII i IX wieku
ważny ośrodek handlu arab
skiego, 36) czarne w tytule po
pularnej piosenki biesiadnej,
39) Anna Maria, piosenkarka
(Joszko Broda", jasnosłyszenie"), 41) kasa pancerna, 42)
punkt na ekranie komputera,
44) Harry, czarodziej, bohater
bestsellerowego cyklu powie
ści dla młodzieży, 46) ród Ewy,
ukochanej Jacka Soplicy, 49)
udoskonalona pieluszka, 50)
członek XV-wiecznych hisz
pańskich wypraw mających
na celu podbój nowo odkry
tych terytoriów, 51) bezdom
ny włóczęga, 52) zielona, ma
rzenie Polaków chcących pra
cować w USA, 54) miłosna ko
respondencja, 57) Donald,
nasz premier rządu, 58) szkol
na obowiązkowa do przeczy
tania, 59) portier, 60) pobra
tymcowi oka nie wykolę, 61)
generał Władysław, Naczelny
Wódz Polskich Sił Zbrojnych

w latach 1944-45,66) materiał
na chochoła, 67) obecnie czę
ściej używana nazwa organów
elektronicznych, 68) z pasterką
w baśni Andersena, 69) Jan,
polski geolog i geograf, ba
dacz Syberii, 71) 0,001 metra,
73) zapachowy dodatek
do ciast, 74) pomocnik pro
boszcza, 76) biblijna żo
na Abrahama, 77) szachrajka
z wiersza Brzechwy, 80) po
jemnik na odrzuty redakcyjne,
81) panuje w apartamencie,
83) niskie ogrodzenie z cegieł,
86) spokojny utwór muzyczny
inspirowany nastrojem nocy,
88) siedziba policji, 92) przypa
lał bok Kmicica złapanego
po wysadzeniu kolubryny, 94)
niechęć do pracy, 95) góralski
gospodarz, 96) pływa stylem
klasycznym, 97) drobnoustrój,
98) samiec ze stadniny, 99) by
czek marzyciel z bajek dla
dzieci, 100) sweter bez kołnie
rza, 101) buziak, 102) sieć skle

pów z materiałami budowla
nymi, 103) dryfowanie statku.
Pionowo: 1) odgłos wyda
wany przez trzeszczące deski,
2) stalówka dla rysownika, 3)
borsuk, 4) ruda, kopalina, 5)
karta potraw, 6) pożarna lub
miejska, 7) stop pomnikowy, 8)
staropolski statek rzeczny, 10)
godziciel, negocjator, 11) moc
ny wyciąg z herbaty, 12) wy
jazd pod namiot, 13) Bogu
sław, aktor filmowy („Psy", „Ta
to"), 14) dramat Juliusza Sło
wackiego, 15) kopczyk zbudo
wany przez pożyteczne owa
dy, 16) Tom, gwiazdor amery
kański („Top Gun", „Urodzony
4 lipca'^, 19) miasto na Ukra
inie, z obozem jeńców pol
skich działającym w latach
1939-40, 27) przylądek na An
tarktydzie, 29) umożliwia roz
mowę na odległość, 30) sami
ca łosia, 31) bagna, trzęsawi
ska, 32) miasteczko na płd. zach. od Wałcza, o rodowodzie

sięgającym XII wieku (anagram
słowa OPŁACZ), 33) kurka, 34)
muza tragedii, 37) rezultat, wy
nik, 38) jedna z pierwszych du
żych, polskich firm kompute
rowych, twórca portalu Onet.
pl, 39) długi pies, 40) poeta
gloryfikator, 43) wlazł na pło
tek i mruga, 45) spodek, 47)
sportowiec na emeryturze, 48)
potocznie o roli aktorskiej, któ
rej nie można zepsuć, 52) przy
kry stan samopoczucia naza
jutrz po libacji alkoholowej, 53)
odgłos pisania na tradycyjnej
maszynie, 54) chodzeniem re
aguje na światło księżyca, 55)
pyszne nadzienie pralinek, 56)
powoduje miarowy ruch klatki
piersiowej, 57) cicha, zalęknio
na osoba, 60) święta, bohater
ka legendy o pierścieniu znale
zionym w pierwszej polskiej
kopalni soli, 62) groźny na ob
lodzonej drodze, 63) książecz
ka do nabożeństwa, 64) stolar
ski przyrząd do mocowania

drewna, 65) talarek w herbacie,
66) marka popularnych nie
mieckich motorowerów, 70)
Dzikowy w tytule powieści hi
storycznej Karola Bunscha, 72)
autonomiczny region Chin,
do niedawna dzierżawiony
przez Portugalię, 75) łowny ku
rak polny, 78) w przenośni buł
ka z masłem, 79) wyspa duń
ska na Morzu Bałtyckim, 80)
odrobina, 82) jednostka ciśnie
nia atmosferycznego, 83) mu
szelki do jedzenia, 84) podno
szone na pomoście, 85) działo
o krótkiej lufie i średnicy powy
żej 100 mm, 87) kończy kawa
lerski stan, 89) przymocowane
do ślusarskiego warsztatu, 90)
odgłos pękania gałęzi, 91)
pierwsza, czasem decyduje
o życiu poszkodowanego, 92)
egzotyczny orzech wypełnio
ny mlekiem, 93) przybrzeż
na strefa dna morskiego, 95)
usztywnia złamaną nogę.

Bogdan Witek

ŁAMACZE GŁOWY
KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA 115A
Urządze
nia do
skropienia pary

w

Układ wćarstwowy
dwóch z 3 rżanych
ze sobćł. metali

Ir
Nowy
fragment
tekstu

Zwłoki
Granica, faraona
kraniec Śpiew
tylko a

Zbiornik
wodny
1 meto
dysta i
ewan
gelik
Np.
okulistka

19

►

39

Przeci-

►
20

▼

►

13

12

Na oku
pirata
Powłoka
ciała

wo synonimu

32

37

►

33
34

r
Lisia
jama

3

r

Pomad- Gaz wo
ka do kół nas ►
malowa Mechata
skóra
nia ust

r

Przed
miot
kultu
po^anir

►

4

-2&

Świę
toszek ►
Oświetla
scenę

Mieszka
nie pod
par
terem

__ 3Ł
Miliard kg

14

Maszka
ra,
straszydło

v

r

Zmniej
sza
tarcie

.

Ciało obracające
się w stałej od
ległości od okre
ślonego punktu

Jadalnia
na
►
statku

Sprawu
je
►
kuratelę

__ 21

r

30

Trenin
gowe
ubranie

2

24

21

4

22 23 24

10

5

6

7

25 26

8

35
"Utwór"
z reper
tuaru
kiszek

Dżudo- I
ka,
dżudowiec 1

22

9

17

10 11

27 28 29 30 31

12 13

Litery odgadniętych wyra
zów należy wpisać dwukrotnie
do diagramu - poziomo i pio
nowo, do kolejnych trójkątów
przylegających do siebie boka
mi. Jako rozwiązanie wystarczy
podać wyrazy, w których dwu
krotnie występuje litera „N".

Określenia wyrazów:
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Litery w polach oznaczonych liczbami, uszeregowane od 1 do 40, utworzą
rozwiązanie - myśl Ariphrona.

Mieczysław M. Marzec

A) brązowa przyprawa
dc jabłecznika * banalny chwyt
komediowy
B) Skywalker, w Wojnach
Gwiezdnych stał się Lordem
Vaderem * imię Greka, oszusta
z „Quo vadis", który nawraca
się pod koniec powieści,
C) ciągły dozór za pomocą
kamer,
D) powróży z reki,
E) barierka wokół pokładu
statku wodnego * presja, napór,
F) tytuł adaptacji filmowej
powieści „Sposób na Alcybia
desa" * zaburzenie koordynacji
ruchowej na skutek urazu.

Regulamin IV Szaradziarskich Mistrzostw Pomorza
1. Uczestnictwo
Turniej
ma
charakter
otwarty i może w nim uczest
niczyć każda osoba, która
weźmie udział w eliminacjach
korespondencyjnych i zakwa
lifikuje się do grupy osób
2 najwyższą punktacją.

2. Organizator
* Koszaliński Klub Szaradzi
stów „Diagram"

* „Głos" Dziennik Pomorza
* Koszaliński Klub Garnizono
wy

3. Przebieg turnieju
Eliminacje koresponden
cyjne
: Do rywalizacji moż
na przystąpić w dowolnej run
dzie. Należy rozwiązać jak naj
większą liczbę punktowanych
zadań publikowanych wło
sie": 11 kwietnia, 25 kwietnia,
P maja, 23 maja i 6 czerwca
' nadesłać odpowiedzi na ad
res: Koszaliński Klub Garnizo
nowy, Biblioteka, Ul. Andersa
32, 75-623 Koszalin w ciągu
tygodnia od daty publikacji.
Możliwe jest także nadesłanie
rozwiązań pocztą elektronicz

Nie KASUJ z pamięci w lipcowej spiekocie
Kwietniowych odgłosów rodzącej się wiosny,
Pachnących ogrodów, śpiew ptaków radosny
W słonecznej pozłocie.

Mieczysław M. Marzec

26

25

r

Wyrazy wyróżnione w tekście wersali
kami należy zmienić przez anagramowanie na imiona kwietniowych soleni
zantów i wpisać je do diagramu. Miejs
ce wpisywania do odgadnięcia. Litery
umieszczone w kolorowych kratkach,
czytane wierszami, utworzą rozwiąza
nie końcowe, będące imieniem jesz
cze jednej kwietniowej solenizantki.
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Kuszącą woń niesie świąteczna szyneczka
I OSTRE dodatki chrzan z ćwikłą. Babula
Drożdżowa w ozdobnym koszyczku przytula
Święcone jajeczka.

___ 1
Przybu
dówka
przed
domem

11

29
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menty

STAWILI się wszyscy skrzydlaci wędrowcy
Z zachodniej, północnej i wschodniej Afryki.
Niedługo ujawnią swej pracy tajniki Swój KRAAL na łące.

Waluta
Mek
syku

38

Model
fiata
Siała
mak

►

13

Zniknęły już WIDMA przedwiośnia i stale
Przybywa wesołych świergotów skowronków.
Niedługo już drzewa kapsułki swych pąków
Otworzą na TRWALE.

Szał palaczy
haszyszu

►

8

Kwieciście, w ogrodzie przybyło zieleni,
Po niebie srebrzyste wędrują obłoki,
Z błękitu na głowy spływają potoki
Słonecznych promieni.

Znaczenie,
poważanie,
autorytet

¥11

Dresz
cze,
mrowie
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Ciamaj
da, śla
mazara,
niedojda

Pogardliwie:
kobieta zła lub
brzy dka

zestawie
hi-fi
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ną na adres: bronisław.gaszak@neostrada.pl. Uzyskany
wynik jest sumą punktów
za poprawnie rozwiązane za
dania i dodawany jest
do punktów uzyskanych
przez uczestnika w poprzed
nich etapach. Oceny nadsyła
nych rozwiązań dokonywać
będzie komisja konkursowa,
którą tworzą wyznaczeni
członkowie Klubu Szaradzi
stów „Diagram". Aktualną
punktację po poszczególnych
etapach konkursu można bę
dzie znaleźć na stronie inter
netowej Klubu Szaradzistów
„Diagram" - www.kłub-diagramza.pl

Finał
W bezpośredniej rozgryw
ce weźmie udział 30 uczestni
ków eliminacji, którzy uzyskali
najwyższą sumę punktów
po 5 rundach eliminacyjnych
(w przypadku równej punkta
cji na ostatnim miejscu - lista
zostanie odpowiednio posze
rzona). Odbędzie się ona 27
czerwca w Klubie Garnizono
wym. Lista osób po zakwalifi
kowaniu do finału zostanie

opublikowana na łamach
„Głosu", a uczestnicy finału
poinformowani listownie. Fi
naliści rozwiązują samodziel
nie zestaw punktowanych za
dań w czasie 90 minut. O zdo
bytym miejscu decyduje licz
ba
punktów zdobytych
za
rozwiązane
zadania.
W przypadku równej punkta
cji decyduje większa liczba
rozwiązanych zadań o wyż
szej punktacji, a w następnej
kolejności czas oddania arku
sza z rozwiązaniami. Podczas
finału nie wolno uczestnikom
korzystać z żadnych źródeł,
ani komunikować się z innymi
osobami. Osoby, które prze
szkadzają lub utrudniają roze
granie finału zostają zdyskwa
lifikowane i muszą opuścić sa
lę-

4. Nagrody
Za zajęcie I miejsca zwy
cięzca otrzymuje puchar i na
grodę rzeczową. Pozostali
uczestnicy finału pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rze
czowe.
Aby wziąć udział w losowa
niu nagród w poszczególnych

etapach eliminacjach kore
spondencyjnych, rozwiązania
należy przesłać SMS-em, jak
dla cotygodniowych konkur
sów.

A
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D

E

F

A
B
C
D
E
F
KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA 115D
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych, odczytane kolejno
od 1 do 17 utworzą rozwiązanie

Ludwik Mazur

5. Zasady finansowania
Koszty organizacji turnieju

ponoszą organizatorzy,

juwenalia

Koszty przesyłania rozwią
zań i przejazdu na finał uczestnicy,

6* Postanowienia
końcowe
a) Wszelkie niejasności i sy
tuacje wątpliwe rozstrzyga
nieodwołalnie komisja kon
kursowa,
b) Organizatorzy nie pono
szą odpowiedzialności za nie
dostarczenie przesyłek pocz
towych,
c) O terminie nadesłania
odpowiedzi w etapie kore
spondencyjnym decyduje da
ta stempla pocztowego (data
otrzymania e-maiła),
d) W mistrzostwach nie
mogą startować autorzy za
dań turniejowych oraz człon
kowie klub zaangażowani
w organizację imprezy.

wesołek

Wierch

oskórek

Zadania układają członkowie Koszalińskiego
Klubu Szaradzistów „Diagram"
www.klub-diagram.za.pl
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Ulubione seriale
Hanna ostrzega Walawskich przed Andrzejem

W poszukiwaniu Anki
WTOREK, GODZ. 21.30, TVN
Odcinek 6.
Darek dzwoni do Tomasza,
ale ten nie wie nic o zniknię
ciu Anki. Od koleżanki z Festera dowiaduje się, że Anka
wzięła tydzień urlopu. Stani
sława też nie ma w pracy. To
masz decyduje, że pojedzie
szukać Anki razem z Dar
kiem. Wyprawa poszukiwaw

Odcinek 249.
Teresa ma nadzieję, że po
wrót Romana do domu scali
rozpadającą się rodzinę. Ma
ria nadal jednak ma wątpli
wości czy dobrze postąpiła.
Iwona prosi rodziców o po
zwolenie na powrót do miesz
kania na Malinowej. Jadwiga
dowiaduje się o problemach
Basi i Zenka. Postanawia za
bawić się w swatkę. Malwina przychodzi do Magdy
i prosi ją, aby była dobra dla
Kacpra. Dziwnie się zacho
wuje.

Sposób na odstresowanie
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK, GODZ. 20.05, TVN

Odcinek 250.
Do Iwony z niezapowie
dzianą wizytą przychodzi We
ronika. Chce wyciągnąć
do niej rękę na zgodę. Okazu
je się, że dziewczyna zamiesz
kała z Wiktorem. Iza spotyka
się z matką. Opowiada o swo
im życiu w samych superlaty
wach. Po powrocie do domu
Rafał staje się coraz bardziej
natarczywy i agresywny. Iza
jest przerażona. Małgorzata
mówi Jerzemu o niepokojącej
wizycie Malwiny.

Maria ma wątpliwości czy dobrze postąpiła zgadzając się na powrót Romana.
Ewy. Hanna ostrzega Walaw
skich przed Andrzejem. Po
dejrzewa, że mąż może się
na nich mścić. Klara jest na
dal podejrzliwa wobec Jaku
ba, uważa, że Danuta nie po
winna się z nim spotykać.
Zwierza się z problemów Hu
bertowi. Danuta i Jakub zbli

Odcinek 251.
Marta i Piotr rozpoczynają
przygotowania do chrzcin

żają się do siebie. Jola posta
nawia wyprowadzić się z do
mu Zenka.
Odcinek 252.
Marta prosi Marię, żeby zo
stała matką chrzestną Ewy.
W brukowcu ukazuje się nie
pochlebny artykuł o adopcji

Ewy przez Martę. Marta jest
załamana. Kaja domyśla się,
że to Andrzej sprzedał historię
gazecie. Jest wściekła na ojca.
Danuta nie może dodzwonić
się do Jakuba. Boi się, że męż
czyzna celowo jej unika. Nie
wie, że to Klara zakazała mu
się zbliżać do matki. ■

M JAK MIŁOŚĆ

NA DOBRE INA ZŁE

Tajemnicza śmierć pacjenta

Marek wraca
do domu

PIĄTEK, GODZ. 20.00, TVP2

P0NIE0ZIAŁEK-WT0REK
SBB

nie można było zapobiec zgo
nowi. Marta mówi Bożence,
że jest w ciąży. Odchodząc
na zwolnienie informuje Trettera o powodzie. Bożenka, da
jąc upust uczuciom do Van
Graffa. Na przekór Huberto

Odcinek 364.
W gabinecie Leny umiera
70-letni mężczyzna. Lena pro
si o przeprowadzenie sekcji,
na którą nie chce zgodzić się
Latoszek. W końcu dochodzi
do sekcji, która wykazuje, że

wi, Agata wyjawia prokurato
rowi prawdę o wypadku.
Wdzięczny Tomek obiecuje
naprawę jej komputera. Prze
mek jest zazdrosny o zażyłość
tych dwojga, a Wiktoria
o uczucia Przemka do Agaty.

1017 hPa
Z południa napływa do nas suche i ciepłe powietrze.
Przed nami kolejny wiosenny dzień. Na niebie
słonecznie, sucho i ciepło. Na termometrach od 10°C
nad samym morzem, do 18:22°C w głębi lądu. Wiatr
słaby z płd. W nocy więcej chmur, bez opadów i mrozu.
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Odcinek 654.
Kaśka rezygnuje z aborcji.
Mimo nalegań Hanki, nie
chce jednak powiedzieć o dą
ży Sebkowi. Marek wraca
do domu i przywozi ze sobą
Stefana. Kulesza kolejny raz
próbuje się umówić z Dorotą.
Rogowski wychodzi z aresztu,
ale w sprawie ataku na Rado
sza wciąż trwa śledztwo. Ma
ria odwiedza Radosza w szpi
talu i prosi go, by wycofał ze
znania. Tomek daje Małgosi
prezent przedślubny — samo
chód. Niestety, zepsuty. To
mek wyznaje Kubie, że zdecy
dował się na pracę w CBS.

Odcinek 1115.
Ola prosi ginekologa o prze
pisanie środków antykoncep
cyjnych. Tłumaczy przyjaciół
ce, że nie myśli o współżyciu
ale na wszelki wypadek chce
być zabezpieczona. Weronika
jest zaskoczona powitaniem
jakie jej zgotowali Adam z An
tosią i przyjaciele. Igor prosi
Gordona o przedłużenie termi
nu spłaty długu. Prezes nie
zgadza się na to i daje do zro
zumienia, że coś złego może
spotkać Maję.

Odcinek 1117.
Kamil, w dniu egzaminu,
budzi się na kacu. Roman
ostrzega syna, że łatwo po
paść w alkoholizm. Dudek
proponuje wydawcy, aby wy
dał tom jego esejów. Ten nale
ga, aby Dudek popracował
nad powieścią. Jerzy kłamie,
że ma już gotową powieść, ale
musi dokonać w niej kilku po
prawek. Marcin oznajmia
Marcie, że szefostwo chce
wzbogacić jej program o nowe
tematy. Ostrzega, że oznacza
to więcej obowiązków.

Odcinek 1116.
Danuta mówi mężowi, że
znalazła u Oli środki anty
koncepcyjne. Marek nalega,
żeby żona porozmawiała
z córką. Weronika zarzuca
mężowi, że bardzo rozpuścił
córkę. Kamil przyznaje się
swojej dziewczynie, że w nocy
wypił trochę, aby odstresować
się przed egzaminem. Zuza proponuje, żeby wybrali
się na kręgielnię. Brzozowscy
zastanawiają się nad wybo
rem prezentu urodzinowego
dla syna.

Odcinek 1118.
Antosia jest bardzo kapry
śna. Weronika ostro przywo
łuje córkę do porządku. Da
niel próbuje przekonać rodzi
ców, żeby pozwolili mu urzą
dzić imprezę w pubie. Basia
nie zgadza się na taki pomysł
Chłopak jest zły, że rodzice
nie mają do niego zaufania.
Igor dostaje od Gordona sms-a z ostrzeżeniem, żeby miał
się na baczności. Chłopak
proponuje Mai, żeby wyjecha
li z Polski.

Wymiana
międzypokoleniowa
NIEDZIELA, GODZ. 20.15, TVP1
Odcinek 45.
Zbliżają się urodziny woje
wody, a wójt nie wie, jaki ku
pić prezent, żeby się przypo
dobać. Pomysł podsuwa mu
nowy znajomy Klaudii. W ra
mach wymiany pokoleniowej
Klaudia prowadzi dla mło
dzieży kurs modnych subkul
tur. W Wilkowyjach pojawia
ją się gromady przebierań

ców. Jola i Pietrek spodzie
wają się wypłynąć na szero
kie wody. Ich koncert odwie
dził dziennikarz z prasy re
gionalnej i obiecał napisać re
cenzję. Małżeństwo Michałowej przeżywa wzloty i upad
ki. Atmosfera na plebanii
staje się nie do zniesienia.
Proboszcz postanawia temu
zaradzić.

Białogard
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Kpszalin

Gryfice

19 Ü1

cza Darka i Tomasza okazuje
się być pełną przygód. Anka
też nie cierpi na nudę, wszy
scy przezywają chwile grozy,
a panowie trafiają nawet
do aresztu. Tomasz wykazuje
się przy tej okazji sporymi
znajomościami i umiejętno
ścią negocjacji. Wyprawa koń
czy się wspólnym ogniskiem.

Odcinek 655.
Igor przekazuje Rogow
skim list, w którym przyznaje
się do ataku na Radosza. Sam
planuje powrót na Ukrainę.
Hanka martwi się o dzieci.
Natalka opuściła się w nauce,
pah papierosy i w dodatku po
szła z Ulą na wagary. Okazu
je się, że dziewczynki uciekły
ze szkoły, bo spotkały ojca Uh.
W Oazie jedna z klientek wy
raźnie uwodzi Piotrka. Gdy
chłopak odmawia, postana
wia się zemśdć. Donosi pohęjantom, że Zduński sprzedaje
narkotyki. Po przesłuchaniu
Piotrek wraca do domu. Asia
odwiedza Kingę.

Jola i Pietrek spodziewają się wypłynąć na szerokie wody.
Teksty przygotował JACEK WÓJCIK
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KRYMINAŁY Z Temidą

Trzeba czekać rok

Ze strachu
Iwona P. zjawiła się w ko
mendzie policji. Sprawia
ła wrażenie bardzo roz
trzęsionej i zapłakanej.
Jest to miła, kulturalna,
trochę przestraszo
na dziewczyna. Zgłosiła,
że poprzedniej nocy było
włamanie do jej domu.
GRZEGORZ PAWLAK

redakcja@gk24.pl
- Złodzieje ukradli dwa tele
fony komórkowe i złotą biżute
rię - zeznała Policjanci pytali,
co dokładnie złodzieje ukradli.
Zadawali szczegółowe pytania.
Z trudnością na nie odpowia
dała. Iwona P. nie pamiętała,
co i gdzie było pochowane. Naszyjniki mamy leżały w gór
nej szufladzie komody, a pier
ścionki i kolczyki chyba w ka
setce - mówiła.
Policja przyszła do jej domu,
żeby zabezpieczyć ślady. Oka
zało się, że dziewczyna miesz
ka w sporej wielkości aparta
mencie i to całkiem całkiem
sama.
- A gdzie są twoi rodzice? pytali funkcjonariusze.
Iwonę P. wychowywała tyl
ko mama. Ojciec odszedł
gdzieś w nieznane, kiedy była
dzieckiem i tyle go widziały.
Ślad po nim zaginął. Matka
musiała wszystkim zająć się

sama. I całkiem nieźle jej szło.
Prowadziła niewielką firmę,
interes się kręcił. Zgromadziła
trochę gotówki, kupiła ładne
mieszkanie i samochód. Stacją
było na dodatkowe lekge dla
córki, na wakage za granicą.
Jej firma miała coraz więcej
kontrahentów, także w innych
krajach. A bizneswoman coraz
częściej wyjeżdżała...
W końcu musiała podjąć ży
ciową decyzję. Pojawiła się bo
wiem okazja, żeby wyjechać
na dłużej i prowadzić firmę po
za granicami Polski. Córka
sprawiała wrażenie zupełnie
dorosłaj. Miała w końcu już 18
lat.
I matka wyjechała aż na pół
roku. Teraz miała po raz
pierwszy przyjechać do córki
na krótki urlop. Dziewczy
na przez ten czas mieszkała
sama. Miała opłacone obiady
w pobliskim barze, a raz w ty
godniu przychodziła z sąsiedz
twa gosposia, żeby posprzątać.
Opiekę nad nią sprawowała
babcia - nauczycielka. Nieste
ty, wciąż zajęta. Widywała
wnuczkę w przelocie, kilka ra
zy w tygodniu. Tak więc
wnuczka robiła, co chciała...
Przede wszystkim nie lubiła
być sama i bardzo często pomieszkiwały u niej różne kole
żanki. Razem chodziły do ki
na i na dyskoteki, a także jeź

POMOZ PO

dziły na zakupy do galerii
w pobliskiej miejscowości. Iwona P. miała tyle pieniędzy, że
wszystkim fundowała.
Dlatego policjanci tylko
na początku, kiedy jeszcze nie
znali tej historii, dziwili się, że
nie mogą znaleźć prawie żadnych śladów włamania...
W jednym z pokoi na podłodze
leżała zawartość kilku szuflad,
Poza tym nie wiadomo było,
jak złodzieje weszli do mieszkania. Solidne drzwi wcale nie
były uszkodzone. - Może mieli
podrobiony klucz albo wytrych
- podpowiedziała dziewczyna.
I zaraz potem się popłakała.
Wtedy stało się jasne, że coś
jest nie tak. 18-latka przyznała
się, że mama zostawiła dwa
drogie telefony komórkowe
i dużo przeróżnej złotej biżuterii. Były pierścionki, naszyjniki, bransoletki i pierścionki,
Nawet takie kupowane
od twórców artystycznej biżuterii. Gdy mama wyjechała,
Iwona P. chwaliła się tym
wszystkim koleżankom.
- Sama nie wiem, kiedy to
wszystko gdzieś zniknęło. Nie
wiem, gdzie jest, chyba się
gdzieś zgubiło - wyznała rozbrajająco.
W końcu przyznała się, że
ze strachu przed mamą, która
miała niebawem przyjechać,
wymyśliła włamanie. ■
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Karol Strasburger na planie „Familiady".
I
j
\
j
j
j
\
|
j
j
j
j
j
j
\
j
i

„Familiadę” oglądają wi
dzowie w Azji, obu Amery
kach, Europie i Australii. Po
za Stanami Zjednoczonymi,
gdzie powstał teleturniej, naj
większy sukces osiągnął
w Polsce. Gości na antenie
TVP 2 od 15 lat i wciąż śledzi
go ponad 4 miliony osób!
Do firmy Astro, która pro
dukuje polską wersję „Fami
liady”, codziennie przychodzi
30-40 nowych zgłoszeń. Wy
brańcy wyłonieni z castingów
organizowanych w Warsza
wie, Poznaniu, Gdańsku
i Krakowie czekają na szansę
wygrania 15 tys. zł średnio
rok. Tak długa jest lista chęt
nych. Wśród graczy najlicz
niejszą grupę zawodową sta
nowią nauczyciele, ale w pro
gramie występowali przed
stawiciele chyba wszystkich
możliwych profesji. Byli ko
miniarze, policjanci, strażacy,
lekarze.
W studiu znajdującym się
na warszawskiej Pradze,
gdzie powstaje program, oka
zuje się, że nie taki diabeł
straszny, jak go malują.
- Większość uczestników
jest bardzo zestresowana, bo
w końcu mają wystąpić w te
lewizji, ale otaczamy ich od
powiednią opieką, pękają ba
riery i po chwili czują się jak
u siebie w domu - wyjaśnia
Małgorzata Pietrzykowska-Niemiec,
odpowiedzial
na za castingi.

opuszczeni!
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Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska'

- Po czym poznać że
w USA są Rosjanie?
- Na zawody walk kogu
tów przychodzą z kaczką.
- A po czym poznać, że są
tam Włosi?
- Stawiają na kaczkę.
- A poczym poznać, że
jest tani mafia?
- Kaczka wygrywa.
***

Wędkarz poszedł na ryby.
Złapał złotą rybkę. Rzekła
mu:

- Zapomnij o trzech ży
czeniach... ale mogę dać Ci
jedną radę...
-

Rzadziej

***

Błogosławiony ten, co nie
ma nic do powiedzenia, a po
mimo to milczy.
***

Kto zna tylko jedną praw
dę, musi wiele kłamać.
***

Kompletnie zalany facet
wchodzi do pubu i po chwili
gapienia się na jedyną ko
bietę siedzącą w przy barze,
podchodzi do niej i całuje ją.
Kobieta zrywając się z miej
sca policzkuje go. Facet na
tychmiast przeprasza:
— Przepraszam, ale wzią

- Wal śmiało!

PODARUJ NADZIEJĘ POLAKOM NA WSCHODZIE

suje kolejne pytania. Ma tak
że pod ręką dwa guziki, które
wyglądają jak relikt zimnej
wojny. Na szczęście nie służą
do odpalania rakiet balistycz
nych typu ziemia-ziemia, tyl
ko do generowania dźwięków
w finale teleturnieju. Po wci
śnięciu żółtego przycisku roz
lega się ten sygnalizujący, że
gracz powtórzył odpowiedź
swojego poprzednika, a czer
wonego, że upłynął limit cza
su. Iwona Wilk obsługuje pro
gram, który został napisany
specjalnie na potrzeby „Fami
liady”. Wystarczy wpisać
na klawiaturze np. kwotę pie
niędzy, jaką wygrali zwycięz
cy odcinka, a ta natychmiast
ukazuje się na tablicy. Cha
rakterystyczny odgłos towa
rzyszący pojawianiu się
na niej kolejnych liczb i wyra
zów to zasługal0500 malut
kich czamo-żółtych kwadraci
ków, z których się składa.
Program sprawia, że odwra
cają się na żółtą stronę i two
rzą litery i cyfiy, w zależności
od potrzeb.
No dobrze, ale na czym po
lega fenomen polskiej wersji
„Familiady”? Na pewno wiel
kie zasługi na tym polu ma
Karol Strasburger, związany
z teleturniejem od samego po
czątku. - Jako aktor nie pró
buję grać roli prowadzącego,
bo to byłby mój koniec - zdra
dza receptę na sukces.
(KZ)

UŚMIECHY NA DZIŚ

Nasi Rodacy na Wschodzie wierzą, że Polska
o nich nie zapomni. Nie pozwól, by poczuli się

Podczas nagrywania pro
gramu, czyli 2-3 dni w mie
siącu, wszystko działa jak
w szwajcarskim zegarku.
W ciągu ośmiu godzin po
wstają cztery odcinki. W holu
pojawiają się zawodnicy. Za
nim się obejrzą, mają upudrowane policzki, czoła i nosy, by
ich twarze nie świeciły się
w kamerze, i trafiają do stu
dia. Tam rozgrywają próbną
grę, gdzie w rolę prowadzą
cych wcielają się na przemian
osoby z produkcji. W tym cza
sie Karol Strasburger prze
biera się w jeden z 10 garni
turów w swojej garderobie,
kilka pięter wyżej. Gospodarz
programu ma też 20 koszul
i trzy pary butów.
Po rozegraniu gry próbnej
są gotowi do właściwego star
cia, tego, na które czekali rok.
W studiu zapalają się wszyst
kie światła, jedna z asysten
tek układa z literek na ma
gnez nazwiska lub nazwę dru
żyny, operatorzy pięciu kamer
są gotowi do pracy, wchodzi
Karol Strasburger. Sygnał
do rozpoczęcia nagrania daje
Iwona Wilk. To ona steruje
wielką tablicą, na której poja
wiają się wyniki, sercem „Fa
miliady”. Ze swojej reżyserki,
gdzie jest otoczona dwoma
komputerami i monitorem
z podglądem na studio, jako
główny juror teleturnieju we
ryfikuje odpowiedzi zawodni
ków, przelicza punkty i wpi

tu

przy

chodź.... rogaczu...
***

- Kochanie, wyrzuć śmieci!
- Dopiero co usiadłem!
- A co do tej pory robiłeś?
- Leżałem.
***
Nauczyciel napisał na ta
blicy wzór chemiczny i otwo
rzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
— To jest... No, mam to
na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szyb
ko! - mówi nauczyciel. - To
kwas siarkowy...
***

Czym żołnierz myje zęby?
Żołnierz myje zęby czym

łem panią za moją żonę, wy
gląda pani zupełnie jak ona.

prędzej.

— Ach ty, bezwartościowy,
nieznośny, nędzny pijaku!! -

— Baco, co pijecie, wódkę,
wino?
- No, i piwo!

przekazując 1% podatku Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska"

Chwila nieuwagi i mała,
przypadkowa iskra namięt

wykrzyczała kobieta.

nr KRS 0000034914

ności może się nieoczekiwa

pijak — nawet brzmi pani

nie zmienić w ognisko... do
mowe.

jak ona.

- Zabawne - wymamrotał
***

***

***

Na japońskim robocie ku
chennym: „Nie używać w ce
lu innego użycia.”

OGŁOSZENIA DROBNE

sobota-niedziela
4-5 kwietnia 2009

Ogłoszenia pochodzą:
Podajemfstreff telefonicznych
(SK)- obszar koszaliński
numerów kierunkowych:
({/>)■ obszar słupski
094 koszalińska, 059słupska
(CS) ■ obszar szczeciński
091 szczecińska
(N)- ogłoszenie z internetowego systemu ogłoszeń www.nadaj.pl

____ ____________________—------------------

Renault megane coupe
0886-192-100. (GK)

11190/A

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

FIAT Uno 0.9,1993r.
0502-769-250. (6K)
-------------------------------------- :-------------------

11374/A

FORD Focus diesel (2002) 19.900,0600-925-899. (GK)
_____ __________________________ _____

___ ________________ _____________i-----

!!! Księgowość, PIT-y
500435-380. (GK)

20 i Niefuchomośd zamiana

Auta kupno

zarejestrowany, 0-600-607-989.

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

(GK)

PEUGEOT Boxer 1,9TD 1998 r.
■

Biznes

20 3 Płaa

Budownictwo

20 j Praca szukam
21 1
Prawazy osobowe

11276/A

FORD Scorpio +gaz, 791-56-05-04.
(GK)

Oddam za darmo

20

_______________ _________________ —

01541/A

Kredyty

zarejestrowany. 0888-275425.

(GK)

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

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

21

Różne

21

Sprzedaż

Motoryzacja

21

Towarzyskie

Nauka Korepetycje

21

Transport

Kupno

Nauka jazdy

21

Wypoczynek Turystyka

22

Zguby

Nieruchomość wynajem

22

Nieruchomości stancja

23

!!!!!! całe i powypadkowe
602-589-000 (GK)
___________________ -______ :-------- -- -----

00334/A

I ÜÜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! Rozbite, złomowanie
602-506-359. (GK)
____________ _________________________

!!!!!!! Auto-kasacja, Szczecinek.
0660487-304.

00016/C

_________________ ____________________

05948/B

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

07916/A

U!!!!!! Skup aut sprawnych.
Roczniki 1995-2005.
Tel. 0-509-270-859
www.autohandel.info.pl (GS)
--------------------------------- ------------------------

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

_____________

10824/A

A-3 1.9 TDI (2004) 502-037-344.
(GP)
_________________ __
02823/B

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

00990/B

SKUP- sprzedaż samochodów

(GK)

___________________________ ______

10659/A

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

11374/C

AUTO Komis Furmański Koszalin,

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

telefax (094) 375 44 95
Biura handlowe

s/ł

cn

tsl
V/ł

Kołobrzeg, ul. Koszalińska S2c

V-»

Koszalin ul. Lechicka 39

OJ

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

IM
O

tel.(094)342 0945 1

IM

OJ

IM

©

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

OJ

LT35 maxi 2.5TDI 1998r.
510-194-020 (N)

0505-180-551
www.furmański.otomoto.pl

LUBLIN II (1998) stan dobry,

OJ

IM

O

10661/A

Koszalin. Odkup aut, komis,
kredyty, www.car-center.com.pl

(GK)
10828/A

11246/A

Okazja! Dobrze wyposażona.
0502-532-639. (GK)
_______ _________ —---------------------

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

11026/A

11361/B

10647/A

(GK)
00465/A

FIAT Punto II, 1.2 + gaz (2004)
nauka jazdy, Słupsk,
0-604-580-525. (GP)

FIAT Tipo +gaz (1993)
791-56-05-04. (GK)

(GK)

01526/B

01474/4

______ --------------------- — -----------

—-

01506/E

KSIĘGOWOŚĆ pełna i uproszczona.

(GK)

VOLVO V70 (2002) 0-888-328-558.
(GK)
11259/A

09141/A

PITY. Biuro podatkowe.
9434649-34 (GK)

07835/

wnętrz, ogólnobudowlane,
0512-32-76-33. (GP)
01555,

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

mmmmmi żwir,

VW Transporter 2,4D - wersja
długa (1998), 217000KM,
15000zł.0668-310-668 (GP)

(GP)
02939/A

PIASEK. WYKOPY, ROZBIÓRKI:
0608-163-247. (GK)

balustrady. 094-34142-69,
0698-020-927. (GK)
-----------------

_______________ ______ _______________

6.200 zł. 0512-140-221.

XANTIA 1.6 1994r. 0696-628-595.
(GK)

02890

00462/A

01526/A

XSARA Picasso 1.8 (2001),
(GP)
01506/C

--------- -------——

10875

MATERIAŁY BUDOWLANE,
0691-179-543 (GP)

WYKOPY, ROZBIÓRKI:
K-LIN, (0)608-163-247.
(GK)

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

--------------------------------------------------------- 068

09334

MINIKOPARKA 0508-199-555.
(GK)

!!!!! BALUSTRADY, ogrodzenia.
0510-044441. (GK)

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

!! DACHY- dekarstwo.

_——---------------------------------------------

94341-21-84 (GK)

NADZÓR inwestorski, kierownik
budowy 0784629648 (N)

__—------- .---------—--------

OPEL Astra kombi, 1.7 TDI, 1996r.,

09125

KONSTRUKCJE, ogrodzenia,

mm! ŻWIR, PIASEK.
10995/A

14000zł. 0505-180-335.

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

---------- :-------------------- ;—:--------------------

--------------------- ,---------- ------- ------------------ 108

02823/A

11108/A

wykonawstwo, rzeźba. "EW-BUD".
Koszalin, Krucza 21,
(094)34546-52. (GK)

Budowlane. 0608-314-011.

00277/A

OPEL Kadett 1.6 D (1990) kombi,
800 zł. 0607-510-725. (GK)

10660/1

KOMINKI, projektowanie,

KOMPLEKSOWE wykończenia

00471/A

MONDEO (1995) 0509-658-841.
(GK)

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

____________ —--------------------------------

VECTRA 1.8 gaz 94r.
0606-35-15-17. (GK)

VW LT35 2.5TDI (1998)
604-520-774. (N)

11112/B

00464/1

KONSTRUKCJE dachowe- pokrycia.

VWT4,1.9D (1992)

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

nada
Podatki. Profesjonalnie.
Ceny promocyjne. 0696-000-183.

THALIA (04) 1.5 D, salon,
784-052-384. (GK)

0603428-032.

00461//

ELEKTRYKA, podbitki,
0697-859-007. (GK)
416109G1K1A

(GP)

----------------------;---------- ---------- :—---------

(GP)
10896/A

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

11374/B

ML270 CDI (2000). 0502-037-344.
(GP)

_________________ ____________ ______

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

11374/D

10647/B

MERCEDES Vito V- klasse, 2001r.

_____________ —---------------------------------

11.500 zł. 0505-180-335.

10892/A

ELEKTRYCZNE. 0602-196-864.
(GK)

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

MERCEDES Sprinter, 2004r.,
33.900 zł. 0513-663-590. (GP)
------------------------------------- ------------------- i-

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

ELEKTRYCZNE. 0698490-274.
(GK)

11148/A

MERCEDES 124 2.0D, 1990r.,
5500zł, 0512-140-221. (GP)

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

02903/A

FIAT siena 1,6 1998 benz + gaz
601-399416. (GK)
------------------------------

11264/A

VOLKSWAGEN T4,1997r.
(9-osobowy) 094/35-815-35.

do uzgod., stan db. 0508-153-303.

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

SPOJLER aluminium lotka,
788-890408. (GK)

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

11292/A

FIAT Ducato 2.5TDI 1995r. 8.500zł.

__________________________________ ____

_____________________________________

10876/A

FABIA 2001 gaz, salon
604497-083. (GK)

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

ojciec i syn, solidnie,
0-888-682-981. (GK)

10587/A

____________________________ -_________

SKODA Fabia 1.4, 2000 r„

00990/A

DOMY, konstrukcje dachowe,

SEAT Inca 1,9 SDi (1999), biały
0509-695411. (GK)

MAZDA 323 97r. 7000zł. Hunday
Akcent 96r. wyposażony 5500zł.
Alufelgi 094/3405-923. (GK)
MAZDA 626 (1997) 9.400
0608632581. (GK)

BMW 318TDS (1996).

! KORYGOWANIE stanu przebiegu
w elektronicznych licz.
samochodowych. Dojazd do klienta.
0606-314-236. (GK)

11283/A

DOMY z drewna, 0606-999-505.
(GP)

SEICENTO 1.1 (1999)
509-695411. (GK)

(GK)

10999/A

DOCIEPLENIA, wykończenia wnętrz,
0-880-132435. (GK)

atrakcyjny wygląd, tanio,
886-168-100. (GK)

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

do 3.51. Tel. 0694479-997.

(GK)

02836/,

DOCIEPLENIA, 0509-157407.
(GK)

.5

SEAT Cordoba 1.6 (1994) zadbany,

11151/A

10597/1

• mmm^

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

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

10604/A

DOCIEPLENIA elewacje
664-036401. (GK)

m wmmm

www.tur-plast.com.pl |<»Mo»i)32to7«2

Mieszka I 5a. Kredyty 0% Wpłatygotówkowe, samochodowe,
leasing. Tel/fax 94340-29-55,

10898/A

DEKARSKIE, dachówka- papa,
naprawy 0506-083-366. (GP)

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

LAWETA SAM, sprężarka WAN
1.300,- 0603-126-261. (GK)

01453/A

DACHY pokrycia papa
505-753-604. (GK)

OJ
• mmm

te!. (067) 215 49 44

10629/A

(GK)

18. Kupujemy samochody- gotówka
! www.amcspj.pl. 094/346- 06- 59.
Kantor Wymiany Walut
094/341-05-95. (GK)

35

DACHY- dekarskie 664-226-134.
(GK)

145308G3K2A

Szczecińska 51, 094/342-56-57.

"AMC" Auto Komis, Gnieźnieńska

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

----------

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

00422/A

(GK)

OJ

DACHY naprawa papa
514-374-780. (GK)

OJ

OJ

02868/A

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

• mmm

ro

—

CASE, JCB, O&K, FIAT-HITACHI,
NEW HOLLAND, CATERPILLAR,
KOMATSU, LIEBHERR i innych,
Agri-Parts Trawica, k. Sianowa
094-71-62-880, 094-31-86-125.

Ol

IM

02846/A

CZĘŚCI do maszyn budowlanych

|tel.(091)321 7856

ESCORT kombi 1,4 0602-853-848.
(GK)

08953/A

regipsy, glazura, terakota
0-607-219493. (GP)

5 szt. +opony do Hondy Accord,

___ ___ i___ ____ ______________ —

! "AUTOBANAŚ" -kupujemy. Koszalih

ru

11053/A

CORSA A 1.2 benz., 9.000,0664-998-987. (GK)

całych i uszkodzonych, kasacja.
Bierkowo, 059/811-91-50,
0606-206-077 (GP)

BUDOWA domów, ocieplenia,

E

tel.(094)354 5513

ALUFELGI org. 15/195, 4 śruby,

508-187-888.

POWYPADKOWE. Sprzedaż części.
Stargard. 0504-672-242. (GS)

_—--------------- -----------------------------------

OKNA

A4 1.8 +gaz (1996) 0516-066-070.
(GK)

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

00016/B

OJ

o

OJ

09378/A

BUDOWA domów, 0-694-562-977.
(GP)

y*j

Czaplinek, ul. Pławieńska 7

AUTO-CENTRUM" Szczecińska 68A

KAŻDE do 500 zł 0660487-304,
(GK)

(GK)

Siedziba Firmy

_________________________________ _

01178/A

CL
>N
IM

(GK)

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

w
>v

sv-»

ro

CZAPLINEK

AUDI A6 1,9 TDi, 2001, lift,
kombi 0502-769-250. (GK)

!!!!! 603-767-991
autozłomowanie. (GK)

*aT

04363/A

wycena, nadzór, wykonanie,

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

O

klima, tempomat, 12.900,-

Zwierzęta

506-942-948.

(GK)

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

©

OJ

__________________

05948/A

BUDOWA domów kompleksowo,

___ _—--------i------------ -------------------- -—

ro

SCENIC (1998) diesel webasto,
0600-925-899.

_____ _______________________________

OJ

•IM
O

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

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

"O

co

Usługi

Nieruchomość sprzedaż

o
-o
'IM

01321/A

01

OJ

-o

10639/A

0

BRAMY, ogrodź, kute, balustradytanio. 0512-509-179. (GS)

*£

CO

10569/A

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

663-768-011.

O

(GK)

ru

"Ju

01554/A

07445/A

BARDZO tanie ruty kanalizacyjne.
Słupsk, 0602-34-00-42. (GP)

OJ

11191/A

21

Zdrowie Uroda

'O
©
©

rc

RENAULT Master maxi (2001)
602-359-143. (GK)

02933/6

isl

O

RENAULT Laguna 1.9 TDI (2006)

01506/A

KAMAZ, po remoncie
0502-947-182. (GK)

Nauka Kursy

22

2003r., granatowy metalik,
60000km, ABS, ESP, alarm,
klimatyzacja, elektryczne szyby, *
8 poduszek, 0511-032-106. (GP)

negocjacji, 0606-911-706.

5-drzwiowy, 6500zł,
0-506-575400. (GP)

IM
W

t/)
JO
“&

z salonu, 82000 km, 42.000 zł do

HYUNDAI Accent 1.4 (1998) klima,
—----------1---------------------------------------

Nieruchomość kupno

10528/A

>v

Ol

RENAULT Laguna 1.8,5-drzwiowa,

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

GOLF V 1.9 TDI (2004), 3-drzwiowy,
30.000 zł. 0505-180-335. (GP)

Rozrywka

21

10612/A

GOLF kombi 1.9 TD (94)
888-619-602 (GK)

1 Rolnictwo

OJ

+-»

11362/A

07830/A

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

11322/A

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

GOLF III 1,9 TD (1996) 4.900 zł

Komisy Lombardy

oj

(GK)
POLO 1.0 (1996) 0519-650-293.
(GK)

07831/A

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

c

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

11364/A

__ _________________________________

02933/A

(GK)
__________________

__________________

s©

ciężarowy 7.900 zł 0886-192-100.

FORD Transit maxi, 2.5D 1999r.,
8500zł. 0-608-744-686. (GP)

23

5

(1999)5-drzwiowy, klima, 10500 zł,
0-506-575400. (GP)

kosztorysowanie wykonawstwo,
inwestycje budowlane.
0608-558-166; www.briinvesta.pl

BALUSTRADY, ogrodź.
0513-685-847 (GK)

PEUGEOT 206,1.4

11294/A

________ ____________________________ _

Auta sprzedaż

00341/A
11209/A

FORD Probe 2.0 16V USA (1994)

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

!! Biuro Rachunkowe.
0697-707-054 (GP)

10651/A

12749/A

"INVESTA" Nadzory,
07358/A

PEUGEOT 206,1,16.000 zł,
0608-211-988. (GK)

10963/A

_____________________________________

08353/A

01506/F

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

FORD mondeo kombi diesel 2002 r.
17500 zł 721-282424. (GK)

RUBRYKI#
w porządku alfabetycznym szukaj na stronie

(GK)

094-347-32-86

FORD Mondeo 1,8 TD Giha 1996 r.,
0601-86-06-97. (GK)

__________________ ______ :------------------

!!!!!!!!!! PROBLEM
z dłużnikiem? No problem!

11155/A

PASSAT 1.9 TDI, 1999r., 15.500zł,
0505-180-335. (GP)

11191/B

________________________ —:---------------

! Najtaniej materiały hydrauliczne.
Hurtownia Santex. Słupsk,
Poznańska 42,059/84-13-260,
Plac Broniewskiego 14,
059/842-85-10 (GP)

OPEL VECTRA kombi 1998 r.

FIAT Ti po 1.4 +gaz (1994) pełna
opcja, ABS, 0668470-633. (GK)

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

!! DACHY, więźby, remonty,
promocja 094/316-3047,
0500-008-257. (GK)

u:

09:

0749!

MINIKOPARKA, 0501-019-251.
(GK)

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

OGÓLNOBUDOWLANE,
512-326-551. (GK)

1075!

0613

OGŁOSZENIA DROBNE

ąobota-niedziela
4 - 5 kwietnia 2009
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Wpisz w telefonie komórkowym SMS o następującej treści:
gs lub gik lub gp numer rubryki treść ogłoszenia,

If!

A?
ii

' *

%

vJ?* liiilll
M.

(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).

2

Kod rubryki

glk01
glk02
glk03
glk04
glk05
glk06
glk07
glk08
glk09

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.

Wysłanie błędnego SMS-a obciąża rachunek telefoniczny klienta bez możliwości reklamacji.

5.

Ogłoszenia SMS-owe nie będą opublikowane w wydaniu magazynowym.

6.

Numer telefonu kontaktowego w ogłoszeniu musi być zgodny z numerem,
z którego wysłano SMS-a (inne ogłoszenia nie będą publikowane).
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

www.gs24.pl

OGRODZENIA (siatki, panele),
bramy garażowe. Goleniów
091/407-20-10 (GS)
----------------------------------------------------------

PODEJMĘ zlecenie budowlane,
doradztwo od A do Z,
0-606-595-026. (GK)
----------------------------------------------»----------

11008/A

P0LBRUK układam, 0601-860-329
(GP)
----------------------------------------------------------

(stany surowe, nadzór)
0-501-271-252. (GP)
----------------------------------------------------------

P0LBRUK, kamień, 0791-677-994.
(GK)

11043/A

REGIPSY, gładzie, malowanie,
666-842-154. (GK)

02620/A

10922/B

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

soboty. 094/343-81-29,
0664-082-543. (GK)

ATRAKCYJNE kredyty, 30.000

(GP)

LIKWIDACJA nałogu nikotynowego,
testy alergiczne, odczulanie.
091/489-19-26 Biomedical

ogrodzeniowe, 0501-177-165

-------------------------------------:-------------------02969/A

SCHODY gięte 0504-270-658,
(GP)
SCHODY, 0505-631-308,
www.tralex2.pl (GS)
00329/A

świadectwa charakterystyki
energetycznej budynków, mieszkań,
lokali, 605-690-955, 606-309-100.

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

02892/A

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ. 0501-124-159.
(GK)

(GK)
08930/A

TYNKI cementowo- wapienne.
(GK)
09782/A

TYNKI maszynowe, 0-692-961-276.
(GS)
00104/A

TYNKI, 0663-922-562. (GP)
----------------------------------------------------------

01543/A

USŁUGI mini koparką
0602-703-877. (GK)
----------------------------------------------------------

WIĘŹBY, dachy. 0888-109-568.
(GK)

10574/Ä

REHABILITACJA: bóle kręgosłupa,
pleców, masaż na łóżku wodnym,
iimfatyczny. Koszalin Piłsudskiego
88a. 094/34640-20. (GK)
09964/A

FINES 0-510-08-70-22. (GP)
—-------------------------------------------- :----------

13365/8

GOTÓWKOWE na święta, Karlino,
660- 6342-68. (GK)
----------------

10609/D

GOTÓWKOWE pożyczki bez Bik-u
(GK)

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

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

10609/A

I Aby otrzymać atrakcyjny kredyt
bez BIK-u 5,9% szybka decyzja.
Możliwy dojazd do klienta.
Zadzwoń, 666-331-827,

(GK)

661- 114-214.

!!! 100 000 bez poręczyciela,
120 rat. Słupsk, Plac
Dąbrowskiego 6.059/842-92-38.
(GP)

08653/A

13185/A

! I GE Money Bank Kredyty;
Tuwima 23 (Inkubator),
059/848-28-29. (GP)
---------------------------------------------------------

II Potrzebujesz pieniędzy?
Zapraszamy! Minimum formalności:
bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.
Niskie raty, 25000zł-155,27zł,
odsetki 7,08%. Słupsk:
059/842-70-98, Szczecin:
091/35940-53, 091/35940-54

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

10515/A

hipotekę, dochód na oświadczenie,
możliwe przeterminowanie do 90
dni. Koszalin, Franciszkańska 97,

(GK)

02973/A

KEG beczki po piwie, 662-113-713.
(GP)
------------------------------- :--------------------------

01770/A

PŁYTY drogowe, jumbo. Płyty
oporowe "ELKI", trelinke
kupię,0880463-795. (GS)

04132/A

11319/A

POŻYCZKI bez Bik-u Koszalin,
608-501-962. (GK)
----------------

10609/B

POŻYCZKI dla Firm bez
zaświadczeń, uproszczone

(GS)
POŻYCZKI świąteczne Darłowo,
660-633-230. (GK)

04319/B

!!!!!!!!!!!!!!
"AUTO-SERVIS-GAZ" Montaż,
naprawa. Raty. Samochody z
wtryskiem już od 1700,00.
Koszalin, Lechicka 74,200 metrów
za torami z szlabanami. Samochód
zastępczy. 094/343-09-55;
0-602-786-249. (GK)

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

18 zł
18 zł
18 zł
9 zł

(GK)
!!!!!! AUTOALARMY, CB, blokady.
Szarych Szeregów 7, 509474-099.
09439/A

(GK)
10805/A

!!!!! "AAUTOALARMY"
(Naprzeciwko PZU) 094-346-22-87;
0502-532-639. (GK)
----------------------------------------------------------

08908/A

04133/A

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

10507/A

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

11029/A

ANGIELSKI, 0508-185448.
(GK)
--------------------------------------------------------------------- 11074/A

NAUKA. KURSY

AUTO-CZĘŚCI usługi.
059/84-29-766 (GP)
01159/A

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

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

11033/A

AUTOSZYBY, Tei:091/4646-017
(GS)
00220/A

NAPRAWY powypadkowych,
blacharka, lakierowanie, wszelkie
naprawy, wulkanizacja,
094/31-71-255,0-606-595-026.
(GK)
------------------------------------------ -------- —

11008/B

OPONY NOWE, OSOBOWE,
CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY
WYBÓR OPON I FELG UŻYWANYCH.
AKUMULATORY, OLEJE.
BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,
094-311-85-33. (GK)
00454/A

SALON i SERWIS HARLEY DAVIDSON
WWW.MIKESAMERICANBIKES.COM
(GK)

NAUKA

KURS wózki widłowe, żurawie,HDS,
podesty i inne. Dogodne terminy,
wszystkie kategorie. Kontakt:
508-199-537, 604-661-601.

(GK)
--------------------------------------------------------------------- 10613/A

—MłMJMŁ—
!!!!!!!!!!!!!
www.rondo.slupsk.pl

(GP)

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

01363/A

!!! 600-218-318
www.oskmanewr.pl

(GK)

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

09337/A

!!! Agopoi - szkolenia kierowców
kat. "B". Słupsk, Westerplatte 64,
059-842-50-27. (GP)
---------------------------------------- ----------

02911/A

!!! Nowy kurs. Słupsk, Kołłątaja
3la, 0601-91-53-53,
059/843-97-95. (GP)
----------------------------------------------------------

01356/A

! KURS ZA DARMO? BUBNOWICZ
06Ö9-610-556 WYŚLIJ SMSO
TREŚCI: "KOSZALIN"
ODDZWONIMY. (GK)
-----------:------ --------------------------------------- •

10383/A

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.
(GP)

eCr

EUROPEJSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE
w Koszalinie

tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99
www.fundacja-ece.edu.pl
ul. Chałubińskiego 15

ZAPRASZAMY NA NOWE EDYCJE
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

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

- Organizacja i zarządzanie
w oświacie
- Oligofrenopedagogika
- Logopedia
- Edukacja dla bezpieczeństwa
zel. zarządzania kryzysowego

-WOS
18.04.2009 r.

- Prawno - administracyjne
- Kształcenie zintegrowane
- Przygotowanie pedagogiczne
- BHP z elementami zarządzania
NA INNE ATRAKCYJNE KIERUNKI
PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA np„- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Polonistyka
-1 inne

Zapraszamy na kursy np.:
pierwszej pomocy przedmedycznej,
masażu, kosmetyczne....
09943/A

02843/A

AUTONAUKA Tkaczyk
094/347-11-77 (GK)
---------------------------------------- =----------

09699/A

BEZSTRESOWO. 608-781-101.
(GK)
---------------------------------------------------

10731/A

DUET A,B,B+E,C,C+E,
060240-50-31. (GK)
---------------------------------------------------

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

mmSILNIK Jelcz turbo
-sprzedam, 0-513-359-318.

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

02278/A

1114109G1K3A

i

18 zł

--------------------------------------------------------------------- 10503/A
10837/A

10710/A

!!!!!!! AUTOGAZ montaż,
naprawa, legalizacja zbiorników
LPG-TDT, mechanika pojazdowa,
ogrodzenia, bramy, balustrady.
Raty. 094/34-69-115, Jamno 63.

!! Promocja tłumiki,
094/342-05-97. (GK)

procedury: 150tys. rata: 931,60
infolinia: 0608-921-608.
----------------------------------------------------------

01196/A

Połczyńska 73 (094)342-59-50,
0602-294-167. (GK)

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

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

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

02705/A

27 zł

ANGIELSKI 094/345-01-52.
(GK)

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

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

---------------------------------------- —-------------01126/B

(GK)

KONSOLIDACJE kredytów pod

790456-355.

27 zł

AUTO na gaz. Montaż.

---------------------------------------------------------00414/A

Koszalin. Sianów, 692469-894.

TOMOGRAFIA komputerowa,

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

Profesjonalnie! 662-142-955.

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

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

BECZKI kegi 0-60243-21-68.
(GP)

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

(GS)
.

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

gipsowe 0514-509-708.

----------------------------------------------- *--------- .

(GK)

10205/A

TYNKI cementowo- wapienne,

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

07698/A

PROTEZY bezpłatnie. NFZ.

---------------------------------------------------------11324/A

STANY SUROWE TANIO!
0607-103-243. (GP)

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

CHWIL0WKA! Pożyczka!
formalności telefoniczne.
Codziennie. 0694-781-781.

Natychmiastowo. 094/343-81-29.

SPORZĄDZAM certyfikaty-

02530/A

z samotnością. Oferty Panów z
Europy. Nie zwlekaj, dzwoń:
0501-706-879, 039/917-91-30.
www.aniolnadzei.pl (GS)

00736/A

OPTYK realizacja recept. Gabinet
-----------------------------------------------------—

02844/A

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

WYJDŹ szczęściu naprzeciw i wygraj

(GK)

okulistyczny. Koszalin, 0. Langego
21. 094/345-85-96. (GK)

www.schody-podlecki.pl

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

na oświadczenie, bez BiK-u,
decyzja w 15 min. Dojeżdżamy.
Tel. 095/720-6542/ 44.

(GS)

(GP)

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

10575/A

27 zł

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

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

----------------------------------------------------------11173/A

--------- ———

02718/A

00450/A

bez biku do 30 lat. Infinity PolandPolski Dom Kredytowy, Tkacka 55.
Szczecin 091/433-82-92.

(GK)

27 zł

AKUMULATORY. "AKOP" Słupsk,
Ostroroga 3.059/844-02-95. (GP)

AUTOALARMY, blokady skrzyni
biegów; 196-30 (GP)

ANTYKI, monety, 696471-622.
(GP)

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

A to szybka pożyczka 10-300000 zł

wynajem koparek i ładowarek,
0-509-319-333, 0-607-201-702.

RUSZTOWANIA klinowe, słupki

04321/A

(GP)

10967/A

Auto sprzedaż
Nauka
Transport
Wypoczynek i turystyka
Kupno
Rolnictwo
Sprzedaż
Zwierzęta
Praca szukam

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

MML

"JANOSIK" kredyty na dowód
091/820-51-22. Szczecin

DENTYSTA codzennie, również
—— ..........................

04321/B

konsolidacyjne, hipoteczne,
Słupsk, tel.0-59/840-30-75

(GK)

13365

WIELKANOCNA pożyczka Koszalin,
660-636-560. (GK)

(GS)

1000ZŁ do 80000zł, gotówkowe,

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

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

ziemne, kopanie stawów,

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

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

13365/A

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

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

ROZBIÓRKI obiektów, roboty

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

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

(GS)

MMB3ML

10646/A

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

SPŁATA innych. 0-501-3548-25.
(GP)

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

GABINETY

02800/A

P0LBRUK układanie,
0-603-226-387. (GK)

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

IEXPRES-KREDYT 059/840 22 72.
(GP)
091/433-22-77. Szczecin

WYK0NASTW0 robót budowlanych

Cena

glk-Głos Koszaliński, gp-Głos Pomorza, gs-Głos Szczeciński

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych

00605/A

gsoi
gs02
gs03
gs04
gs05
gs06
gs07
gs08
gs09

gp01
gp02
gp03
gp04
gpos
gp06
gp07
gp08
gp09

www.gp24.pl

Nazwa rubryki

11146/A

ELITA tanio, raty. 0500439-384.
(GP)
------------------------------------------ —-----

01540/A

FORMUŁA XXR Słupsk, nowy kurs,
0605-208-987, 0603-784-898

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

02876/A

KAT. B OSK Morze, 503423416.
(GP)
---------------------------------------------------

02269/A

L-33 - Rozpoczęcie 10-12 co
miesiąc, 0500414S47,
501-292-554 (GP)
---------------------------------------------------

02251/A

LOK Kościuszki 2. 094-345-1145;
0-512-301-272. (GK)

sobota-niedziela
4-5 kwietnia 2009
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NAUKA Jazdy - Pastwa Wojciech
kat. B, 0607-978-825. (GK)
--------------------------------------------- ------------

£| A

uzbrojona, warunki zabudowy,
87.000, Niekłonice- Zielony
Pagórek, 0502-106-350. (GK)

(GP)
01620/A

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.
(GK)
---------------------------------------------------------

10835/A

NIERUCHOMOŚCI

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

DZIAŁKA budowlana

12-pokojowe, (33) po remoncie, z wyposaże
niem, I piętro, rej. Karłowicza, 155.000,I 2-pokojowe, (45) balkon, rozkładowe,
ustawna kuchnia, rej. Gierczak, 155.000,f^pokojowe, (65) po remoncie, duża loggia,
środkowe, słoneczne, Sianów, 168.000,14-pokojowe, (102) atrakcyjne, duży salon
Mieszkanie
z wyjściem na loggię, Centrum, 330.000,2-pokojowe, 37 m2,
I Dom w zabudowie szeregowej (166) ładna 1 rej. Zubrzyckiego 137.000,działka (400) blisko Centrum, 498.000,I Atrakcyjna działka gruntu pod budownictwo
jednorodzinne (1042) Konikowo, 140.000,

2-POKOJOWE do remontu, tanio,
0506-780-374. (GK)

Koszalin-Niekłonice, pełne
uzbrojenie 0604-84-10-94

......................... —------

59/840 1155
www.eliert-nieruchomosci.pl

większą agroturystykę
atrakcyjnie położone - lasy,
jeziora w województwach:
wielkopolskim, lubuskim
i zachodniopomorskim.
Kontakt: 0501-294-624

optimusnieruchomosci.pl
Kup i sprzedaj bezpiecznie

(GS)
00799/A

NIERUCHOMOŚCI
!! ALICJA GOŁEK
www.golek.nieruchomosci.pl

(GK)
11027/A

01512/A

PIŁSUDSKIEGO 5, 0-94/342-38-39
605400-905; www.ankam.com.pl
10434/,

"G+ KONTRAKT" 094-342-47-58.
www.kontrakt-niemchomosci.pl
(GK)
1
_______ :-----------------11197/
1-POK. 059/84-00930,
www.spgn.pl (GP)

na 3-pok. 094/34-23-830,
696-910-516. (GK)

11337/A

10799/A

3-POKOJOWE 59 mkw., (Moniuszki)
sprzedam lub zamienię na
2- pokojowe, 0501-509-643. (GK)
10530/A

3- POKOJOWE 63.6 mkw., po
remoncie. 0691-779-629. (GK)
09604/A

3-POKOJOWE Koszalin,
604-110-100. (GK)
11367/A

3-P0K0J0WE mieszkanie 64m2,
po generalnym remoncie. Cena do
negocjacji. 0-500-378-124

(N)

10974/A

11019/A

_______________ —-----------------------------

2-POK. czynsz 130 zł,
664-923-776. (GK)
10791/A

2-POKOJOWE (Banacha) Słupsk.
059/8442-171. (GP)

00034/E

(GK)

*_____________________— ------------:

11196/A

2-POKOJOWE +garaż centrum

0502-362-378,
http://lokalik.eu.interia.pl/ (GK)
11316/A

(Merkury- wspólnota)
0516-132-353. (GK)

4-P0K0J0WE, garaż, ogród 094/341-08-65. (GK)

(N)
11248/A

2-P0K0J0WE 48 mkw., parter,
Koszalin, 0-600-989411.

__________________ ,--------------- ---------- —

02259/A..

00034/F

DZIAŁKA 30 arów, Nowe Bielice,
0606474-365. (GK)
DZIAŁKA 4470 mkw., możliwość
uzyskania zabudowy, Stare Bielice,
0-94/340-30-85. (GK)
11140/A

DZIAŁKA 950 mkw., Raduszka,
0885-155487. (GK)

2- POKOJOWE, 41m2. Koszalin,
0604-550-545. (GP)

DOM + warsztat K-lin
094-341-08-65. (GK)
___________ _______________ ___________

11168/A

DZIAŁKA bud. na górce, przy lesie,
w środku oś. Raduszka.
0609-665-977. (GK)
---------------- ------------------------------------------

11284/A

DZIAŁKA budowlana 0,10ha,

DOM 220 m2 na Zatorzu.
Słupsk, 0502-619-905. (GP)

*s\

Psi

OJ
mmmm

OJ

£

|SJ

K-lin, Waryńskiego 604-298-140.

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

OJ

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

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

OJ

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

t/>

DZIAŁKI budowlane okolice

Psi

(GP)

\S\

DZIAŁKI budowlane w Łosinie.
0606-204-283. (GP)

a)
3

(50zł/m2) Niestkowo,
0505-180-335. (GP)

w Koszalinie 060847-0746.

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

O

OJ

2-POKOJOWE nowe, os. Zakole,

9

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

DZIAŁKA budowlana 1.8 ha,
10367/A

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

DZIAŁKA budowlana 100 m

wynajęcia, Koszalin,
0502-685-218. (GK)

03019/A

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

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

DZIAŁKI w mieście za pół ceny,
0604-141-377. (GK)
10929/A

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

3-POKOJOWE umeblowane,
0602- 309-021. (GK)

(GK)
11004/A

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

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

416109G1K1B

(GK)

01544/A

KOSZALIN- śródmieście, budynek

duża sł. kuchnia, łaz. + WC,
c.o. miejsk., okna drewn., b/b,
b/pośr. stan podst. 186.000,-

mieszkalno- usługowy,

0663-771-586,

509-658-841.

(GK)

10757/A

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

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

(GK)
11178/A

(GK)
10250/A

10973/A

BIURA Słupsk, tanio.
0603- 955-382. (GP)
. ------------- --------- ------------------------ .

01442/A

CENTRUM komfortowe
602-234-214. (GK)

(GS)

09934/A
11112/A

09675/A

059/84-11-662.

Tel. 059/84-14420
wycena firm.

(GP)
13386/A

(GP)

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

OMEGA -obrót, wyceny,
Słupsk, ul. Starzyńskiego 11,
www.nieruchomosci.slupsk.pl

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI
Słupsk, www.krynicki.com.pl,

DZIAŁKA budowlana 9 arów

(GK)

(GK)

KRĄG domek jezioro 790428-340.
(GK)

DZIAŁKA budowlana 742 m2,

centrum Koszalina, 0696490-555.
———----------------------- ,---------------------

NIEBUSZEWO 2-pok. rozkł. II p,

KAWALERKA "Nasz Dom" parter.
0600-519404. (GK)
----------------------------------------------

10916/A

3-POKOJOWE, umeblowane, parter
10922/A

DZIAŁKA budowlana 1300 m2 -

10759/A

3-POKOJOWE Koszalin,
602-690-344. (GK)

Zakole 9; 094-34544-07;
602-746-896 - zapraszamy
www.grzelak.nieruchomosci.com.pl

0666-842-152.

11090/A

3-POK. rodzinie, firmie
504467-773. (GK)

200 mkw., działka 1300 mkw.,

(GK)

11097/A

2-POKOJOWE, 1.000 zł, Mielno,
0-500-239-789. (GK)

HALA w Dębnicy Kaszubskiej

od morza, Mielno- Unieście,

01511/B

2-POKOJOWE wyposażone do

DZIAŁKI usługowe, 2000 mkw.

------------------------------------------------------- -- ’

10877/A

2-POKOJOWE Słupsk,
0-606-760-225. (GP)

GRZELAK Nieruchomości - Koszalin,
01506/D

11213/A

1.000 zł +media, 0512-267444.

DZIAŁKI POD SŁUPSKIEM,
WWW.DZIALKI.API0N.PL.0662 173
377 (GP)

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

10222/A

2-POKOJOWE do wynajęcia

P
"S

10776/A

09703/A

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

IM

aj

,

2-POK., centrum. 602-38-78-13.
(GK)

OJ

(N)
--------------------------—----------------------------

K-lin Śródmieście 604-298-140.

(GK)

OJ

(O

11225/A

134M parter domu: 4 pok., ogród.

E

DZIAŁKI 0,3 ha i 0,58 ha warunki
zabudowy 0517-214-642. (GK)
tel 501501710 atrakcyjna cena

09796/A

1,2 osobowy 513-666-874. (GK)

DZIAŁKĘ, Maltańska, Koszalin.
0781840374 (N)

10504/A

09694/A

I Magazyny, 695-635-293. (GK)

11015/A

DZIAŁKA budowlana 0,38ha

Raduszka, 0601-89-30-30.

ro

•IM
O

DZIAŁKI 0,5h i 0,6h Stare Bielice,

03008/A

!! Parter obok Sądu na działalność.

Skwierzynka-180.000.
665-596-660. (GK)

Nowe Bielice, 094/316-34-75.

0‘

(GP)

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

02877/A

11185/A
00

JÜI
I!! 2-0S0B0WY pokój do
wynajęcia. Słupsk, 0508-346-808

sV->

02795/A

mkw, Manowo, 0601-502-091,

(GK)

11064/A

ro

ca

11320/A

NIERUCHOMOŚCI

o
>N

a»

11055/A

Słupska, 0-503-032-965.

DZIAŁKA budowlana 23 a 50 zł/

600975867

(GK)

-----------------------------------------------------—
11105/A

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

ru

08702/A

nad jeziorem, biuro sprzedaży
www.pgn.szczecinek.pl,

__ ____ _________

3- POK. 059/84-00-930,
www.spgn.pl (GP)

DOM,SŁUPSK 0693-904-976 (GP)

D0ŁGIE, tanie działki budowlane

(GK)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sprzedam, zamienię na mieszkanie
ok. 30 mkw., 094/3403-213.

Lubiatowska. 0607-052493,
601-813-938. (GK)

01376/B

uzbrojona lm2 - 40 zł. 10 km
od Koszalina 72-12-93-328. (GK)

c
a»
JL-

r—

00903/A

ZIEMIA po 15 lub 20 arów.

OJ

DZIAŁKĘ budowlaną - Kobylnica,
0602-263-857. (GP)

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

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

v->
r
ir

00034/G

ZIEMIA + las 4,80ha.
0691-486-950. (GP)

OJ
• mmmm

02654/A

DZIAŁKĘ budowlaną ul.

po 15.

"rS

DZIAŁKĘ Bobrowice koło Sławna
885-579-682. (GK)

(GP)

Niestkowo k/Ustki, 0604-216-870.
10585/A

Ł

_______________________ ;----------- ----------

OJ

DZIAŁKA, Ustka. 0601-20-66-94.

DOM, Siemianice. 0607-93-0043.

09520/A

BIERKOWO l,32ha 605895615

ul. Władysława IV koło Emki,

01527/A

0602426-191.
09581/A

2-POKOJOWE 44,7 mkw.,

DOM w Ustce, 14 pokoi, 960.000zł.
0502-619-905. (GP)

Paproty gm. Malechowo,
603-9344-69. (GK)

4-POKOJOWE, 90 mkw.,
01513/A

02966/A

00273/A

4-POKOJOWE, 74,5 mkw. Przylesie,
ul. Wyki, Koszalin, 0514-144-852.

O

nieruchomości. 059/84-819-20.

(GP)

*-

IM
^

11359/A

02956/A

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

(T5

>*v

(GK)

DZIAŁKĘ budowlaną 1025mkw.,

1600m do morza- inne działki
0600-188476. (GK)

4-POK. 059/84-00-930,
www.spgn.pl (GP)

+-»

11143/A

DOM w Łosinie, 0602-765-016

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

(GK)
_____________________________________ '

00034/C

10366/A

11178/B

3-POKOJOWE, I piętro, 53 mkw.
Koszalin, Kołłątaja. 602-524-014.

po 15.

.=*

11221/A

DZIAŁKA 7 ar z mediami, Nowe
Bielice, 0696485-968. (GK)
11372/A

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

2- POK. 059/84-00930,
www.spgn.pl (GP)

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

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

0509-982466. (GK)

10015//

11162/A

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

____________

3-POKOJOWE, 54 mkw., I piętro,
balkon, Przylesie, 235.000 zł,

1- POKOJOWE

WWW.SPGN.pl Bogata oferta
OJ

(GP)

-----------------------------:---------------------------11226/A

WWW.POLSKIENIERUCHOMOSC
I.NET od nabywców NIE

01017/C

(GK)

_______________________ —----------------

(GP)

(GK)

__ _______________ ___________________

WEX duży wybór mieszkań,
059/84-11-029. (GP)

wymagamy zawarcia umowy'
pośrednictwa i zapłaty
wynagrodzenia. (GK)

----------------------------------------------------------------------11149/A

DOM. 059/84-00-930, www.spgn.pl

(GK)

www.Koszalin.32mkw.tel.6682064

11342/A

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

10563/A

_____________________ ________________

1-POKOJOWE Ip Słupsk
66445-2748 (GK)

02869/A

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

3-POKOJOWE 69 mkw., Ip,
Przylesie, 0698-81-61-05. (GK)

02963/A

SPRZEDAM ziemię,
094/342-55-93. (GK)

0136Ś/A

01531/A

Jamno. 512-338-175 dzwonić

DOM szeregowy 120 mkw., garażRokosowo, 0603-934469. (GK)

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

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

059/8145489,0793-33-51-51.

DZIAŁKA z pozwoleniem na budowę

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

(GP)

02984/A

09906/A

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

11285/A

(GK)

3-POKOJOWE Niedalino
bezczynszowe, 0500-121-133.

(GK)

wieżowiec lllp. 172.000.
0-505-107-891. (GK)

z garażem, ogrodem,
094/31-71-217. (GK)

szklarnia, 3,5 tys. Ogród Camping
503-176-949.

DOM Raduszka 530.000,
0500-067420. (GK)
DOM sprzedam lub zamienię

_____________________________ ^------------11153/A

1-POKOJOWE 41 mkw. + garaż
w Boninie, 0603492-150

08304/A

3-POKOJOWE 55 mkw., lub
wynajmę. Koszalin. 0668-738-581.

3-P0K0J0WE 78 mkw I p.
(Zwycięstwa) 0723493-784

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

10994/A

______________ _——-------------

DZIAŁKA warzywna, altana,

DZIAŁKA z pozwoleniem, uzbrojona
Koszalin, 886417568 (N)

_________ _________________________

"ANKAMI"

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

(N)

______—--------- ----------------------------,-------

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

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

02604/,

w zabudowie szeregowej okolice
Emki 620 tys. zł Koszalin,
0606431-610. (GK)

______________ _______________________

___________________ _______ ______—

! Działka Gałęzinowo, pod
zabudowę, lh, 0607-267-819

(N)

——

00273/B

DOM na wsi 602-616-776. (GK)

_____________________ :------------------------

NIERUCHOMOŚCI 094-346-00-20;

°

SPRZEDAM pół domu parter Słupsk 0509 214 046 (GP)

DZIAŁKA Stare Bielice 793919628

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

(GK)

06.gazeto.pl

na Zatorzu sprzedam, I piętro.
0697458-661. (N)

(GP)

DZIAŁKA siedliskowa 3,79ha,

3-P0K0J0WE 47,69 m2,
Bogusława X, II piętro.
Słupsk. 0782-695-218. (GP)

3-POKOJOWE 57 mkw., +logia,
195.000, Koszalin, 0-606-798-015.

mmm.

po godz. 15.

_____

MIESZKANIE w Ustce sprzedam.
10750/A

(GP)

MIESZKANIE o pow. 58,19 mkw.,

10152/A

DZIAŁKA budowlana.
0513-165425. (GK)

-------- —-------------------------------------------------------- 11145/A

__________

________________ ______________

08706/A

MIESZKANIE w Suchej Koszalińskiej

3-P0K0JE, centrum,
tel. 608-329-582 (N)

00317/A

_______

(GK)

blisko Słupska, 0-602-338-905.

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

DOM jednorodzinny, nowy,
ok 130m2, wolnostojący,
Słupsk ul. ks. Brzuski
0604-101-714. (GP)

—_---------------------------------------------------

(GS)

W_______________________________

(N)

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

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

02569/A

SPRZEDAM łąkę z lasem, l,4ha,

DZIAŁKA budowlana w Jamnie
z pozwoleniem na budowę
3000 mkw. cena 70 zł/mkw.,
0604-260-212. (GK)

DOM 2-rodzinny 240 mkw.

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

ŁĄKA, Święcianowo. 0781840374

11210/B

1068809G1K2D

3-POK., Szczecin-Słoneczne, 74m2,
lp./IV. 3 pokoje przerobione z 4
(garderoba). Podwyższony standard.
Sprzedaż bez pośredników.
Cena 295000zł, 601-890-169
po 16.00. (GS)

02971/A

(GP)

10965/8

1800m do morza- inne działki
0604-328-291. (GK)

KUPIĘ gospodarstwo rolne,

______________ -____ ____________

(GK)

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

______________________________________

SPRZEDAM dom, 604-188-773.

ŁĄKA Wyszewo, 0882-856-705.
(GK)
-

01464/A

Słupsk, 280 000 zł.,
0501-35-95-53 (GP)
11174/A

1

00443/A

Mieszkanie
3-pokojowe, 55 m2,
I
rej. Sikorskiego 192.000,-1

KUPIĘ dom, 512-004-262. (GP)

Oferty bezpośrednie.
Kupujący 0% prowizji!

PÓŁ domu z ogrodem ok. 300m2,

DZIAŁKA budowlana Świeszyno
0668462-077. (GK)

026‘

__ ___________________________________

w Darłówku, bardzo dobra
lokalizacja, 0502-288-576.

1254m. lOOtys.zł. Białogard,

(GP)

091/488-55-21

(N)

(GP)

____ ______________________ —---------

11163/A

do oh 30 km
od Koszalina.
RÓWNIEŻ DO REMONTU!

0602-783-595.
www.willamarcopolo.pl

LOKAL gastronomiczny

DZIAŁKA budowlana o pow.
0604-243-767.

11398/A

(GK)

Poszukujemy dom o w

1042

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,

____ _____________ ____________________

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

11244/A

.m I E R U C I—I O IVI O Ś <3 I
09178/A

PZM-OT Słupsk-kat ABC,E
059/84245-66.Przewóz rzeczy,
ubezpieczenie, PZM OC, AC
_______ _____________________________

*\
"\

09935/A

75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155
r *______________094
, tel. 094 341 02 51/
347 12 72

PENSJONAT w Łebie,

LĄDEK Zdrój 2-pokojowe 42 mkw.,
0-602-120-222. (GK)

DZIAŁKA budowlana 9 arów,

MAŚLAK Marek. K-lin, 604-638-016
(GK)

01508/A

DO wynajęcia 2 pokoje
604321-536.

(GK)
11242/A

DO wynajęcia hala magazynowa
ok. 300m2 w Białogardzie,
ul. Chocimska 5,
tel. 0-603-766-587.

(GK)

sobota-niedziela
4-5 kwietnia 200?

OGŁOSZENIA DROBNE
5d/l Kołobrzeg, 0601-778-509.

10559/A

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

00275/A

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

magazynowe, Franciszkańska,
250 mkw. 094/342-39-75.

(GK)

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

11179/A

POSZUKUJĘ pomieszczenia

GARAŻ do wynajęcia Koszalin
(GK)

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

11056/A

GARAŻ do wynajęcia, 18m2,

do wynajęcia na warsztat
samochodowy lub warsztatu,
0602-853-848. (GK)
----------------------------------------------------------

Stargard ul. Jagielońska
0602-137-744. (GS)
------- ---- ------------------------------------------ —

00304/A

HALA do wynajęcia 0-501-263-657.
(GK)
---------------------------------------------------

10560/A

KAWALERKA 0602-88-22-65. (GK)
---------------------------------------------------

10992/A

AOS Sp. z o.o. Sp.K.
Firma KonsultingowoInżynierska

ASYSTENTÓW PROJEKTANTA

POKÓJ, 0508-823-349. (GK)
POMIESZCZENIE warsztatowo-

10650/A

ul. E.Gierczak, 0601-813-938.

AOS sp. z o.o. w Koszalinie
Firma Konsultingowo - Inżynierska
Rok zał. 1989 zatrudni:
(Dział Projektowy)

10160/A

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

!!!!!!! BUSEM DO HOLANDIITANIO. TEL0503-198457 (GK)

ZATRUDNIĘ do kebaba. Koszalin.

POKOI niepalącej, 725-899-813
(GK)

DO wynajęcia lokal- Plac Ratuszowy

Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie wyższe inżynierskie budowlane
- znajomość oprogramowania Auto CAD
(praktyczne zastosowanie)
- doświadczenie w pracy związanej z
projektowaniem
- prawo jazdy kat. B
Dokumenty aplikacyjne
- na adres: aos@aos.pl

EKSPEDIENTKĘ do sklepu

SAMODZIELNE POKOJE
885-155487. (GK)
-----------------------------

11168/B

SIANOŻĘTY na sezon 2009

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

ZATRUDNIĘ fryzjerkę damsko-

(GK)

męską. Pilnie! Koszalin,
691-386-814. (GK)

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

01558/A

ZATRUDNIĘ murarzy
Szczecińska 4 B od 7-8

EKSPEDIENTKĘ dzwonić
w godz. od 8.00 do 16.00,
0-886-170-739. (GP)
—-------------------- -----------------------------------

wykształcenia wyższego
technicznego (budownictwo,
inżynieria środowiska,
energetyka), ekonomicznego
lub prawniczego

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

(GK)

02878/A

(GK)

klienta w salonie gier, K-lin,

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

(GK)
10942/»

KAWALERKA 0785-770-510. (GK)

_____________________ ________________

10625/A

WYNAJMĘ BOX Wokulski,

FIRMA "Colportex" zatrudni

doświadczenia w pracy
z projektami inwestycyjnymi

11215/A

piętro (lub sprzedam) - tanio.
0798-630-866. (GP)

ekspedientkę do Saloniku
Prasowego, 0-512-65-62-75,
dzwonić w godz. 14-16. (GK)

co najmniej 5-letniego
doświadczenia zawodowego

ZATRUDNIĘ pokojową i kucharkę,

zdolności organizacyjnych
i umiejętności negocjacyjnych

0-94/31-89402, 0-507-106-124.

KAWALERKA 668124178 (N)
______________ ;--------- ;------------------

KAWALERKA do wynajęcia,
Słupsk 0698-644-578 (GP)

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

________ ________________________ _

03010/A

KAWALERKA do wynajęcia.
0502-761-256. (GK)

____________________

WYNAJMĘ M3 Koszalin
604-322-295. (GK)
------------------------ ------------------ .--------------

__________ ______ _______________

10804/A

KAWALERKA parze 0506-703-361.
(GK)
-____________________ ______ —-------

10680/A

WYNAJMĘ mieszkanie, 2-pokojowe
umeblowane Redzikowo-Słupsk,
0518-547-587

(GK)

______________

11078/A

11224/A

KAWALERKA w domku

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

(umeblowana, TV, AGD)
0-510-726-347. (GK)
--------------

STANCJA

10780/A

POKÓJ umeblowany, łazienka,

KAWALERKA w domku
507-145-747. (GK)

oddzielne wejście, 0510-044-539.

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

11099/A

KAWALERKA, kaucja
094/31-11462. (GK)

11275/A

FIRMA DORADZTWA FINANSOWEGO
POSZUKUJE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO: KIEROWNIKA
ZESPOŁU. 00 KANDYDATÓW
OCZEKUJEMY DOŚWIADCZENIA
ORAZ WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO.
OFERUJEMY ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE.
ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY
O PRZESŁANIE CV ADRES:
REKRUTACJA DORADCA@WP.PL
FAX. 918127071 (N)
____________ .________________________

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

11132//

10448/»

KAWALERKA, umeblowana
(dzwonić w sobotę 9.00-13.00),
664-094-250. (GP)
------------------ --------------------- -----------

MMMML
02960/A

FIRMA zatrudni samodzielnych

na parterze, po remoncie zamienię

KIOSK z wyposażeniem do
(GK)

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

11120/A

na większe lub sprzedam.
Słupsk, 0512-327-591. (GP)

LOKAL 50m2 centrum Koszalina
609-641-866. (GK)

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

36 i 46 mkw. na jedno większe

WYKWALIFIKOWANYCH SPAWACZY,
MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA,

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

własnościowe, 0692-839-579.

094/341-6645.

10155/A

LOKAL handlowy 0602402-914.
(GK)
---------------------------------------------------

(GK)

10933/A

LOKAL mieszkalno- użytkowy
32 mkw., (Partyzantów)
0509-391-822. (GK)
—-----------------------------------------------

11081/A

MAGAZYNOWO- produkcyjne,
0668-934-714. (GK)

___________________ _____ ________

------

(GP)

„________________ >------

01484/A

664-905-999.

(GK)

(GK)
1

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

r

■_________________—

r_________________

00474/A

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

11039/C

! STUDENTKĘ zaocz.
094/346-11-02. (GK)

11360/A

"AVON" zaprasza! 0605-251-962.
(GK)
08929/A

POKOJE Koszalin, 0788-801-287.
(GK)
11317/A

POKÓJ - domek 0604-247-683.
(GK)
10768/A

POKÓJ (domek) oddzielne wejście,
0-94/340-50-90. (GK)
^

POKÓJ 2-, 3-osobowy
0602-656430. (GK)

AKWIZYTORA do sprzedaży alkoholi
(GP)

02955/A

BARDZO pilnie poszukujemy
fotomodelek 16-25 lat (od 160cm)

zatrudni sekretarkę- asystentkę.
Wymagania: biegła znajomość

(GK)

DEKARZY, 0888-t09-568.

11173/C

(GK)

11365/A

_____________ _________________

11250/»

11122/A

lub mężczyznę. Koszalin.
0691-948-151. (GK)
10960/A

POSPRZĄTAM, umyję okna,
0513-394-849. (GK)

info@prace-budowlane.com.pl (GK)
11037/»

!! KOMBAJN- usługi (umowy)
0509-825-264. (GK)

00118/B

Nie

leń się!
svoje

Moiuvoki!

10278/A

(GK)

_____________________________________

11350/A

budowlanych 0-601-597-349.

(GK)

02925/A

KLOCOWEGO do sklepu mięsnego
Szczecin; 0601444-544 (GS)
00867/»

KOSMETYCZKĘ zatrudnię,
0-517494-240. (GK)
10958/A

Wydawca „Głosu"
poszukuje w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku

kandydatów do pracy w działach handlowych.

(GP)

Stanfex zatrudni w Słupsku
pracownika działu handlowego.
Oferty e-mail:
biuro.stanfex@point-s.pl (GK)
10251/A

SKLEP Multi RTV AGD zatrudni

Jesteś ambitny, pracowity,
komunikatywny?
Nie boisz się nowych
wyzwań i komputera?

Chcesz zarobić?
Połącz przyjemne z pożytecznym:)

na stanowisko: doradca klienta,
CV -Hist Zwycięstwa 16,
094-/34-81-041. (GK)

Oferujemy

10699/»

pracy (na komputerze- wskazana
OPTIMA). Część lub cały etat w
Koszalinie, 0-602-609-607. (GK)
1127Ż/A

dobrą płacę uzależnioną od wyników.

STOLARZ meblowy, Koszalin,
tel. 094/342-52-72. (GK)
--- ------------------- —------------ ------

11069/»

STRÓŻA (rencistę) przyjmę.

KSIĘGOWĄ do sp.zo.o 1/4 etatu,

Bierkowo, 0606-20-60-77.

(emerytka), oferty do Biura

________ ____ ___ _____ _________

(GP)
01550/A

TRAKTORZYSTĘ, 0-500092-248.
(GP)

02857/A

02990/A

TYNKARZY gipsowych
0-692-961-276 (GS)

(GK)

00118/A

10897/A

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą,
662-860-323. (GK)

02874/A

| Pamiętaj, że będziesz mógł wpisać w swoje CV
|
• współpracę z europejskim koncernem medialnym.#

Zgłoszenia przyjmujemy na skrzynkę
rekrutacjat3mediapomorskie.pl

ZATRUDNĘfyziera-(kę) oraz uczniów
praktykujących. 094-312-2349.

(GK)

(GP)

Nie masz doświadczenia,
studiujesz, szukasz pierwszej pracy?
Spoko! Z nami się nauczysz.

10522/A

10930/A

KUCHARZA, przedstawiciela
pasjal53@wp.pl

ROLNICTWO..

03017/A

sanitarnych zewnętrznych

KUCHARZA zatrudnię,
0692-874-653. (GK)

01211

do dwuletniej dziewczynki.
tel:0 663 78 76 26 (GP)

SERWIS motoryzacyjny Points

Koszalin, 0-790433-851.

00698

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

(GK)

Wykorzystaj

KIEROWNIKA do instalacji

(GP)

067-2669491

____________ ______ —-------------------------

PRZYJMĘ pracowników

handlowego, Ustka 510 190 000,

DS klienta (forum)
__________________________________

10948/A

__ ________________

Ogłoszeń Słupsk
ul. H.Pobożnego 19.

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

TRANSFERY - lotniska.
0914850422. (GS)

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

tokarza/ frezera, 094/342-06-01.
11128/A

__ ___ ____________

____________
!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,
059-841-11-51, kom
0503-198457. (GK)

PRZYJMĘ doświadczonego

KIEROWCĘ do rozwożenia pizzy,
Koszalin, 0-790433-851. (GK)

________________ -_ _ _ _____ __ ____

00691

POLSKA Europa, 0791-130969,
(GS)

00118/»

kuchmistrza - szefa kuchni.
Informacje pod. tel. nr
09431-89490 codzienne
od 7.00 do 15.00. (GK)

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

(GK)

Koszalin 606-744-984.

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

(bliźniaki, 14 m-cy), od godz 15.
094-3422637 (N)

KUCHARZA do Pizzerii,

poszukujemy fotomodelek

DO sprzedaży okularów.
0-662-078-075. (GK)

ORW "Syrena" w Mielnie zatrudni

PRZEWOZY

POSZUKUJĘ opiekunki

komputera, Prawo Jazdy. Oferty
e-mail: debet@debet.koszalin.pl

______________

do reklam i katalogów odziezy.
091/433-82-92.

11001/A

KSIĘGOWA/Y do samodzielnej

16- 251.,od 160cm.
biuro@infi nitypoland.com (GK)^

POKÓJ 2-osobowy +internet,
0501-664-343. (GK)

POKÓJ do wynajęcia. Mścice.
0602-718-913. (GK)

KANCELARIA "Debet” Halina Kozak

DO katalogów z biżuterią i odzieżą
11235/A

POKÓJ do wynajęcia
0518-975-263. (GK)

10998/A

__________________________ _ ___

zatrudni "Rarytas - Pol"tel.
059/843-63-92

(GK)

11039/D

info@prace-budowiane.com.pl (GK)

(GK)

POKÓJ 0509-916-278. (6K)

.

! Prowadzenie kawiarni

1

0502461-361,0501-666-824.

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

09698/A

zatrudni pokojowe 094/340-33-10.

00696,

BERLIN- lotniska 0601-7053-53,
(GS)

POSZUKUJE doświadczonej niani

(N)

____ __________ ______________________

094/346-08-096.

_---------------10508/A

11271/A

info@prace-budowlane.com.pl (GK)

POKOJE do wynajęcia. Koszalin

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

(GK)
'
'_____________ _________ _________
! Do kawiarni

luksusowym, ogromnym pokoju,
Politechnika, Emka 1 min.

(N)

10051/A

!!! PERFUMY FM - zostań
konsultantem! Tel. 0502-121-615.

OKAZJA! Miejsce studentce w

11114/A

języka angielskiego w mowie i
piśmie, b. dobra znajomość

11410/A

10397/A

606472-510.

10803/B

!!! Kierowcę, 0-94/3414141.

NOWE dwupokojowe w Koszalinie
wynajmę 886352203 (N)

08914/A

WARUNKI PRACY, samlab@o2.pl,

(GK)

ÜUMM.

00023/

BELGIA- Holandia, 0501-087-235,
(GS)

11366/A

ING PRZEDSTAWICIEL SUPER
606-283-861.

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

SPRZĄTNĘ mieszkanie
519-731-752. (GK)

POMOCNIKA ogrodnika kobietę

HOTEL zatrudni recepcjonistę/-tkę.
880-277-166. (GK)

instalator c.o. Zatrudnię specjalistę
do spraw wentylacji: CV na adres
mateusz@budujeszdom.pl

Niemcy 060248-58-64,
091/455-34-97 (GS)

PRACA

POMOCNIKA budowlanego,
094/342-55-29. (GK)

______________________ —-------------------

____________ __ ______________________

wejście (wysoki standard)
dla 1- lub 2 osób. Koszalin,

HANDLOWCA z doświadczeniem

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

ML

Miejsce pracy: Koszalin
CV ze zdjęciem oraz list
motywacyjny prosimy składać
na adres: aos@aos.pl

00245/

UNTERBUS, Holandia, Belgia,

02974/A

posiadania prawa jazdy kat. B
(z praktyką)

11334/A

w sprzedaży maszyn rolniczych
lub części. Oferty e-mail:
artur.luczak@agriparts.pl (GK)

bezczynszowe, dobra lokalizacja,
koło Połczyna Zd. na 2-pokojowe
Koszalin lub sprzedam.
0785-528-070. (GK)

nr tel. 511-019-595

MIESZKANIE w domku. Oddzielne

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

10678/

ZATRUDNIĘ na stanowisko

70 m2, umeblowane, wysoki
standard, centrum Słupska do wynajęcia. 0793-394045.

:

3-POKOJOWE (66) własnościowe,

09382/A

MIESZKANIE nowe 2-P0K0J0WE,

(GK)

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

____ _______________________ —--------

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

(GP)

0-723-522-798.

11098/A
10782/A

FIRMA ZATRUDNI
01542/,

dystrybucja słodyczy- Słupsk,

OPERATORA koparko- ładowarki
0604-564-261. (GK)

i montażystów płyt g/k,
0728-270-163. (GK)
________ _______ ____________________

!!! tanio przewozy + przesyłki
Niemcy, Holandia, Belgia!!!
z adresu pod wskazany adres,
0602-800924 (GK)

do sprzedaży bezpośredniej,

samodzielności w działaniu
i poczucia odpowiedzialności
zawodowej

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

i doświadczonych glazurników

2-POKOJOWE własnościowe

11106/A

ZATRUDNIĘ przedstawiciela

języka angielskiego

MOTEL Monika (św. Wojciecha)
10782/B

!!! Anglia, osoby + paczki
0503-198450 (GK)

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

11219C9G1K2A

(GK)

11061/A

11227/A

Pensjonat "Opty" Unieście,.

'ja dobrej znajomości

FIRMA zatrudni majstra
(wykończenia) 0-603447-898.

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

wynajęcia 0-600-226-759.

01529/A

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

00333/A

!!!! wyjazdy Holandia, Niemcy,
250 zł, 067/266-96-54,
kom 0518-373-256. (GK)

ZATRUDNIĘ pizzermena. Sianów
787-175-781. (GK)

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

00274/A

00347/6

I!!! Wiosenna promocja !!!!
Holandia 240 zł 0503-180-142

ZATRUDNIĘ osobę do obsługi
pl. Kilińskiego 2.

00347/A

!!!! przewozy Holandia, Niemcy,
wyjazdy czwartek - niedziela,
0506-110-012. (GK)

11369/»

Hurtownia Budowlana.

00118/6

!!!! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia- tanio, 0514-020-625.

10510/A

11263/»

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

wynajmę tereny przy morzu
pod handel- 30 m od morza
0728-552-595. (GK)

(GK)

praca zmianowa. Słupsk
tel. 509486784 (N)

MENEDŻERA
PROJEKTÓW

00118/C

!!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,
0503-198446,067-26-69491

11192/A

ZATRUDNIĘ fryzjera męskiego,

Od kandydatów oczekujemy:

spożywczego. Słupsk,
0728-628-301. (GP)

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

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

zatrudni:

1122009G1K2A

11361/A

0694-323-055,0503-176-547.

Rok założenia 1989

123

Prosimy dopisać formułę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd
nych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r.
o Ochranie Danych Osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr.101, poz. 926 z póź. zm)
979309G1K1B

sobota-niedziela
4 - 5 kwietnia 2009
UWAGA! Imprezy okolicznościowe,
wesela do 200 osób, wolne terminy
lipiec- sierpień, 0601-233-159.

SPRZEDAM Ursus 12-12, presa

! USŁUGI rolnicze- orki, siew,
opryski, kombajn, itd.,
0502-250-100. (GK)

Z-224, ładowacz Cyklop i orkan,
0601-895-561.

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

08640/B

(GK)

__________ ________________________ _

11044/A

01203/A

02989/A

SPRZEDAM zgrabiarkę
501519439. Pilne. (N)
___________________________________—

___________

URSUS 1204, rozrzutnik obornika,

10330/A

BIZON Z0-83 1988 r. -hydrostat,
sieczkarnia; 0-513-359-318.

inny sprzęt, 0602-294-062.

(GK)

___________________—-----------------------

________

10807/A

___ _____________________________

10509/A

JĘCZMIEŃ jary, gorczyca, owies sprzedam. 0608-614-201.

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

00444/A

JĘCZMIEŃ siewny, przenica ozima,
0-723-873-262. (GP)
________________

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

ZESPÓŁ muzyczny: wesela, zabawy.
0601-908-886. (GK)
____ ________ ____________________—

00200/A

_______________________ _____________

maszyn rolniczych, serwis, części

10705/A

NAGROBKI granitowe od 1.800zł

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

11368/A

ogrodzeniowe, 0501-177-165

24 h. Zatrudnimy Panie.
094-341-16-54. (GK)

10822/A

DREWNO tanio, 0665-022-590.
(GK)

(GP)

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

(094)34-04-360; 0602-74-00-57.

94/3465389

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

(GP)

02804/A

OWIES sprzedam, 0783-068413.
(GK)
_______________________________ —

00357/A

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

GORCZYCA 4 zł, facela 5 zł
094/3184-123. (GK)

OWIES, jęczmień. 094/31-11462.
(GK)
________________________________ -

11061/B

PROSIAKI Świeszyno
094/316-13-16. (GK)

09275/A

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

11210/A

SADZENIAKI 0600030670.
(GK)
__________________

09105/A

SIANO + talerzówka,
0798-198-683. (GK)
00356/A

SIEWNIKI do nawozów, zboża,
zgrabiarki, kosiarki do trawy,
pługi 0693442548, 0601635939.

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

11289/A

SKUP - maciory, knury
0-504-539-303. (GK)

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

00264/A

stropy! tanio! 0501-066-008.

(GK)
08469/A

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.
Ceny promocyjne: maj - październik

(GS)
______ ___________ ________ *------------------

__________________ ______ ^-----------------

10817/A

00013/C

10810/A

09699/B

FILMOWANIE, zdjęcia
0604-087-283. (GK)
10753/A

00281/A

(N)

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

10683/A

SPRZEDAM owies, 0601-688-174.
(GK)

KONSULTANT ślubny.

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

11161/A

SPRZEDAM przyczepy,
maszyny rolnicze, 059/846-66-98.

(GK)

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

02835/A

(GK)

DREWNO brzoza 90 zł,
608-147-958. (GK)

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

09751/A

TANIO! Wesela, komunie, imprezy.
0603-125-269,0601-642-067.
__________________________ —

01553/A

09209/A

DREWNO kominkowe superoferta,
(GK)

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

O jajku

09645/A

10591/8

(GP)
--------------------------------------------- ---------- -10256/B

01414/A

0600-696-516 Dwie początkujące.
(GK)
------------------------------------------ r--------------

08116/A

STYROPIAN producent, dostawa.
052-331-6248. (GK)

10591/C

0664-523-109 nowa zgrabniutka
(GK)
--------------------------------------------------------

10591/E

0-695-561-084 19-latka. (GP)
---- ------------------------------------------ —---- •

01504/A

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

----------------------------------------------------------------------10135/A

sprzedaż, wynajem. Barakowozy,
minikoparka Pel Jop.
0666-854-534. (GK)

30-LATKA Słupsk, 0791-620-311.

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

34 Latka 696-838-993 (GK)

MATERIAŁY budowlane
kompleksowo. Transport. Tanio.
0505-058-333. (GS)
-----------------------

00013/D

MEBLE antyczne, renowacja.
0600-031-659. (GK)
-----

10232/A

SZALUNKI ziemne lekkie ciężkie-

(GP)

11411/A

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

•Pi

(GK)

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

MEBLE używane- dąb rustykalny,

TANIE GARAŻE BLASZANE,

tanio, 0-604-678-640.

PRODUCENT, 503-073-093,
091/385-20-36. (GK)

(GK)
10904/A

10287/A

11326/A

NAJTANIEJ: węgiel, koks,

09451/A

TELEWIZOR tanio, 605-760-147.
(GK)

02975/A

WIBROPRASA hydrauliczna HK-6,
0882-856-705. (GK)
----------------------------------------------------------

10965/A

47941/A

AMELIA. 0662-596-798. (GK)
10831/A

ANIA młoda nowa 0662-720-125.
(GK)
—----------------------------------------------------

10591/A

ANIA, 0785-355-370 (GP)
____________ ___________________________

02991/A

WORKI foliowe, obrusy ceratowe
-produkcja, sprzedaż.
0-602-723-619. (GP)

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.
Słupsk, 0661-177-611. (GP)

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

Osobowe. Białogard, Szosa
Połczyńska 1A. 094-312-00-08.

13385/A

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

10954/A

ZBIORNIK stalowy 30 tys. litrów

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

01471/A

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

10662/A

JOWITA 0-692-070493. (GK)
06989/A

KOBIECA, 0798-909-316. (GP)
------------ ------ —----------------------------------

(GK)
10511/A

00789/A

01390/A

CZARNULKA. 0798-976-053. (GK)
----------------------------------------------------------

sprzedam, 608-609-688.

ZIEMNIAKI jadale Postomino 19
059/810-85-56. (GK)

PRODUCENT schodów i drzwi
tel: 095/760-79-03 (GS)

09288/B

ASIA 515-66-39-08, Słupsk. (GP)

WYPOSAŻENIE sklepu spożywczego
517-867-276. (GK)

_______________ —-----------------------------

10591/0

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333
(GK)
---------------------------------

WAGA zegarowa 25 kg.,
059/842-28-85 (GP)

—---------------

00451/A

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

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

10863/A

OPONY. Rolnicze. Ciężarowe.

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

02854/A

888-864-488 Profesjonalistka K-lin.
(GK)

---------------------------------------------------------11274/A

----------------------------------------------—------11286/A

01551/A

AGNIESZKA Koszalin
0-506-55-77-83. (GK)

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

MOTOROWER "Ogar".
0606422-099. (GK)

01552/A

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

0509-151450www.szamba-poznan
11255/A

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)
--------------------------------- -------------------------

SZAMBA producent.

01559/A

MILUTKA 0607-304-654. (GK)
------------------------------------- —----------------

10663/A

OLA. 0-600-752-038. (GK)

00022/A

10786/A

warttpi
MU7

•

KUPON-ZAMÓWIENIE

Zamawiam książkę „0 jajku prawie wszystko"
Cena książki 17 zł+koszt przesyłki. Koszt doręczenia: 9,50 zł (łącznie do pobrania 26,50 zł).
Opłata za przesyłkę zostanie zrealizowana przy odbiorze (za pobraniem).
Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty wpłynięcia zamówienia.

prawie wszystko

IMIĘ I NAZWISKO (DUŻYMI LITERAMI)

- czyli o tradycji jajek wielkanocnych,
technikach zdobienia pisanek, zwyczajach
oraz o ludziach, którzy tworzyli tą tradycję

ULICA WYSYŁKI
KOD POCZTOWY

Cena 22zł 7żł + koszt przesyłki 9,50 zł

Tylko w internetowym sklepie

06817/C

0501-775-245 Twoja Grażynka.
(GK)

ŁATY więźba dachowa
608-576-046. (GK)

PODSŁUCHY 882-602-891
(GS)

DREWNO kominkowe
0791-712-154. (GK)
0608-153-847.

—-

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

(GK)
10786/B

(GK)

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

KROCZEK karpia, lina, amura,
0602-394-688. (GK)

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

04127/A

Kontakt 094/310-84-80;

iiioi/B

10283/A

0500408-533 Monika Nowa.
(GK)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0-513-694-998 Monika - prywatnie.

SPRZĘT JEŹDZIECKI, BRYCZKI,
7-OSOBOWA PRZYCZEPA
CAMPINGOWA 602727172 (N)

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

!ZATRUDNIMY panie;
0-511-794-669. (GK)

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

zł/tona, 0505-941-717.

Eko-Groszek. Koszalin ul. Mieszka
I-go 15 (przy Bohaterów Warszawy).
502-173-705. (GK)

AGD, RTV, pralki, telewizory,
grzejniki, sprzęt kuchenny.
Biesiekierz 5a, 094/318-01-50.

10502/A

KOSTKĘ granitową 8/11,390

------------——-----------------------------------09484/A

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

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

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

(GK)

przyjęcia okolicznościowe, imprezy
firmowe, szkolenia i konferencje.

(GP)

(GP)

0-94 342 70 88.

00606/A

krzewów, róż. 094/341-06-76
Koszalin, Szczecińska 20; godz.
9-17. (GK)

21 tys./ km, stan idealny,
696-873-096. (GK)

CENTRUM Wyprzedaży nowego

ROYAL Park Hotel & SPA
w Mielnie organizuje: wesela,

668-002-099.

00466/A

(przystanek autob.) 0502-384484.

(GK)

01372/A

10536/8

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

KIOSK "Kami" z lokalizacją

MOTOCYKL Suzuki GN 125 (1996)

07209/A

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

10841/A

pszenżyto tel. 695-898-015

! Zatrudnimy Panie Night Club
Koszalin, 0602-195-095. (GK)

SPRZEDAŻ drzewek owocowych,

10468/A

(GP)

druty, słupki. Transport. Montaż.
Producent, Słupsk 059/847-1642.

SPRZEDAM sukienkę ślubną rozm.
38, 0602-608-594. (GK)
09709/A

Ciebie.

----------- _-------- :-----------------------------------

(GP)

KAMIEŃ łupany świeży (dowóz),
094/348-78-39. (GK)

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

BUKSZPAN od 2 zł,

(GK)
11341/A

02942/B

BRAMY-NAPĘDY, BLOCZKI
FUNDAMENTOWE, SIATKA
OGRODZENIOWA, RUSZTOWANIA
WARSZAWSKIE 091/462-00-75
(N)
---------------------------------------------------------

HD, videofilmowanie
0-605-732-267. (GK)

www.projektsonata.pl

BETONIARKA. Słupsk
0-605-122-143 (GP)
---------------- -----------------------------------------

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

Owies i jęczmień. 0608-632-334.

(N)_________________________
10996/A

DJ do wynajęcia. 511454-600.
(GK)

0503-100451.

SPRZEDAM owies bezłuskowy i

00013/A

!STYROPIAN, wełna,
0501-066-008. (GS)
BARAK 500-860-187 Koszalin.

(GK)

SPRZEDAM ŁĄKĘ 2 ha.
------------------------------------------ ---------- —

00013/B

!PUSTAKI ceramiczne, dachówki,

05178/A

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

00507/A

IGRANIT, kruszywa, 0505-058444.
(GS)

!!! AFRODYTA, Mielno - imprezy
okolicznościowe, komunie,
wesela, konferencje.
www.afrodyta.mielno.pl

512-058-192 www.willamilenium.pl

_________________

12866/8

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

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

! DREWNO opałowe,
0-600-880-776. (GP)

11218/A

! 0665481426 Zatrudnię panie,
zakwaterowanie, lOOzł/h dla

Słupsk, 0-59/842-87-55,
0-603-070-188. (GP)

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

(GK)

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

00366/C

!! MŁODA studentkia
512-612411. (GK)

SIATKI leśne, ogrodzeniowe, słupki.

garażowe. Goleniów
091/407-20-10 (GS)

!!!!! "ROGALICZEK", Wesela.
(094)341-0143; www.rogaliczek.pl

tel. 094/31-89-217.

00437/B

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy

10675/B

!!!!!!! 0662-665457.
WYJAZDY. (GK)

0-59/846-11-10, 0508-120-638

00620/A

Ustronie Morskie ul. Wiejska 23a
0606-871-173. (GK)

02857/8

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

11422/A

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.

10886/A

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

(GK)
10957/A

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

HURTOWNIA okularów słonecznych-

ZIEMIĘ pod trawnik okolice
Koszalina -dowiozę, 602466868
(GK)

00437/A

(GK)

(GK)

02827/A

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

GARAŻE- blaszakl, najtaniej!!!
www.blaszaki.com 0-684532922,
094/3542023 058/7629512,
0606235417,018/334-08-10.
(GK)

11160/A

Okazyjne ceny. 0602-75-1949.

(GP)

________ __________________—--------------

02969/A

!!!! i.! i.!! \ j i.!!! 777;

______________________________—---------

Zetor R12245,11741,10145,
7340, 6441, 6340, 5340,
5211, 0360, tel. 0601-644-957.

11111/A

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

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

11207/A

00453/A

10536/A

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

(GK)

NEW Holland TM190 (2004);

(GK)

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

!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA

transport montaż
www.garazeprzechlewo.pl
798710329 (N)

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)
0602-601-166. (GK)

094/34-03495. Zatrudnimy panie.

RUSZTOWANIA klinowe, słupki

10706/A

10379/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,

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

! DETEKTYW PRYWATNY
094/34-00-992. (GK)

11127/A

------------------------------ —

PRZYCZEPA kempingowa, łóżko
wodne, 880-222-394. (GK)

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

WAPNO nawozowe - atrakcyjne
ceny, 094/346-9040,
0-501-310-176. (GK)

10322/A

DREWNO- tanio! 0793407-019.
(GK)

GARAŻE blaszane ocynkowane

11368/B

ZIEMIĘ 1 ha/16 tys.
0665458-561. (GK)

MARCHEW, 0500092-248.
(GP)

00296/A

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

(GK)
__________________________ _____—------

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

_______________—-------------

(GP)

(GK)

WELGER RP-12, 0-504-571-652.

10775/A

ŁUBIN wąskolistny Baron sprzedam 602-680-199.

(GK)

URSUS C 360, kombajn, Anna,
talerzówkę sprzedam
094-314-8044, 0501-356-364.

ZETORY 8045, 7211, 6718; prasę

KUPIĘ sieczkarnię, 507-312-907,
506-390-610. (GK)

WESELA Minibrowar 662-14-34-75.
(GK)

11009/A

(GK)

08701/A

_______________ -_________________

' 11109/A

094-314-8044, 0501-356-364.

KUPIĘ grunty, region koszaliński.
0781840374 (N)

06297/A

www.fotowesela.com.pl

WYPRZEDAŻ wszelkich używanych

02906/A

(GK)

11300/A

(GK)

BYDŁO WYBRAKOWANE,
KNURY, MACIORY SKUPUJE
605533481 (N)

694-938-703
www.paiacmorski.ta.pl

10947/A

DREWNO kominkowe.
661-722-076. (GS)
_______ —------------------------------ -----------

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

AGREGAT siewny, prasa rolująca,
sprzedam. 602-773-571. (GK)
10881/A

10691/A

WESELA i inne w Pałacu

______________________—---------------------

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

(GK)
_____________________________ ________

SPRZEDAM zboża jare
0880454-870 (GP)

!!! WAPNO nawozowe. PPH
"DOWO", (091) 578-67-33,
0-601-86-39-37. (GS)

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

TOWARZYSKIE

PRODUCENT siatki, słupków
ogrodzeniowych, 094/342-30-68.

DREWNO kominkowe tanio.
784-265-135. (GK)

WSPANIAŁE WZORY
ZDOBIENIA JAJEK

www.gk24.warto.plwww.gs24.warto.plwww.gp24.warto.pl

TELEFON
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o.
Zebrane dane posłużą wyłącznie na potrzeby
realizacji zamówienia, nie będą gromadzone
i przechowywane po zakończeniu transakcji.

Podpis:.

MIEJSCOWOŚĆ
Wypełnione i podpisane zamówienie
prosimy przesłać na adres:
Media Regionalne Sp.z o.o.,
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin
z dopiskiem „Zamówienie WARTO".
Liczba filmów ograniczona. Zamówienie
zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie.

sobota-niedziela
4 - 5 kwietnia 2009
PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
(GK)
-

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

09288/A

R0XI Kołobrzeg 0796-608-141.
(GK)
——-------- 1

:-------------------- -—

00261/A

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.
(GK)
-------------——--------------------------------------

01998/A

TRANSPORT
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! 0601-781-095
Przeprowadzki-transport. Słupsk.

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

02657/A

!!!!!!!!!!!!!! DOSTAWCZY-

20 zł 94-347-32-86;
0606-122420. (GK)

CYKLINOWANIE bezpył.
508-69-69-32. (GP)

Rolety, Żaluzje, Verticale, Markizy

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

-Moskitiery ul. Ogrodowa 8

CYKLINOWANIE bezpyłowe
094/34141-30,0504-308-000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl (GK)

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

059/841-2444, 0-508-230-887
(GP)
----------------------------------------------------------

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

GAZ- naprawa, 606-579-846. (GK)

11424/A

!!!!!!!!! Najtaniej,
066240-37-37. (GK)
------------------------- ------------:------- -—

07298/A

!!! PRZEPROWADZKI,
0507-145-747 (GK)
--------------------------------- —------- -------

11096/A

!! HDS wywrotka, 609-313-621.

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

10927/A

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-50-84,0502-637-252.
(GK)
------------------------------------------------- _

!!!!! BRAMY

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

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

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

10855/A

AUTOLAWETA. 0694-594-993.

(GK)

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

10829/A

TRANSPORT aut 0669-826-078.
(GK)
---------------------------------------------------

08560/A

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

10344/A

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

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

11046/A

10784/A

KADA-MS kada@ms.pl
059/84-00-310 (GP)
00547/A

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

09664/C

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

059/843-04-65. (GP)
---------- ------------------------------------ t-----------

02757/A

! pralkonaprawy,Słupsk

602-364-943 (GP)
----------------------------------------------------------

00413/A

!!!!! BALUSTRADY, ogrodzenia.
724-320-248. (GK)
11370/8

ANTENY, 0504467-622.
(GK)
----------------------------------------------------------

01173/A

00425/A

!! TYNKI i posadzki maszynowe
-solidnie fachowo www.SpinBau.pl,
tel. 782855872 (N)
09904/A

! A-Z remonty 0696-23-30-72.
09958/A

HUUSŁUGI ogólnobudowlane

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

i
wykończeniowe tel: 0508-35-16-22

pralkonaprawy. Słupsk,

(GS)

Wileńska 12,059/840-38-30,
0-601-789-892. (GP)
■------ ----------------------------------------

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

JUNKERSY- naprawa tanio,

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

694-0240-80. (GK)
10016/A

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.
(GK)
---------------------------------------------------

10666/A

LODÓWKI, zamrażarki.
94-345-79-16. (GK)
---------------------------------------------------

07829/A

PRALKI! Automatyczne. Koszalin;
(GK)
08961/A

PRALKI, urządz.elektryczne, gastr.
(094)34-11-804, 0507-380-118.
(GK)
----------------------------------------------------------

10836/A

(GP)
02121/A

00445/A

BUDOWY, tradycyjne, ytong.
502667751 (N)
CEBO-BUD tynki maszynowe,
cementowo- wapienne, lekkie,
ciężkie, gładkie, gipsowe,
białkowanie maszynowe,
stany surowe. Gwarancja do 7 lat.
Promocja! 0509414-658. (GK)
---------------------------------------------------

11129/A

CYKLINIARSKIE bezpyłowe,
(GK)
10913/A

------------ 4-------------4-------------- ----------

09483/A

02958/A

CYKLINOWANIE B/P. 692-944-672.
(GP)
--------------------------------------------------

02816/A

CYKLINOWANIE bezp.
0793-172-751, (GS)
01573/A

00252/A

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

09783/A

10843/A

REKLAMY, projekty www, loga,
wizytówki, 0-880-084455. (GP)
----------------------------------------------- -----------

02993/A

SPRZĄTANIE biur, domów i
mieszkań, 608-352-881.

(GK)

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

-------------------------------- i—

STOLARSKIE, szafy, zabudowy,

——

01282/A

HYDRAULIK kompleksowo,
0603-033-155, Koszalin (GP)
01502/A

10855/B

szafki kuchenne,biurowe094/341-08-65. (GK)
----------------------------------------- --------------- *

10868/A

SZAFY, zabudowy, kuchnie na

Malowanie, glazura. 605451-963.

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

TAPCZANIKI 0601-84-39-86. (GK)

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

10808/A

HYDRAULIK, tanio, 0664-201-201.
(GK)
-----------------------:----- -------- :----------- ---------

10615/A

01168/A

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

08810/A

TAPICER 94-3411-276;
691-027-776. (GK)
06859/A

--------------------- ———------

01462/B

(N)

11150/A

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

REGIPSY terakota gładzie
880350929 (N)
---------------------------------------------------

09843/A

11025/A

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

01450/A

REMONTOWO- budowlane, meble
na wymiar, transportowe
888-914-664. (GK)

! SPRZĄTANIE biur, mieszkań.
Pranie dywanów, tapicerek.
Mycie witryn. 602-801-798. (GK)

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

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

05631/A

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

REMONTY tanio i profesjonalnie od
A-Z, tel. 0-662-242-462. (GP)
02912/A

TANIO poddasza sufity 606437368
(N)
09743/A

TAPETY natrys., tanio.
0694-111-098. (GK)
---------------------------------------------------

00745/B

TAPETY natryskowe, remonty.
094-318-95-11, 0-504-391-790.
(GK)
47935/A

TYNKI gipsowe maszynowo.
0-607-227-850. (GP)

(GP)

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

02994/A

02925/B

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

10755/B

11066/A

00425/A

TYNKI, posadzki 0694429-350.
(GK)
----------

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

09046/A

ALARMIÜ-Y Monitoring telewizja
szybko 886212900 (N)
---------------------------------------------------

10584/A

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek.
0-59/84-12-050, 0-694-331-161.

10265/A

USŁUGI elektryczne,
10660/A

00012/A

USG, Słupsk, 059/84-68-625 (GP)
-------------------------- ;-------------------------------

12026/8

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

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

094-342-36-72 (GK)
----------------------------->----------------------------

02999/A

LEGITYMACJA studencka
Castańeda Carlos. (GK)

!!!!! Kolonie, obozy - bogata
oferta! www.ava-tour.pi
11201/A

ATRAKCYJNE wczasy puszczyk.pl.
(GK)
09950/A

11195/A

LEGITYMACJA studencka nr 66178.
(GK)
-----------------------------------------------------------

11113/A

LEGITYMACJA studencka nr 70969.
(GK)
----------------------------------------------------------

!!! PAZNOKCIE, 0-888-047-509.

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

11089/A

!!! STUDIO paznokci,
0605-554-247. (GK)
----------------------------------------------------------

11325/A

!! PAZNOKCIE - dojazd
511-571447. (GK)
--------------------- ------- ------------------------ —

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
Extra Glanc 0604-285-349. (GK)
—---------------------------------------------- --------r—

11165/A

ELEKTRYCZNE, pomiary',
(GK)

602577972

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

04663/A

FILMOWANIE- www.hdv2.eu -

11270/A

10571/A

! Ginekolog A-Z 518-525-555 (N)
----------------------------------------------------------

10235/A

DUŻY, młody pies do pilnowania
posesji, szuka przyjaznego domu,
094/343-66-68 od 20-tej.

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

------------------------------------- 4--------------------

ogierek 9 mieś., klacz 2 lata,
059/847-26-39 (GP)

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

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

10249/A

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

. 00260/A

02784/A

SPRZEDAM, wynajmę bukmankę
602727172 (N)
----------------------------------------------------------

Serwis PC - 0504-910-758. (GS)

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

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

ALKOHOLIZM- detox,
091/423-62-15. (GS)

YORKI pieski, 0502-311-971.
(GK)

00537/A

FOTO-VIDEO, 094/342 0649. (GK)
10852/A

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

00056/A

00130/B

SPRZEDAM kucyki Szetiandckie,

! Ginekolog kobieta 0510-508-808
(GK)
UH POTENCJA 0515484-710.(GK)

10770/A

JUŻAKI. tel. 508-504415.
(GS)

MHIPOTENCJA 0507-800-500.(GS)

09907/A

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

11130/A

00254/A

KOMINKI- kafle kominkowe,
piecowe 059/842-20-72,
0696-007-113. (GP)
---- :-----------------------------------------

KOMPUTEROWY serwis
662-088-567. (GK)
----------------------------------------------

05035/A

do 26T, wywrotki, HDS.

0505-058-333.

00013/E

GINEKOLOG tanio 517-960-074.
(N)
----------------------------------------------------------

10553/A

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

2-P0KÖJ0WE do wynajęcia,

okolice lechicktej.
0504-768-865. (GK)
—............... —------- —*

mm

PASSAT 1.8B, cena 2300zł,
0723-336416. (GP)

00435/A

GINEKOLOG, 0603-92-28-92 (GS)

MEBLE

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

kuchenne i pokojowe na wymiar.
Projekt gratis! K-lin, Żwirki i Wigury

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

07347/A

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.
050346-21-22. (GK)

(GS)

r----------------------- i---------------------------

5UPEREKSPMS

DIETA Cambridge
0501496-182. (GK)
02696/A

3B (094)340-30-76,
www.gajda.com.pl (GK)

0697-859-007. (GK)

(GP)

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

LEG. studencka Stróżek Paweł.

01244/A

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

TYNKI, gładzie. Tel. 0603-291-555
(GS)
----------------------- —----------------

(0)501-324-255, (0)602-622-284.

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

TYNKI maszynowe 0601-597-349.

10782/C

SCHUDNIJ!!! bez efektu jo-jo,

"MAR-DAR"- kuchnie, szafy-

--------------------------------------------------10103/A

10729/A

PERMANENTNY makijaż, inne
zabiegi, 0-503-626-842. (GK)

(GP)

00013/F

(GP)

TAPETY natryskowe, profesjonalne
malowanie. Tel. 0605-83-63-76,
www.remontdomu.com.pl (GS)

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

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

08551/A

PAZNOKCIE, 0669-826-077. (GK)

10701/A

WYPOCZYNEK I

~-------------------------------------------------------

(GS)
00302/A

09848/A

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

11358/A

! Układanie kostki, 0505-058444.

REMONTY mieszkań,
0604-696-386. (GS)

10401/A

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

I Piorę podciśnieniowo dywany,
tapicerkę meblową i samochodową.
Słupsk, 0603-988-377. (GP)

09690/A

PAZNOKCIE żelowe(0)601418-306. (GK)

www.idealnafigura.com/waldi

Najtaniej! "Marko", 094-34-11-632,
0606421-720. (GK)

00446/A

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

pewne Tel. 605-654-652

VIDEO- foto usługi tanio
889-929-509 (GK)
ŻALUZJE, rolety, plisy, okna, bramy.

!! PRANIE dywany, meble
603724634 (GK)
-------------------------------- ------ -------------

00835/A

11357/A

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

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

11369/B

PAZNOKCIE żel acryl 500-092408.
(GK)

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

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

!! ALE Pranie! Dywany, meble,
fotele. Nie przeinaczamy!!!
514-235-787. (GK)

MIEJSCE dla kosmetyczki do
wynajęcia, 0604-519-793. (GK)

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

09979/A

USŁUGI fotograficzne i filmowe,
0602-311-165. (GK)
02562/A

Podajemy strefy
telefonicznych
numerów kierunkowych:
094 koszalińska,
059słupska
091 szczecińska

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

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

TAPICER, 0511393485. (GK)
!!!!!!!! Pranie dywany,
tapicerka, podciśnieniowo
0-606-192-716. (GP)

Ogłoszenia pochodzą:
(GK) - obszar koszaliński
(GP)- obszar słupski
(GS) - obszar szczeciński
(N) - ogłoszenie
z internetowego systemu
ogłoszeń www.nadaj.pl

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

wymiar, 091-561-73-77,
0504-216-724 (GS)

(GK)

(GP)

—

(GK)

HYDRAULIK 0698-055411. (GP)

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

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

0500-014422.

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

żaluzje, verticale, moskitiety.
Żółkiewskiego 13, Produkcja,
montaż, 059/84-37-373.
(GP)

02806/A

-------- --------10959/A

02839/A

HYDRAULICZNE, 0601-927-155.
(GK)

00727/A

TYNKI, 787-375-666. (GK)

CYKLINO-UKŁADANIE
0880-812-347. (GP)

M I m ! m LINDA ROLETY

01538/A

TYNKI maszynowe, 0501-019-251.

CYKLINIARSKIE, 094/34-16-120.
(GK)

059/847-55-15, 0602-748-515
--------

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

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

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

11254/A

BLACHARSKO- dekars.
788-995-288. (GK)

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

0-94/34642-80,0-503-994-346.
----------------------------- ----------------------------

(GK)

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

GŁADZIE, tapety. 0692-266-887.

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

wykończeniówka. 094/34149-29,
0-697-535-831.

gwarancja 094/340-25-25,
----------------------------------- :--------------

00101/A

A-Z glazura, gładzie,
01130/A

00467/A

GLAZURA, terakota.
0-698-850448. (GP)

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

(GK)

www.gajda.com.pl

przyłącza, kotłownie, koparka,
0512-327-307. (GP)

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

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

!! POSADZKI, tynki - maszynowe.
Tanio. 0509-563-960. (GK)

------------ i------ ------------------------—=10985/A

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

--------------------------------01470/A

08910/A

do hoteli, barów, restauracji na
indywidualne zamówienie. Koszalin,
Żwirki i Wigury 3b, (094)340-30-76,

HYDRAULICZNE instalacje,

HYDRAULIK, awarie, przeróbki.

REMONTY- solidnie. 0603-263-199.
(GK)

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

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

10357/A

GLAZURA terakota Tanio
886376425 (GK)

—

ROLETY, naprawy 091/483-28-60
(GS)

--------------------------------------------------02267/A

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

PRACE ogólnobudowlane,
0516-129-880 (GS)

verticale, moskitiery, markizy.
Słupsk, Złota 3 059/84248-84.

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

NAPRAWA RTV - domowe.

ELEKTRYCZNE, 0608-227-789.(GK)

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

ROLETY, bramy, automatyka,

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

094/345-74-61. (GK)

02642/A

OGÓLNOBUDOWLANE 601833898

!!! 1502-541 194 Najtańsze
remonty od A do Z, upust
na materiał 15%. (GP)

NAPRAWA R7V ekspresowo,
gwarancja, bezpłatny dojazd,

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

10844/A

MEBLE

DOCIEPLENIA, 0-692-756-208.

—

!!!!! Tapetowanie, malowanie,
tanio. Słupsk, 0506-296-635.

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

08595/A

(GP)

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

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

NAPRAWY RTVAGD mm.

10576/A

(GK)

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

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

10020/A

WYWROTKI piasek, ziemia,
0502-947-182. (GK)

DEKARSKIE, 0512-267443.

(GK)

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

10719/A

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

00184/A

(GP)

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

WYWROTKA +koparko- ładowarka,
0602-636-791. (GK)

CYKLINOWANIE,
układanie,renowacja schodów,
drzwi, 0601-778402. (GS)

www.womib.pl Womib,
Modrzejewskiej 43, Koszalin,
094/342 42 81. (GK)

(GP)

WYNAJEM lawety pod busy,
502-769-250. (GK)

00361/A

GLAZURA, terakota, 0506-972-882.

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

■ 11166/A .

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

OKNA avante 5komorowe,

SPRZEDAŻ* MONTAŻ 7%.
09763/A

CYKLINOWANIE, 0888-151-889.
(GK)

z drewna egzotycznego i krajowego.
Projekty indywidualne. Koszalin, ul.
Żwirki i Wigury 3B, (094)340-30-76,
www.gajda.com.pl

HYDRAULICZNE gazowe Pompy
ciepła Kolektory słoneczne.
602-597-830 (GK)

01462/A

(GP)
02517/A

WOD.-KAN.-C.O.

(GP)

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

GLAZURA, regips, gładzie.
Ogólnobudowlane. 0505-9945-18.

(GP)

10679/A

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

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

OKNA

OSOBOWY cała europa
788-987-215. (GK)
---------------------------------------------------

00059/A

MEBLE

terakota, regipsy, itp.,
0518443461. (GK)

CYKLINOWANIE, 0692-266-887.

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

08.196/A

HDS- wywrotka. 0602-372-620.
(GK)

10738/A

DACHY, 0504-576-962. (GK)

BRAMY,DRZWI, okna, rolety
automatyka, ogrodzenia.
Mega, Słupsk, 059 842-96-33,
Koszalin 094/343-25-71.

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

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

00229/B

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

"DEKORAT". Rolety, żaluzje
pionowe poziome, markizy. Bramy
garażowe, przemysłowe! Kraty
rolowane! K-lin, Grunwaldzka 6,
(094)34-60-353. (GK)1

____ _______________ __________:-----------

1,5 tony. 0608-352-881. (GK)

00954/B

!!!!!! OKNA "Akus", rolety
zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4,
tel: 094-341-83-22. (GK)

www.megabramy.pl

47955/A

00081/B

BRAMEX bramy wjazdowe,
garażowe, przemysłowe, balustrady,
napędy, monitoring ZIMOWA
PROMOCJA, 059/842-65-57
www.bramex-slupsk.eu (GP)

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

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

WYKOŃCZENIÓWKI, glrazura,

!!!! ROL-POL

04206/A

IMPLANTY rabat 50% Kołobrzeg
0604474342 (N)
11152/A

10842/A

Starosta Szczecinecki

Starosta Szczecinecki

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16 zostało wywieszone ogłoszenie o
przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w trybie
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce
ewidencyjnej miasto Szczecinek, obrębie ewidencyjnym 18, oznaczonej działką
nr 46/3 o powierzchni 0,3110 ha.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 113 Starostwa Powiatowego
lub telefonicznie pod nr 094 372 92 51.
Wykaz został zamieszczony również na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Szczecinku pod adresem www.powiat.szczecinek.pl

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16 zostało wywieszone ogłoszenie o oddaniu
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność
Skarbu Państwa, położonych w Szczecinku przy ul. Krętej, obręb ewidencyjny
numer 08, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 211/6 o powierzchni
0,0026 ha oraz udział 116/1000 części nieruchomości oznaczonej działką
nr 211 /15 o pow. 0,0269 ha z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 113 Starostwa Powiatowego
lub telefonicznie pod nr 0943729251.
Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Szczecinku pod adresem www.powiat.szczecinek.pl.

36009G3K2B
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• mm

SENSACYJNY

Wielki szef
05.50
06.35
06.45
07.00
07.30
08.00
08.10
08.15
08.45
09.05
09.15
09.45
10.35

11.00
12.05
12.30
13.00
13.10
13.35
15.10
16.05
17.00
17.20
18.00
19.00

19.30
19.50
20.05
20.15
22.40

0020
01.00
0225
04.00

05.30 Echa Panoramy
06.05 Dwójka dzieciom: Kacperek
(6/7): Kacper-serial, Pol.
0620 Spróbujmy razem - magazyn
07.00 Magazyn Ug Mistrzów
0725 Poezja łączy ludz
07.35 M jak miłość (652)-serial
0825 Barwy szczęścia (245,246) - se
rial obyczajowy, Polska
0925 Zmiennicy (5/15): Safari - serial
10.45 Nieiyiko dla pań: Chłopiec, który
widzi bez oczu - film dok.
11.35 Kułturatni magazyn
12.05 Gwiazdy w południe: Żądło 2 - ko
media krym., USA 1983
14.00 Fasnillada-teleturniej
1420 Złotopolscy (1032)
15.05 Kocham Cię, Połsko!
1625 Uważaj na kioskarza - rozr.
16.50 Święta wojna (319): Rybożerca serial kom., Polska
1725 Rajskie Idimaly (4/16) - serial
obyczajowy, Poiska
17.50 Słowo na niedzielę
18.00 Program lokalny
1820 Panorama
18.50 Sport telegram
18.55 Proteza pogody
19.00 Fort Boyard: Prolog
19.05 Fort Boyard - reality show
20.05 Tancerze (1) - serial, Pol.
21.00 „Tancerze” - kulisy serialu
21.10 Kabaretowy Klub Kanapowy: Fi
nał Kabaretowej Ligi Mistrzów program rozrywkowy
22.15 Weekendowe kino Dwójki. Miło
sna ruletka - komedia romantycza, USA 2002
23.55 Weekendowe kino Dwójki: Pan
Harvey zapala świecę - dramat,
Wielka Brytania 2005
0125 Smaczne Go! - magazyn
02.05 Zakończenie programu

Pani prezydent (17/18) - serial
Europejskie safari - cykl dok.
Smaki polskie - magazyn
Dzień dobry w sobotę
Rok w ogrodzie - magazyn
Wiadomości
Progwza pogody
Przygody pana Michała (3/13)
Pegaz-magazyn
Świnka Peppa (21)
Ziarno-program religijny
Siódme niebo (3) - serial obycz.
Jaka to melodia? - quiz muz.
Czterej pancerni i pies (8):
Brzeg morza - serial woj., Pol.
Kuchnia z Okrasą
Szkoda gadać - program rozr.
Wiadomości
Śmiechu warte-rozr.
Drugie podejście - komedia ro
mantyczna, USA 2003
Ojciec Mateusz (5/13): Róża serial kryminalny, Polska
Moda na sukces - telen., USA
Teleexpress
300% normy - teleturniej
Komisarz Rex (7) - serial krym.
Wieczorynka: Myszka Miki i
przyjaciele (46): Sweter dla Plu
ta - serial animowany. USA
Wiadomości
Sport
Prognoza pogody
Hit na sobotę: Twierdza-film
sensacyjny, USA 1996
Męska rzecz...: Phoenix - dramat
krym., USA 1998
Weekendowy magazyn filmowy
Max Havoc: W kręgu ognia film
sensacyjny, USA 2006
Potwórz bagien - honor, USA
1982, reż.Wes Craven
Zakończenie programu

0525 Uwaga!-magazyn
0520 Wstawaj! Gramy! - muz.
05.55 Tełesklep
06.15 Kapitan Flamingo (7) - serial
08.00 Automanlak-program motoryza
animowany, Kanada
cyjny
06.45 YinYangYo! (6) - serial animo
0820 Dzień dobry TVN - magazyn
wany, Wielka Brytania
10.55 Pascal: po prostu gotuj - program
07.15 Gadżet i Gadżetinis (31) - serial
kulinarny
animowany, Kanada
1120 Na Wspólnej (1111-1114) - seria!
07.45 Action Man A.T.O.M. (14) - se
obyczajowy, Polska
rial animowany, Francja
13.15 Shrek - film anim., USA 2001
08.15 Psi mistrz: Puchar Europyfilm
15.10 Brzydula (116-120) - serial ko
familijny, USA 2004
mediowy, Polska
10.15 Ewa gotuje - program kulinarny
1725 Łapać złodzieja - reality show
10.45 Formuła 1: Studio
18.00 Milionerzy- teleturniej
11.00 Formuła 1: Grand Prix Maieqi 19.00 Fakty
kwalifikacje
1925 Sport
12.00 Formuła 1: Studio
1925
12.15 Jaś Fasola-program rozr.
19.45 Uwaga! - magazyn
12.45 Czarodziejki (141) - serial oby
20.00 Niania (114): Człowiek za burtą
czajowy, USA
serial komediowy, Polska, reż. Ju
13.45 Dom nie do poznania
rek Bogajewicz, wyk. Agnieszka
14.45 Się kręci - program rozr.
Dygant, Tomasz Kot, Tamara Ar15.15 Najśmieszniejsze momenty
ciuch
świata - program rozrywkowy
2025 Niania (115): Uciszanie Frani
16.15 Gra wstępna - program rozryw
serial komediowy, Poiska, reż. Ju
kowy
rek Bogajewicz, wyk. Agnieszka
17.15 Przygody Medina (5) - serial
Dygant, Tomasz Kot, Tamara Arprzygodowy, Wielka Brytania
ciuch
18.15 Synowie (3) - serial komediowy,
21.10 Dziennik Bridget Jones - kome
Polska
dia, Francja/Wielka Brytania
18.50 Wydarzenia
2001, reż. Sharon Maguire, wyk.
1920 Sport, Prognoza pogody
Renee Zellweger
19.30 Kudłaty I Scooby Doo na tropie
23.10 Amerykański ninja - film sensa
(10)- serial anim., USA
cyjny, USA 1985, rei Sam Firsten
20.00 Jak oni śpiewają-rozr.
berg, wyk. Michael Dudikoff, Steve
22.00 Studio LOTTO
James
I 2220 Obcy - ósmy pasażer „NostroI 01.10 Niania (115) - serial komediowy,
mo” - film SF, Wielka Brytania
Polska
1979, reż. Ridley Scott, wyk. !an
I 01.40 Uwaga!-magazyn
Holm, John Hurt
I 02.00 Nocne ganię
01.05 Film fabularny
| 03.00 Tełesklep
03.05 Nagroda gwarantowana
03.20 Nic straconego - programy po
04.05 Zakazana kamera
wtórkowe
05.10 TV Market - magazyn reklamowy

06.05
08.00
0820
09.00
09.15
0920

10.00
10.40
11.05
1125
11.50
12.05
1225
13.00
13.10
14.10
14.40
15.05
16.00
17.00
17.15
17.30
18.05
1825
19.10
1920

20.10

Plebania (1260-1264) - serial
Echa Panoramy
Porozmawiaj z... - talk show
Aleja gwiazd na L4 - magazyn
Okna sztoki-magazyn
Ranczo pod Zieloną Siódemką
(38) -serial kom., Czechy
Recital Ireny Santor- koncert
Wojciech Cejrowski - boso przez
świat Wyprawa na Madagaskar
Złotopolscy (1007) serial
Pamiętaj o mnie...
Nawigator - mag. żeglarski
Polska dobize smakuje
Wideoteka dorosłego człowieka
Wiadomości
Na dobre i na złe (359): Bolesne
wspomnienie - serial obycz., Pol.
Dzika Poiska - serial dok.
Made in Poland - teleturniej
Kiedy słońce traci biask (3): In
sulina - serial obyczajowy, Czechy
Śniadanie na podwieczorekmagazyn
Teleexpress
Pamięta] o mnie...
Spotkałem Papieża - film doku
mentalny, Polska 2008
W rajskim ogrodzie: Na dnie
Wielkiego Rowu Afrykańskiego M Jak miłość (637) - serial
Dobranocka
Wiadomości
Ranczo (42): Śluby I rozstania serial obyczajowy, Polska

21.40 Kino mistrzów: Zezowate szczę
ście - komediodramat, Polska
22.50 Piosenka dia Europy - koncert
23.30 300% normy - teleturniej
i 00.00 Wideoteka dorosłego człowieka
- program muzyczny
li 0025 M jak miłość (637) - serial
i 01.10 Programy powtórkowe

VIP - magazyn kulturalno-rozrywkowy
0525 Kinomaniak - magazyn filmowy
05.50 Gram.IV
06.20 Czarny korsarz - film przygodowy,
Włochy 1976, reż. Sergio Sollima
08.55 Lot w kosmos - film familijny,
Niemcy/USA 2001, wyk. James
Woods
11.00 Galileo - mag. popularnonauko
wy
12.00 Gram.TV
1220 Kinomaniak-magazyn filmowy
13.00 VIP - mag. kulturalno-rozrywkowy
1220 Piękni(13)-serialobyczajowy,
USA, wyk. Daphne Zuniga
14.30 Dekoratomia - magazyn
15.00 Detektyw Extralarge: Czarne i
białe-film sensacyjny, Niem
cy/Włochy 1991, reż. Enzo G. Castellari
16.55 Eureko, ja to wiem! - teleturniej
17.55 4 Discovery: Tajemnica święte
go Graala - film dokumentalny
19.00 Galileo magazyn popularno
naukowy
20.00 Wielki szef - film sensacyjny,
Hongkong 1972, reż. Lo Wei, wyk.
Bruce Lee, Han YingChieh, Maria
Yi
22.05 Hole In The Wall - pr ogram rozr.
23.05 Chłopaki z taśmy- program rozr.
2325 Mecz życia - dramat USA 2005,
reż. David Anspaugh, wyk. Wes
Bentley, Jay Rodan, Gerard Butler
01.45 Detektyw Extralarge: Czarne i
białe - film sensacyjny, Niem
cy/Włochy 1991, reż. Enzo G. Casteliari
| 0325 Drogówka-magazyn policyjny
i: 04.00 Komenda - magazyn policyjny
| 04.25 TV Market
04.40 Zakończenie programu

niedziela

Ranczo (45)
05.50 Pani prezydent (18-ost) - serial
obyczajowy, USA
06.35 Europejskie safari: Łasica
06.40 Dwa światy - film dokumentalny
07.00 Transmisja mszy świętej
08.00 Tydzień - magazyn rolniczy'
0825 Miś Fantazy (2)-serial anim.
08.45 Baśnie i bajki polskie: Szklana
góra-film animowany
08.55 Domisie: Domistowe czyścioszki
0925 Teteranek - dla dzieci i mtodz.
09.55 Młoda godzina: Gwiezdne wojny.
Wojny klonów (13)-seriai
1020 Hiidegarda - film familijny, Au
stralia 2001, rei Di Drew

11.55

Między ziemią a niebem

12.00 Anioł Pański -modlitwa

12.15 Między ziemłą a niebem
13.00 Wiadomości
13.10; 14.05 Od „Rancza" do „Rancza”
13.15 Ranczo (41): Sztormy emocjo
1420
15.50
17.00
1720

18.10
19.00

nalne - serial obycz., Pol.
Seminole - western, USA 1953
BBC wJedynce: Opowieści oYeilowstone (2): Lato - film dok.,
Wielka Brytania 2009
Teleexpress
Doręczyciel (6/14): Reklama serial komediowy, Polska
Jaka to melodia? - quiz muz.
Wieczorynka: Kubuskrwe opo
wieści (41): Pomoc Kessie se
rial animowany, USA
Wiadomości
Sport

1920
19.50
20.05 Prognoza pogody
20.15 Ranczo (45) -serial, Pol.
2120 Uwierz w ducha - melodramat
USA 1990, reż. Jerry Zucker
2325 Mistrz-dramat psychol., Polska
0120 Jowita - dramat psychol., Polska
03.00 Wokół wieikiej sceny
0320 Zakończenie programu

SERIAL

ROZRYWKA

SERIAL

|

OSI: Kryminalne
zagadki... (142)

25 lat w PACE:
Koncert laureatów

I 05.30 Słowo na niedzielę

I 0525 Film dla nlesiyszących: Radio Ro
mans (31/32)
I 06.05 Złotopolscy (1031,1032)
I 07.00 Sto tysięcy bocianów-serial
I 07.25 M jak miłość (653) serial
I 0820 Barwy szczęścia (247,248)
I 0925 Zacisze gwiazd: Sylwester Ma
ciejewski
I 10.00 Wojciech Cejrowski-boso przez
świat Anakonda: Polowanie - rep.
! 1025 Rodzinne oglądanie: Otchłań Pa
cyfiku (1) - serial dokumentalny
11.30 Makłowicz w podróży Podróż 7.
Izrael-Jerozolima
I 12.05 Gwiazdy w południe: Teksas za
rzeką- western, USA 1966
f 14.00 FamiRada- teleturniej
I 1420 Złotopolscy (1033)

| 0520 Wstawaj!Gramy!-programmu
zyczny
f 06,15 Szalony Jack, pirat (14)-seriai
|
animowany, USA
I 06.45 Miejskie szkodniki (13)-serial
animowany, Kanada
I 07.15 Power Rangers (9) - serial SF,
|
USA
I 07.45 Power Rangers (10) -seria! SF,
USA

i 08.15 Kudłaty i Scooby Doo na tropie
(9) -serial anim., USA
I 08.45 Kudłaty i Scooby Doo na tropie

I 16.50 PHka nożna: Ekstraklasa - mecz
Lech Poznań - Wista Kraków |
studio
I
I 17.00 PHka nożna: Ekstraklasa-mecz
Lech Poznań - Wisla Krak™ (w prze i
rwie meczu ok. 17.50 Panorama)

(10)-serial anim., USA
09.15 Stuart Malutki 2-film familijny,
USA 2002
10.45 Formuła 1: Studio
11.00 Formuła 1: Grand Prix Malezji
13.00 Formuła 1: Studio
13.45 Turner i Hooch-komedia sensa
cyjna, USA 1989
15.50 Kto pierwszy, ten lepszy -kome
dia, Niemcy/USA 2002
17.50 Rodzina zastępcza plus (311)serial kom., Polska
18.50 Wydarzenia
1920 Sport, Prognoza pogody
19.30 Kudłaty I Scooby Doo na tropie
(11) -serial anim., USA

| 19.05 Tak to leciało! -teleturniej

20.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami

I

! 15.00 Mlniszansa: Mietek Szczęśniak -

program rozrywkowy
I 16.00

Na dobre i na złe (363): Niepla

I

nowana rola - serial, Pol.

I 20.05 25 latwPACE: Koncert laure
atów- program rozrywkowy
| 21.10

25 latwPACE: Koncert galowy

program rozrywkowy
: 2220 Szybka piłka: Kulisy

I 2225 Szybka piłka-magazyn
| 23.15 Kocham kino - mag filmowy
1 23.45 Zadymiło... aż mRo...-ll. Biel

ska Zadymka Jazzowa
: 00.10

Noc Jazzu: Tomasz Stańko nowo

cześnie-koncert
| 00.55 Chaos-dramat, Polska 2005
I 03.05 Zakończenie programu

(142) - serial sensacyjny, USA,
wyk. David Caruso
I 21.00 Wzór(34)-serialkryminalny,
USA, wyk. Rob Morrow
22.00 Studio LOTTO

| 22.05 Kości(51)-seriaikryminalny,
I
USA, wyk. Emily Deschanel
I 23.05 Przekładaniec-film kryminalny,
Wielka Brytania 2004
| 01.05 Magazyn sportowy
I 03.05 Tajemnice losu
| 04.05 Zakazana kamera
I 05.00 TV Market- mag. reklamowy

i Taniec z gwiazdami 9
0525 Uwaga!-magazyn
05.55 Tełesklep
08.00 Niania (114) - serial komediowy,
Polska, reż. Jurek Bogajewicz, wyk.
Agnieszka Dygant
0820 Dzień dobry TVN - magazyn
10.55 Kawa na ławę-program publicy
styczny
11.45 Teraz albo nigdy! 3 (4/12)-se
rial obyczajowy, Polska
12.45 39 i pół 2 (5/13) - serial obycza
jowy, Polska
13.45 Niania(114)-serial komediowy,
Polska
14.20 Niania (115) - serial komediowy,
Polska
14.55 Co za tydzień-magazyn
1525 Łapać złodzieja - reality show
15.55 Dziedzic Maski-komedia sensa
cyjna, Niemcy/USA 2005, wyk.
Jamie Kennedy
18.00 Milionerzy-teleturniej
19.00 Fakty
1925 Sport
1925 Pogoda
19.45 Uwaga!-magazyn
20.00 Taniec z gwiazdami 9 rozr.
21.55 Tetazalbonlgdy!3(5/12) se
rial obyczajowy, Polska, wyk. Kata
rzyna Maciąg, Mateusz Damięcki,
Adam Krawczyk
22.55 Taniec z gwiazdami 9-kulisy
2325 Seks wwielkim mieście (10/18)
- serial komediowy', USA, wyk. Sa
rah Jessica Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis
00,00 Prawo Murph/ego -film krymi
nalny, USA 1986
; 01.50 Uwaga!-magazyn
02.10 Nocne granie
: 03.10 Tełesklep
: 0320 Nic straconego-programy po
wtórkowe

Oficer (2/13)
06.00
07.55
08.50
0925
10.05

Żandarm i kosmici

Klan(1639-1643)-serial
05.05 Pet Shop Boys: A Life In PopŚniadanie na podwieczorek
koncert
M jak miłość (637) -serial
05.55 Dekoratomia - magazyn
Ziarno-program religijny
06.25 Detektyw Extralarge: Czarne i
Powrót do Wiklinowe] Zatoki
białe - film sensacyjny, Niem
(3/7): Znowu razem - seriai
cy/Włochy 1991
10.25 Słownik polsko@polskl: O kultu
0S.20 Nature’s Babies-cykl filmów
rze języka polskiego - program
przyr.
edukacyjny
03.50 Mecz życia - dramat, USA 2005
10.50 Złotopolscy (1008): Po omacku
11.00 Galileo - magazyn popularno
11.15
naukowy
1125 Bzik kulturalny - magazyn
12.00 Kinomaniak-magazyn filmowy
11.55 Między ziemią a niebem - mag
1220 Dekoratomia - mag wnętizarski
12.00 Anioł Pański
13.00 Wielkie Happy Hour-program
12.15 Między ziemią a niebem - mag
rozr.
13.00 Transmisja msty święte) z ko
14.00 DharmaiGreg(11)-serialko
ścioła pw. św. Doroty w Radomiu
mediowy, USA
1420 Daleko ad szosy (5/7): Pod prąd
1420 VIP- magazyn
15.30 Smak tradycji: WleUd Tydzień
14.55 Detektyw Extralarge: Czarna
15.55 Pamiętaj o mnie...
magla - film sensacyjny, Niem
16.10 Skarby nieedkryte - magazyn
cy/Włochy 1991, reż. Enzo G. Ca16.35 Zaproszenie: Pocztówki z wę
stellari
drówki - pr. krajoznawczy
17.00 Kłamczuch - program rozrywko
17.00
wy
17.15 Rozmowy na temat..: Koncerty
18.00 Hole in The Wall-program rozr.
na świecie - Alosza Awdiejew
i 19.00 Galileo-magazyn popularno
1725 Pamięta] o mnie...
naukowy
1720 Szansa na sukces: Ania Dąbrow
20.00 Włatcymóch(72)-serialanim.
ska - program rozr.
20.30 Żandarm! kosmici-komedia,
1820 M jak mHość (638) - serial
Francja 1978, reż. Jean Girault,
19.10 Dobranocka: Baśnie i bajki pol
wyk. Louis de Funes
skie: Zaczarowane pantofelki
22.25 Jazda Figurowa-program rozr.
23.25 1000 złych uczynków (5)- seria
1920 Wiadomości, Sport, Prognoza
pogody
animowany, Polska
20.10 Oficer (2/13) - serial sens., Pol.
00.00 Dorwać Cartera-film sensacyj
21.05 Hit Generator
ny, USA 2000, reż. Stephen T.
21.55 Szkoda gadać - program rozr.
Kay
2220 Czas dla kibica: Żużel: Ekstrali- I 02.15 Pet Shop Boys: A Ufe In Pop
ga - mecz Lotos Gdańsk - Unibax
koncert
Toruń
03.15 Sztukateria- program kulturalni
03.35 Komenda - magazyn policyjny
00.00 M jak miłość (638) - seria!
00.45 Ziarno-program religijny
04.00 TVMaritet
I 04.15 Zakończenie programu
01.10 Programy powtórkowe
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FORMUŁA 1 BMW Sauber w domu, czyli w Grand Prix Malezji

Skazano byłego prezesa
Arki Gdynia i Fryzjera

Kubicy pomogą ściany

| PIŁKA NOŻNA Wczoraj sąd skazał

l Jacka M., byłego prezesa Arki Gdy| nia, na cztery lata więzienia, a Ry| szarda F. zwanego Fryzjerem
i na 3,5 roku. Wszyscy oskarżeni
| w sprawie korupcji w Arce zostali
| uznani za winnych.
I Były prezes za kierowanie zorganii zowaną grupą przestępczą. Nato
miast Fryzjer za udział w zorgani
zowanej grupie przestępczej i 31
innych zarzutów. Obaj zostali też
uznani winnymi korupcji w spo
rcie. Niższe wyroki otrzymali były
obserwator PZPN Marian D. - 2,5
roku więzienia oraz członkowie za
rządu Arki Gdynia Grzegorz G.
- 2,5 roku i Jakub P. - dwa lata.
Pozostali z 17 oskarżonych, mię
dzy innymi byli sędziowie piłkarscy
Andrzej K., Piotr S., Krzysztof T.
i Dariusz G dostali wyroki w zawie
szeniu.
Kary są wysokie, ale prokurator
żądał wyższych.

Euro 2012 w Polsce
i na Ukrainie pokaże TVP

Cały zespół BMW Sauber, dla którego Grand Prix Malezji to domowy wyścig. W środku Robert Kubica, po prawej stronie jego bolid
carskiego zespołu jest malezyjski koncern naftowy Petronas. Stąd w Malezji team Po
laka jest witany jak w domu.
Kierowcy przyjeżdżają szyb
ciej niż na inne GP i mają
mnóstwo marketingowej ro
boty. Być może ona spowodo
wała, że na wczorajszych tre
ningach Nick Heidfeld i Ro
bert Kubica jeździli w tyle
stawki. Polak wykręcił 13.
i 17. czas. Do tego mogliśmy
GRZEGORZ HILARECKI
już przywyknąć, bo tak samo
grzegorz.hilarecki@gp24.pl
było tydzień temu w Australii,
Rok temu Polak był w Ma gdzie dla odmiany w sobot
lezji drugi, wczoraj mówił nich kwalifikacjach Kubica je
o miejscu w pierwszej szóstce. chał już świetnie.
Odnotujmy, że na dwóch
Trochę się krygował, bowiem
zawsze BMW Sauber jest wczorajszych treningach naj
świetnie przygotowane do za pierw brylowali kierowcy te
wodów w Kuala Lumpur. amów z większymi dyfuzoraSponsorem niemiecko-szwaj- mi, ale potem błysnęli kierow-

W sporcie gospodarze
zwykle są dobrze przygo
towani do zawodów,
a niedzielny wyścig o GP
Malezji, odbędzie się
w kraju największego
sponsora teamu Roberta
Kubicy. Stąd BMW Sau
ber szczególnie traktuje
ten start i liczy na dużo
punktów.

miejsce zajął Robert Kubica
w ubiegłym roku
w Grand Prix Malezji j
cy Ferrari. Kimi Raikkonen
i Felipe Massa byli najlepsi
na drugim treningu. Mimo te
go, że na pierwszym spraw
dzianie bolid Fina stanął
w płomieniach, po przegrza
niu KERS-u.
Słabo jeździł broniący tytu
łu mistrza świata Lewis Ha
milton z McLarena-Mercedesa. Brytyjczyk jest wyraźnie
stremowany po aferze z okła
maniem sędziów i odebra

niem mu punktów za wyścig
w Australii. Przypomnijmy,
zajął tam czwarte miejsce, ale
ukarano Jamo Trullego, któ
ry do mety dotarł trzeci.
Włoch wyprzedził Hamiltona,
gdy na torze było auto bezpie
czeństwa, czego nie można ro
bić. Po przesłuchaniu nagrań
radiowych z rozmowami Bry
tyjczyka z teamem okazało
się, że specjalnie Hamilton
zwolnił i puścił Trullego, by
nadziać go na minę. Włoch od
zyskał więc trzecie miejsce,
a Hamiltonowi odebrano
punkty. Wczoraj szefowie

McLarena zawiesili za ten in
cydent dyrektora sportowego j
Dave’a Ryana.
Największą niewiadomą ;
niedzielnego wyścigu jest po
goda. Meteorolodzy zapowia
dają
tropikalną
burzę,
a w kwietniu w Malezji nie
pada, tylko z nieba leje się
ściana wody. To może wywró
cić układ sił na torze w tym
jednym z najtrudniejszych
(wysoka temperatura i wilgot
ność powodują, że kierowcy
czują się jak w saunie i tracą
podczas wyścigu kilka litrów
płynów) GP w sezonie. ■

POLECAMY W TV
■ Kwalifikacje w sobotę o godz.
li, transmisja w Polsacie

■ Wyścig w niedzielę o godz. 11,
transmisja w Polsacie

PIŁKA NOŻNA Wczoraj UEFA poin
formowała, że przyznała Telewizji
Polskiej wyłączne prawo do trans
misji wszystkich spotkań mi
strzostw Europy w 2012 roku
w Polsce i na Ukrainie.
Mecze będą pokazywane na żywo
w telewizji niekodowanej, na ante
nach TVP 1 lub TVP 2. Będą też re
transmisje na innych antenach,
także w internecie. Spotkania po
każe też TVP Sport i TVP HD oraz
platforma
nowych
mediów
- www.tvp.pl.
David Taylor, sekretarz generalny
UEFA: - TVP jest pierwszym człon
kiem ekskluzywnej grupy oficjal
nych nadawców Euro 2012. Zda
niem piłkarskich władz ważne
jest, że na trzy lata przed turnie
jem mają już na miejscu partnera
medialnego, który zaangażuje się
w
promocję
turnieju.
Nie
wiadomo, ile TVP zapłaci UEFA.
Mówi się o kilkunastu milionach
euro.
(GH)

PIŁKA NOŻNA Weekend w największych ligach

PIŁKA NOZi Lech Poznań - Wisła Kraków w 22. kolejce ekstraklasy

Ostra rywalizaqa
na boiskach w Anglii

Mecz o mistrzostwo kraju

Po przerwie na grę repre
zentacji w weekend na ligowe
boiska wracają futboliści
w całej Europie. Szczególną
uwagę przykuwają spotkania
w Anglii.
Arsenal zagra z Manchestrem City, Fulham z Liverpoolem, Newcastle ż Chelsea.
W tym ostatnim meczu zade
biutuje jako trener Srok Alan
Shearer. Jego piłkarze wal
czący o utrzymanie nie stoją
na straconej pozycji, bowiem
rywale będą chyba bardziej
myśleć o czekającym ich w ty
godniu starciu w LM z Liverpoolem.
Odpuścić nie mogą liczący
na tytuł, mistrza Anglii The
Reds i grający w niedzielę
Manchester United z Aston
Villą. Tu będzie walka o każ
dą piłkę, bowiem AV chce do

gonić Arsenał i walczy o miej
sce w LM w przyszłym roku.
W Hiszpanii zarówno Barce
lona, jak i Real Madryt grają
na wyjazdach, odpowiednio,
z Valladolid i Malagą. We Wło
szech prowadzący Inter gra
na wyjeździe z Udinese, zaś
drugi Juventus i trzeci Milan
podejmują Chievo i Lecce. Tu
potknięcia wielkich byłyby du
żymi niespodziankami.
(GH)

POLECAMY W TV
■ Newcastle - Chelsea^sobota godz. 15.55 w Canal +
Sport
■ Valladolid - Barcelona, so
bota 2025 w Canal + Sport 2
■ MU - AV, niedziela 16.55
w Canal + Sport 2

W środę wieczorem w spo
tkaniu z San Marino Robert
Lewandowski podawał do Ra
fała Boguskiego, a w niedzielę
ci dwaj piłkarze reprezentacji
zagrają przeciwko sobie
w najważniejszym wiosen
nym meczu w naszej ekstra
klasie.
To będzie hit 22. kolejki
najwyższej klasy rozgrywek.
Liderujący Lech Poznań po
dejmie tracącą do niego trzy
punkty Wisłę Kraków. Ten
mecz może zadecydować o mi
strzostwie kraju, bowiem
w razie porażki goście będą
do Kolejorza tracić sześć
punktów. Sprawa wyniku jest
jednak otwarta, a Maciej
Skorża, trener Białej Gwiaz
dy, zapowiada walkę o zwy
cięstwo. W tym sezonie jego
zespół jednak nie ma szczę
ścia do Lecha. Wiosną w pu

Gdynia. Wisła zaś efektownie
pokonała w derbach Cracovię
(4:1).
W sobotę trzeci liczący się
w walce o tytuł zespół, czyli
Legia, która ma tyle samo
punktów co Wisła, zagra
w Gdyni. Legioniści zapowia
dają zwycięstwo i bezą na re
mis w meczu w Poznaniu.
(gh)

22. KOLEJKA

Rafał Boguski w środowym meczu w kadrze strzelił

dwa gole, czy równie skuteczny będzie w spotkaniu
z Lechem, zobaczymy w niedzielę.
charze przegrał już mecz
u siebie z drużyną z Poznania.
Nadzieją jednak są ostat
nie wyniki w lidze. Lech nie

zachwyca, ma sporo kontuzjo
wanych graczy, a w ostatnich
dwóch meczach zremisował
z Górnikiem Zabrze i Arką

■ Odra-Lechia
■ Cracovia-Ruch
■ Arka - Legia, transmisja
w Canal + Sport, sobota,
godz. 18.15
■ Polonia W. - Polonia B.
■ Jagiellonia-ŁKS
■ Lech - Wisła, transmisja
w Canal + Sport, niedziela,
godz. 17.00
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PIŁKA NOŻNA Gryf 95 Słupsk w Bałtyckiej III lidze

KOSZYKÓWKA Mecz nr 2: Kotwica Kołobrzeg - Energa Czarni Słupsk 82:87

Koziołek nie zagra

Wymęczone
zwycięstwo

W osłabieniu zagrają piłka
rze Gryfa 95 Słupsk w dzisiej
szym starciu z Zatoką Puck.
Po ostatnim przedmeczowym
treningu okazało się, że Mar
cin Kozłowski, pomocnik, ma
naciągnięte mięśnie brzucha
i jego występ nie wchodzi
w rachubę. Prezentujący jesienią wysoką formę młodzie
żowiec ostatnio nie notował
dobrych występów. Prawdo
podobnie już wtedy odczuwał
symptomy urazu, który teraz
wyłączy go z gry.
Nie zagra także obrońca
Mateusz Bielecki. Po zlicze
niu jego żółtych kartek okaza
ło się, że nie pozwalają mu
one wystąpić w Pucku.
Mecz gryfitów zaczyna się
w sobotę o godz. 15.
W historii starć między obu
klubami w Pucku Gryf 95

Szerszy skład Energi
Czarnych, wykorzystując
zmęczenie gospodarzy,
pomógł wygrać gościom
drugi mecz w play off.
Jest 1:1 i rywalizacja
przenosi się do Słupska.
RAFAŁ SZYMAŃSKI

rafal.szymanski@gp24.pl
Mecz zaczął się podobnie jak
czwartkowy, od prowadze
nia gości 4:0. Słupszczanie mobilizowali
się
wzajemnie
przed
meczem
i na ławce, już
w jego trakcie.
W końcu w ich po
czynaniach widać było
pasję charakteryzującą
sportowców głodnych sukce
sów i godnych reprezentowa
nia barw Słupska. Co prawda
znów nie ustrzegli się strat, już
w pierwszej kwarcie mieli ich
pięć, ale byli skuteczni przede
wszystkim w rzutach zza linii
6,25 m. Trójki Malesy, Bakicia
i Cesnauskisa pomogły gościom
pozostawać w grze.
Kotwica miała na to przygo
towaną odpowiedź: agresję,
spryt i szybkość pod obu kosza
mi. Wykorzystując znów bardzo
częste (a przez to irytujące) mo
menty zagapienia w defensywie
słupszczan, szybko w drugiej
kwarcie doprowadziła do prze
wagi 35:24 po trzech minutach
tej części. W tym momencie Ga
sper Okom, szkoleniowiec
Czarnych, po raz drugi wziął
czas. Na szczęście przyzwoity
wynik pozwoliły przywrócić
trójki Malesy, Bennetta i Ce
snauskisa (43:43), ale nonsza
lancja Burksa zabrała go
ściom kilka dobrze zaczy
nających się akcji. Raz
stracił piłkę, raz niepo- f
trzebnie
faulował.
Okom natychmiast
zmienił go na Ce
snauskisa. To drugi
mecz i w tym momencie już
każdy błąd mógł nieść za sobą
karę w postaci kolejnej porażki.
Tym bardziej że spod kosza nie
trafiał w dziecinnie prostych sytuacjach Barlett. Gubił się
przy kozłowaniu piłki.
To wszystko przestało mieć
znaczenie na początku trze
ciej kwarty, gdy po serii uda
nych zagrań Cesnauskisa
Energa
Czarni
wyszła
na prowadzenie 53:46. Po
dobnie jak Mantas (jest pra
widłowość, gdy on gra do
brze, Energa Czarni wygry
wa) o wiele produktywniej
niż w pierwszym spotkaniu
poczynał sobie Bojan Bakić.

Marcin Kozłowski nie bę
dzie mógł zagrać
w dzisiejszym spotkaniu
gryfitów.
przegrał 1:2 jeszcze w IV fi
dze.
(RES)

KOSZYKÓWKA Mistrzostwa Polski dziennikarzy

Nastąpił postęp
o dwie pozycje
Reprezentacja dziennika
rzy ze Słupska zajęła trzyna
stą pozycję w 42. Mistrzo
stwach Polski Dziennikarzy
w Koszykówce. Zawody odby
ły się w Zakopanem.
Słupszczanie w pierwszym
meczu grupowym pokonali
Warszawę 36:35. W kolejnych
przegrali z Wrocławiem 24:28
i z Krakowem 31:58.
W spotkaniu o trzynaste
miejsce mistrzostw słupszcza

nie pokonali Życie Warszawy
2.0 31:30. To postęp w porów
naniu z ubiegłym rokiem, gdy
zespół znad morza zajął pięt
naste miejsce. I wtedy, i teraz
walczyło 19 drużyn.
Mistrzem, po raz dziewiąty
z rzędu, zostało Życie Warsza
wy. Na podium tegorocznej
edycji, obok zespołu mistrza,
stanęły również drużyny:
Gdańska i Katowic.
(RES)

BADMINTON Indywidualne mistrzostwa Polski

Trójka zawodników
zagra w Miastku
Polski Związek Badminto
na opublikował listy zawodni
ków zakwalifikowanych do
udziału w indywidualnych
mistrzostwach Polski młodzi
ków. Gospodarzem imprezy
w tym roku będzie Miastko.
Zorganizowana
zostanie

Ćwierćfinały w Miastku
SIATKÓWKA W sobotę i niedzielę
w hali OSiR w Miastku odbędą się
ćwierćfinały mistrzostw Polski
młodziczek.
Zagrają:
More
na Miastko, Budowlani Toruń, Śro

Przy piłce Antonio Burks.
Nawet taka przewaga jednak
nie mogła spowodować uspo
kojenia gry gości, bo po chwili
znów było tylko 55:53. Gospo
darze potrafili wykorzystać
każde zawahanie i moment
przestoju słupszczan. Ci
ostatni jednak, przy coraz
lepszej rotacji, przy w końcu
umiejętnie kierującym grą
Burksie zachowywali się jak

coraz bardziej rozwścieczony
pitbull. Im dłużej prowadzili
(nawet 71:57), im było bliżej
do końca, tym mocniej zaci
skali zęby na szyi coraz bar
dziej zmęczonych i zdespero
wanych gospodarzy.
Zespoły walczą do trzech
zwycięstw. Trzeci i czwarty
mecz w najbliższą środę
i czwartek w Słupsku. ■

Kotwica Kołobizeg - Energa Czarni
Słupsk 82:87 (20:21,23:22,14:21,

25:23).
Kotwią: Hamilton 23 (4), Kikowski 17

(3), Barrett 6 (1), Cielebąk 14 (3), Przy
byszewski 11 (1), Stelmach 11 (1), Bręk
0, Rduch 0.
Energa Czarni: Burks 9 (1), Booker 17,
Leończyk 7, Bennett 15 (2), Bakić 8 (2),
Sroka 6 (1), Barlett 0, Cesnauskis 16
(3), Kedzo 0, Malesa 9 (3).

da Wielkopolska, Piast Szczecin.
W sobotę spotkania rozpoczną się
o godz. 13, w niedzielę o godz.
10.30.

w dniach 15-17 maja. Z nasze
go regionu zagrają: Aleksan
dra Paprzycka (MKB Lednik
Miastko), Marta Małyszko
(MKB Lednik Miastko), Ma
rek Stoltman (ULKS U-2 Lot
ka Bytów).
(RES)

dzie: Karolina Grajek, Klaudia
Kozdrowska, Roksana Kamińska,
Daria Dąbrowska, Ola Delik, Patry
cja Gac, Anna Ordak, Agnieszka
Ziemienowicz, Patrycja Doliwa,
Natalia Bielecka.
Półfinał odbędzie się 17 kwietnia
o godz. 10 w Gimnazjum nr 2
w Słupsku.

Bytowscy gracze
byli górą

(ANG)

Dwójka ma dobre koszykarki
KOSZYKÓWKA Gimnazjum nr 2
wygrało w półfinale koszykarskie
go turnieju Słupskiej Olimpiady
Młodzieży. Kolejność: 1. G 2 (opie
kun Bogdan Barcikowski), 2. G 3,
3. G 1,4. G 4,5. G 6,6. G 5. Zwy
cięska ekipa występowała w skła

_ -

TENIS STOŁOWY Andrzej Trapp wy
grał w Człuchowskiej Amatorskiej
Lidze Powiatowej. Drugie miejsce
zajął Marcin Barniak (obaj z Byto
wa). W klasyfikacji drużynowej tak
że triumfował Bytów. Sklasyfiko
wano osiem ekip.

(FEN)
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