Wielkanoc obrządku
wschodniego

Czarne Pantery grały
o finał z Turowem

NOWOŚĆ! Trójwymiarowe kino
w Twoim domu

Tydzień po katolikach obchodzą w tym roku
święta wielkanocne prawosławni i grekoka
tolicy. Dziś drugi dzień świąt. W Słupsku
Wielkanoc obchodzi ponad 2 tys. wiernych.

Za nami pierwszy mecz półfinałowy o mistrzostwo
Polski ekstraklasy koszykarskiej. Dziś w „Głosie" re
lacja naszego specjalnego wysłannika z tego
spotkania w Zgorzelcu.

Już w środę „Głos"
będzie można kupić
z pierwszą płytą
z kolekcji PLANETA 3D.
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Słupsk/Nasza akcja

Pomorze ■ Pożar byłego PGR pod Słupskiem. W Białogardzie runął dom. Winni są złomiarze.

Zamalujemy
wulgarne
napisy

Płomienie i gruzowisko O

brażają, mszczą elewacje
budynków i narażają
miasto na złą ocenę wśród tu
rystów. Wulgarne i rasistow
skie napisy szpecą ściany re
prezentacyjnych budynków
nawet w centrum Słupska
i przy głównych ulicach mia
sta.
Niestety,
gospodarzom
oszpeconych budynków od Tat
nie chce się ich usuwać. Dla
tego wypowiadamy wojnę
chamskim hasłom. Przez
weekend internauci zgłaszali
nam miejsca, gdzie w Słup
sku widnieją na ścianach ha
sła do usunięcia. Dziś dzien
nikarze „Głosu Pomorza” bę
dą je zamalowywać. Jeśli
chcesz nam w tym pomóc,
przyjdź do naszej redakcji
przy ul. Henryka Pobożnego
19, o godz. 14. Wspólnie oczy
ścimy nasze miasto! (map)

Marcin Prusak
marcin.prusak@qp24.pl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wczoraj

trwało

dogaszanie

opuszczonego budynku gospodar
czego między Słupskiem a Bierkowem. Pożar wybuchł w sobotę wie
czorem. Tego samego dnia w Biało
gardzie zawalił się budynek miesz
kalny.

ożar w dawnej pege-

P

erowskiej fermie ku
rzej wybuchł około go
dziny 18.30 w sobotę. Ogień
pojawił się w środku pomiesz
czenia. Płomienie szybko za
jęły dach, który jak pochodnia
zapalił się na długości kilku
dziesięciu metrów.
Kłęby czarnego dymu uno
siły się nad Słupskiem przez
kilka godzin. Wcześniej wi
doczna była także łuna poża
ru. Z ogniem walczyło 16 stra
żaków i 5 wozów bojowych.
Budynek spłonął doszczętnie.
Wczoraj strażacy polewali po
gorzelisko wodą, żeby pożar
nie wybuchł na nowo.
Według wstępnych ustaleń
pożar wywołało podpalenie
lub nieumyślne zaprószenie
ognia. Od kilku dni w budyn
ku świadkowie widzieli złomiarzy.
W sobotę rano w Białogar
dzie zawalił się opuszczony
dwukondygnacyjny budynek
pochodzący z 1910 roku.
Wcześniej dom przeznaczony
do rozbiórki przeczesywali
bezdomni i złomiarze.
Dlatego istniały obawy, że
pod gruzowiskiem mogą być
ludzie. Wezwano z Gdańska
grupę ratowniczo-poszukiWawczą z dwoma psami tro
piącymi. Na szczęście pod
zawalonym budynkiem niko
go nie znaleziono. M
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czytaj na stronie 5

Muzyka / Fryderyki 2009

Nasi w grze

D

ZOBACZ ZDJĘCIA I FILMY
Z POŻARU BUDYNKU
POD SŁUPSKIEM NA
Www.gp24.pj

Gdańscy strażacy z terierem Ludwikiem przeszukiwali gruzowisko w Białogardzie.
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S Absurd

S

Śmierć na Ml

PESEL błędu

Trzęsie się

Interwencja na niby

Pięć osób zginęło w czołowym zde

Bez ingerencji lekarzy chirurgów
w Dębnicy Kaszubskiej zmienia się
płeć dziecka. Mieszkaniec wsi usły
szał od urzędnika, że jego syn nie
jest już chłopcem. W ewidencji lud
ności jest dziewczynką. Wszystko
przez to, że urzędnicy gminni źle
wpisali jedną cyfrę w numerze PESEL
dziecka.

W sobotę czterokrotnie zatrzęsło się
dno Bałtyku w miejscu, gdzie Zatoka
Botnicka łączy się z Zatoką Fińską.
Najsilniejszy wstrząs miał siłę 2,2
stopni w skali Richtera. Naukowcy
uspokajają, że to rzadkie w tym
miejscu i niegroźne zjawisko nie mo
że wywołać przepowiadanego przez
dwie wróżki z Łodzi tsunami.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Pił
sudskiego mają nie lada problem.
Na ich klatce schodowej zamieszkali
bezdomni, którzy utrudniają im ży
cie. Lokatorzy zarzucają policji, że
nie interweniuje dobrze, bo wyrzuca
bezdomnych z budynku, ale zosta
wia ich rzeczy. Dlatego bezdomni
znów wracają.

§ Anglia

rzeniu na autostradzie M1 w hrab
stwie Bedfordshire.

977013795211417

9770137952114

17

zisiaj dowiemy się, czy
słupski zespół Wszystkie
Wschody Słońca otrzyma na
grodę muzyczną - Fryderyka.
Nagrany przez słupszczan
utwór „Zagrajcie muzykanci”
trafił na płytę „Wymixowanie” zespołu Kapela Ze Wsi
Warszawa. Znajdują się
na niej utwory Kapeli zagra
ne w aranżacji innych muzy
ków. Ta płyta otrzymała no
minację do Fryderyka. Jeśli
płyta otrzyma laur, członko
wie WWS będą pierwszymi
wyróżnionymi Fryderykiem
muzykami ze Słupska.
Gala wręczenia nagród
Fryderyk 2009 będzie trans
mitowana dziś w Programie 1
TVP oraz w TVP Kultura
o godz. 20.20. (MAP)

Bałtyk

H Stupsk

Fot. Radek kom

PROMOCJA

Dzisiaj w Głosie
ponad

REKLAMA
Hurtownia

BHP

Słupsk, pl. Broniewskiego 3
059/842 64 24,059/842 07 52

ŚRODKI CZYSTOŚCI

ogłoszeń
drobnych
z regionu
Gratulujemy dobrego wyboru.
857409G1K1A

KOMPLEKSOWE
ZAOPATRZENIE
W ART. BHP
Dowóz do klienta GRATIS! {
4' V l ' C T
252109SLBH_A

KRAJ OPINIE
OBYCZAJE Mini-alkohole wśród zakupów Kancelarii Prezydenta
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GÓRY SOKOLI Ratownicy musieli pomagać grotołazowi

Tkwił w juraskiej jaskini
przez wiele godzin
Zaklinowanego w jaskini
grotołaza wydostali wczoraj
na powierzchnię ratownicy
jurajskiej grupy GOPR. 26-latek z Warszawy utknął tam
w sobotę wieczorem.
Mężczyznę który od godz.
19 w sobotę przebywał w Ja
skini Olsztyńskiej w Górach
Sokolich, udało się wydostać
po godz. 13 w niedzielę. Ra
townicy przetransportowali
go na powierzchnię noszami
jaskiniowymi, potem tereno
wym autem dowieźli do cze
kając) przy utwardzonej dro
dze karetki. Poszkodowany,
choć wyziębiony i osłabiony,
cały czas był przytomny.
- To była trudna akcja.
Ten człowiek zaklinował się
w bardzo wąskim miejscu.
Zmieniający się co jakiś czas
ratownicy mogb przy zaklino
wanym pracować tylko poje

dynczo, głową w dół, wycią
gnięci jak struna, ręcznie ku
jąc skały centymetr po centy
metrze - wyjaśnił Piotr Van
der Coghen, ratownik.
Warunki w zacisku unie
możliwiały użycie cięższego
sprzętu. Akcja była bardzo
żmudna. Ratownicy spieszyli
się, a mimo chłodu i osłabie
nia grotołaza nie ryzykowali
podawania mu płynów czy po
żywienia,
w
obawie
przed ewentualną nieprzewi
dzianą reakcją organizmu.
O zaklinowaniu się 26-latka zawiadomili w niedzielę
nad ranem jego znajomi. Naj
pierw próbowali uwolnić go
sami. Gdy to się nie udało,
wezwali pomoc. Na razie nie
wiadomo, czy grupa była od
powiednio doświadczona i wy
posażona.
(OPR. PAP)

Spór o 500 małpek
Wiele gatunków alkoholi
w małych objętościach zna
lazło się na fakturach z Kan
celarii Prezydenta. - To
na potrzeby cateringu sa
molotowego tłumaczą
urzędnicy.
Wczoraj światło dzienne uj
rzały dokumenty, z których wy
nika, że w lutym i kwietniu Go
spodarstwo Pomocnicze Kance
larii Prezydenta zakupiło m. in.
ponad 150 buteleczek wódki,
o pojemności 50 ml. Na mini-al
kohole urząd wydał w 2 miesią
cach prawie 3 tys. zł.
- Informujemy, że alkohol
w małych opakowaniach zaku
piony został na potrzeby caterin
gu samolotowego zgodnie z obo
wiązującymi standardami na po
kładach samolotów - podała

W OBIEKTYWIE

w oświadczeniu Kancelaria Pre
zydenta - Jakiekolwiek inne su
gestie, dotyczące przeznaczenia
alkoholu zakupionego na potrze
by cateringu na pokładzie samo
lotu, są bezpodstawne i godzące
w dobre imię Kancelarii Prezy
denta RP.
- Chodzi o Tupolewa oraz Mi
gi 40 i śmigłowce - wyjaśnił
Aleksander Szczygło, szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego,
dodając, że catering jest przezna
czony dla wszystkich podróżują
cych samolotami pasażerów.
Tymczasem poseł PO Janusz
Palikot zapowiedział wczoraj, że
zwróci się do marszałka Sejmu
z pytaniem, czy prezydent jest
zdolny do pełnienia funkcji
zwierzchnika sił zbrojnych.
- Albo pan prezydent Ka
czyński, zwierzchnik sił zbroj

nych, zrezygnuje z pełnionego
urzędu i rozpocznie odwyk, le
czenie z tej bardzo trudnej cho
roby, jaką jest alkoholizm, albo
przedstawi w ciągu kilku naj
bliższych dni wiarygodne świa
dectwo, że nie jest alkoholikiem
- uważa Palikot i dodaje, że do
stęp do alkoholu kupowanego
przez kancelarię, jego zdaniem,
ma prezydent i jego współpra
cownicy w randze ministra.
Z kolei poseł PiS Tomasz Du
dziński ripostuje, że poseł Palikot
powinien pytać o spożycie tego
typu trunków w Kancelarii Pre
miera.
- Raczej powinien zapytać
o premiera Donalda Tuska i jego
kancelarię. Niedawno prasa do
nosiła, że kancelaria zakupiła
wino na kwotę 70 tys. zł - mówił
polityk PiS.

Jego zdaniem, oznacza to, je
żeli odjąć weekendy, że w Kance
larii Premiera wypija się co
dziennie kilka do kilkunastu bu
telek tego trunku.
- Jest pytanie, czy właśnie
wtedy, podczas tych, trudno
nazwać to degustacjami, jeżeli
pije się tyle alkoholu podczas
tych spotkań przy winie, czy
przypadkiem wtedy nie po
wstają te bzdurne wpisy pa
na Palikota - mówił Dudziń
ski, odnosząc sie do wpisów
na blogu, dotyczących rzeko
mych problemów alkoholo I
wych prezydenta
Zdaniem Dudzińskiego, to
próba odwrócenia uwagi od kło
potów Palikota, związanych z fi
nansowaniem jego kampanii
wyborczej.

Wczoraj w całym kraju odbywały się uroczystości Święta Miłosierdzia Bożego.
Główne obchody miały miejsce w Krakowie. - Trzeba sobie uświadomić, że
warunkiem życia społecznego jest opanowanie sztuki przebaczającej miłości. Bez
niej nie można budować Ojczyzny, która ma być domem dla każdego, kto w niej
mieszka, kto się do niej przyznaje - nauczał kard. Stanisław Dziwisz. - Wzajemne
obrzucanie się wyzwiskami nie tylko nie buduje zaufania społecznego, ale
kompromituje tych, którzy się taką bronią posługują.

Upadek awionetki
Dwie osoby zostały ranne, j
kiedy w Skarbimierzu awionetka, pilotowana przez 36letniego mieszkańca Wrocła- |

Ku pamięci ofiar holokaustu

Żywi osiemnasty raz
pójdą Drogą Śmierd

wia, rozbiła się podczas startu, j
Około 6 tysięcy młodych Ży
Do wypadku doszło wczo- j
raj przed godz. 17. Pilot i jego j dów z całego świata oraz tysiąc
Polaków uczci pamięć ofiar ho
27-letnia pasażerka zostali od
lokaustu. W byłym niemiec
wiezieni do szpitala. Nie od
kim obozie Auschwitz odbę
nieśli poważniejszych obra
dzie się jutro Marsz Żywych.
żeń.
Uczestnicy przejdą trzykilo
Według wstępnych ustaleń,
metrową tak zwaną Drogą
podczas startu pilot zbyt szyb
ko wykonał manewr skrętu. | Śmierci, spod bramy z napisem
„Arbeit macht frei” na terenie
Samolot nie nabrał jeszcze od
byłego niemieckiego obozu KL
powiedniej wysokości, pod
czas skrętu zawadził skrzy- j Auschwitz, do obozu Auschwitz
II - Birkenau, gdzie odbędą się
dłem o ziemię i rozbił się.
(OPR.PAP)

główne uroczystości.
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WARSZAWA Luteranie akceptują sztuczne zapłodnienie

Kościół Ewangelicko-Au
gsburski akceptuje stosowa
nie metody in vitro, rozu
miejąc ją jako formę wspie
rania rodziny. Tak głosi
przyjęta wczoraj uchwała
obradującego w stolicy Sy
nodu luteran.
- Uważamy za moralnie do
puszczalne stosowanie metody
sztucznego zapłodnienia ho
mologicznego, czyli w sytuacji
gdy
nasienie
pochodzi
od prawnego ojca. Nie wyraża
my aprobaty dla korzystania
z obcych gamet, tudzież z po
mocy matek zastępczych - czy
tamy w dokumencie. - Kościół
luterański, głosząc szacunek
dla życia, opowiada się
za ochroną ludzkiego embrionu, a zrazem afirmatywnie od
nosi się do zdobyczy medycy
ny, o ile te nie szkodzą innym.
Sprzeciwia się też wykorzysty

UROCZYSTOŚCI

tc

(OPR. PAP)

Tak, pod pewnymi warunkami

OPOLSKIE

Pi

łc

Sygnałem do wymarszu
będzie dźwięku szofaru, wy
drążonego rogu baraniego.
Obecnie trąbienie rozpoczy
na okres pokuty. Dęcie jest
wołaniem do Boga o miło
sierdzie dla jego stworzeń.
Kulminacyjnym momen
tem jest zmówienie kadiszu,
modlitwy za zmarłych.
Na zakończenie odśpiewa
na zostanie Hatikva (Nadzie
ja), hymn Izraela.
(opr. pap)

waniu bezbronnych istot ludz
kich dla celów badawczych.
Uchwała podkreśla, że mał
żeństwo, które nie może mieć
dzieci i chce skorzystać z in vi
tro, powinno otrzymać od pań
stwa wszelką, w tym także fi
nansową pomoc i moralne
wsparcie ze strony Kościoła.
Zdaniem Synodu byłoby nie
właściwe, gdyby in vitro pozo
stało przywilejem zamożnych.
Kościół Ewangelicko-Augs
burski jest najliczniej szym
w Polsce Kościołem prote
stanckim, należy do grupy
Kościołów
luterańskich.
Zwierzchnią władzą ustawo
dawczą Kościoła jest Synod,
a wykonawczą - Konsystorz.
Synod jest parlamentem Ko
ścioła i jego najwyższą wła
dzą. Jest powołany do uchwa
lania wszelkich praw kościel
nych i rozstrzygania kwestii

śc

bieżących. W jego skład wcho
dzi ok. 70 osób.
(opr. pap)

CZY WSPÓŁPRACOWAŁ
Obradujący w Warszawie
Synod postanowił skrócić
0 dwa lata kadencję swojego
zwierzchnika bpa Janusza Jaguckiego. Jagucki powołał
dwa lata temu komisję histo
ryczną, która badała znajdują
ce się w Instytucie Pamięci
Narodowej dokumenty na te
mat Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego. Właśnie ta
komisja przedstawiła Synodo
wi dokumenty o współpracy
biskupa z SB. Komisja stwier
dziła, że bp Jagucki był tajnym
1 świadomym współpracow
nikiem SB. Zainteresowany
zaprzecza.

MAZOWIECKIE

Dziecko zabiło się
na czterokołowa!

Ranne maluchy

Quady poruszające się
po drogach publicznych muszą
być zarejestrowane, posiadać
tablice rejestracyjne i mieć ak
tualne ubezpieczenie OC.
Do kierowania wymagane
są uprawnienia i jeżeli jest
zarejestrowany jako motoro
wer, to osoba w wieku od 13
do 18 lat powinna posiadać
kartę motorowerową.
Na rodzicach ciąży obowią
zek sprawowania nadzoru
nad właściwym i odpowie
dzialnym korzystaniem z po
jazdów przez dzieci.
Jeżeli dziecko doprowadzi
do realnego zagrożenia dla ży
cia i zdrowia ludzkiego po
przez kierowanie za zgodą ro
dziców lub innych osób doro
słych, osoby takie narażają
się na 3 lata zya kratami.
(opr. pap)
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MAŁOPOLSKA 14-latka wpadła na drzewo

W szpitalu zmarła dziew
czynka, która miała wypadek
jeżdżąc quadem.
Policjanci ustalili, że dziec
ko pożyczyło pojazd od krew
nego. 14-latka prawdopodob
nie nie miała uprawnień
do prowadzenie czterokołowca. Jadąc po drodze gminnej
w powiecie suskim, na łuku
drogi straciła panowanie
nad pojazdem i zjechała
do rowu, tam wpadła na drze
wo.
Z ciężkim urazem głowy
i ogólnymi potłuczeniami tra
fiła do szpitala, gdzie nie uda
ło się jej uratować.
Policja apeluje do osób jeż
dżących na quadach o zacho
wanie ostrożności. Przypomi
na także o podstawowych za
sadach związanych z używa
niem pojazdów.

ni

10 dzeci z niegroźnymi obra
żeniami trafiło do szpitala
po zderzeniu busa, którym je
chały z samochodem osobo
wym.
Do wypadku doszo koło
miejscowości Gocław w sobo
tę. Samochodem osobowym
podróżowało dwoje dorosłych
i dwoje dzieci. Busem jechało
17 osób w tym 15 dzieci.
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(opr. pap)

Duży Lotek z soboty 18.04
9, 19, 24,32,33,41

Express Lotek z soboty
18.04
1,7,13,34,35

Multi Lotek z soboty 18.0*
3, 12,19, 24,27,31,32, 33,
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35,40,44,45,46, 56, 59,
63,64,65,66,68 Płus 68

Twój Szczęśliwy Numerek
z piątku 17.04
28 oraz 12,30,40, 42
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WIELKA BRYTANIA Kierowca z Polski spowodował tragiczny wypadek

Jechał pod prąd.
Powód nieznany.
Pięć osób zginęło w czo
łowym zderzeniu na au
tostradzie Ml w hrab
stwie Bedfordshire. Wy
padek na autostradzie
spowodował samochód
na polskich numerach re
jestracyjnych.
Do tragedii doszło w nocy
2 soboty na niedzielę w pobli
żu miejscowości Dunstable.
Kierowca volkswagena passa

ta z polską rejestracją wje
chał pod prąd na drodze szyb
kiego ruchu.
Brytyjscy śledczy próbują
wyjaśnić przyczyny zdarze
nia. Ich zdaniem, mimo zmie
nionej organizacji ruchu, nie
było powodów, dla których
kierowca byłby zmuszony by
wybrać jazdę pod prąd.
- Wygląda na to, że samo
chód zmierzał do zjazdu 10,
gdzie są prowadzone roboty

drogowe i objazdy, ale droga
była przejezdna. Nie było żad
nego powodu, by zawrócił,
więc bardzo chcielibyśmy wie
dzieć, czy ktoś był świadkiem,
jak do tego doszło i dlaczego mówił insp. Colin Bonner
z policji w Bedfordshire.
Sprawca oraz dwóch męż
czyzn i dwie kobiety, którzy
jechali jaguarem, w który
Volkswagen uderzył, zginęli
na miejscu.

prezentuje rewelacyjną
trójwymiarową kolekcję filmową

Części obu samochodów
rozrzucone były na odcinku
kilkuset metrów.
- Samochody były nie
do rozpoznania i nie mogli
śmy już w żaden sposób po
móc ofiarom - powiedział Ga
ry Sanderson ze służb pogoto
wia ratunkowego.
Rodzina kierowcy mieszka
w Polsce. Policja starała się
z nią nawiązać kontakt.

IRAN USA zaniepokojone losem obywatelki

Może zabiła
Litwina po kłótni

Teheran chce uwięzić
dziennikarkę

licjantka rozpoznała ja dzięki
zdjęciu, które Scotland Yard
rozesłał europejskim poli
cjom.
Metropolitarna policja Lon
dynu wystawiła ENA wraz ze
zdjęciem, by przesłuchać Po
lkę w związku ze śmiercią 30letniego Litwina Patricka Linkaviciusa, który utonął w ka
nale w Regents Park w pół
nocnym Londynie we wrze
śniu 2006 r. Policja sądzi, że
śmierć mężczyzny poprzedziła
sprzeczka z Z. i że Litwin zo
stał popchnięty do kanału.
(OPR. PAP)

Osiem lat więzienia dla
j amerykańskiej dziennikarki
| oskarżonej w Iranie o szpiegoj stwo.
Roxana Saberi, amerykan: ka pochodzenia irańskiego,
j została skazana przez sąd
; w Teheranie. Poinformował
i o tym jej obrońca.
Dziennikarkę oskarżano
i o szpiegostwo na rzecz Sta| nów Zjednoczonych. Adwokat
i Saberi zapowiedział już ape| lagę.
Do procesu za zamknięty! mi drzwiami, który rozpoczął
! się w poniedziałek, doszło mi

W OBIEKTYWIE

mo licznych interwencji USA
w obronie zatrzymanej.
Sekretarz stanu USA Hil
lary Clinton wyraziła głębo
kie rozczarowanie wyrokiem.
Kilka dni temu USA zaapelo
wały o natychmiastowe uwol
nienie dziennikarki. Podkre
ślono, że zarzuty są bezpod
stawne.
Saberi została aresztowa
na w Iranie pod koniec stycz
nia za to, że po wygaśnięciu
akredytacji prasowej nadal
prowadziła działalność zawo
dową.
(OPR.PAP)

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

W LICZBACH

2
min dolarów, to rekordowa kwota
za jaką sprzedano na aukcji w No
wym Jorku kolekcję znaczków z po
dobizną prezydenta Abrahama Lin
colna. Kolekcję złożoną z ponad lOtysięcy znaczków 67-letni William Ain
sworth, mieszkaniec Roswell wstanie
Georgia, zbierał ponad 30 lat.
y

3

a
r

osoby zginęły, a 5 zostało rannych
w północno-zachodnim Pakistanie
w ataku rakietowym na kwatery talibów przy granicy z Afganistanem,
przeprowadzonym prawdopodob
nie przez wojska amerykańskie. Ra
kieta została wystrzelona przez sa
molot bezzałogowy i trafiła w talibski obóz szkoleniowy.

|4

k

Polscy żołnierze w Afganistanie podczas pomocy przy rejestracji wyborców
W dystrykcie Jaghorii, w ramach działań Polskich Sił Zadaniowych. Z pomocą
Wyszkolonych psów sprawdzają, czy pojemniki, w których powinny być
dokumenty nie zawierają ładunków wybuchowych. Zaplanowane na sierpień
Wybory prezydenckie będą najważniejszym tegorocznym wydarzeniem
W Afganistanie. Trwa właśnie trudny proces rejestracji wyborców. - Dzięki naszej
Pomocy Afgańczykom z prowincji Ghazni łatwiej jest przeprowadzić akcję
rejestracji wyborców. A im więcej osób zagłosuje tym bardziej my będziemy
rhogli powiedzieć, że wsparliśmy proces demokratyzacji - mówi mjr Paweł Polak
* sekcji S-5 PSZ. Działania żołnierzy prowadzone są pod kryptonimem Wolny
Głos.

Załóż okulary 3D
i przeżyj dwanaście podróży
do fascynujących miejsc na świecie

(OPR. PAP)

PRZESTĘPCZOŚĆ Polka zatrzymana w Dublinie

23-letnia Magdalena Z.,
ścigana przez policję w Londy
nie w związku z zabójstwem
sprzed 3 lat, została zatrzy
mana w Dublinie na podsta
wie wystawionego przez Bry
tyjczyków Europejskiego Na
kazu Aresztowania (ENA).
Z. stanęła przed sądem
w Dublinie, który orzekł o za
trzymaniu jej w areszcie
do czasu postępowania eks
tradycyjnego.
Polka została zatrzyma
na przez policję na stacji me
tra na reprezentacyjnej ulicy
Dublina O’Connell Street. Po

Głos

8
policjantów zginęło w Meksyku
w ataku na konwój przewożący jed
nego z szefów kartelu Beltran Leyva,
Jeronimo Gameza, znanego jako Ku
zyn. Zarówno Gameza, jak i 8 innych |
podejrzanych, udało się przewieźć j
do więzienia. Napastnicy zbiegli, j

Już w środę, 22 kwietnia z „Głosem"
okulary 3D i pierwsza płyta,
a na niej Egipt i Nowa Zelandia
Gazeta z płytą i okularami 3D za jedyne 6,99 zł

Zbierz wszystkie filmy i wygraj
wycieczkę zagraniczną!
Zbierasz„Atlas wiedzy
o Polsce i świecie"?
Skompletuj serię PLANETA 3D
i zobacz świat w trzech wymiarach

UWAGA! Cała kolekcja taniej w prenumeracie
Dla Prenumeratorów i Czytelników, którzy wykupią prenume
ratę „Głosu" na maj mamy specjalną ofertę - prenumeratę
z książkowym wydaniem kolekcji PLANETA 3D.
W cenie 39 zł otrzymasz książkę z sześcioma płytami DVD
i okularami 3D, gazetę przez cały miesiąc oraz dodatkowo
porcelanowy kubek z kolekcji „Latarnie Morskie".
Prenumeratę „Głosu" z kolekcją można zamówić:
> u listonoszy oraz w urzędach pocztowych
> dzwoniąc pod nr
tel 094347 3537
(wgodz. 10-15)
> wysłając pod nr 7168
SMS o treści:
kgp.planeta
(koszt SMS: 1,22 zł z VAT)

(mago)
1201709G1K1B

WYDARZENIA
ABSURD Urzędnicy nadali zły numer PESEL. Z chłopca zrobili dziewczynkę.
ZL

ponii
poniedziałek 20 kwietnia 2009

BAŁTYK Tsunami nie było, ale...

A jednak się trzęsie!

Bez ingerencji lekarzy
chirurgów w Dębnicy Ka
szubskiej zmienia się
płeć dziecka. - Pana syn
nie jest chłopcem! - usły
szał Artur Parniawski
od urzędnika. - W ewi
dencji ludności jest
dziewczynką.

W sobotę tuż przed godz.
13 czterokrotnie zatrzęsło się
dno Bałtyku, w miejscu,
w którym Zatoka Botnicka
zbiega się z Zatoką Fińską.
Naukowcy uspokajają, to
rzadkie w tym miejscu i nie
groźne trzęsienie. Nie miało
szans wywołać przepowiada
nego przez dwie wróżki z Ło
dzi tsunami. Jak już pisali
śmy,
wróżki
ostrzegały
przed silnymi ruchami sej
smicznymi, które wywołają
wielką falę zagrażającą nad
morskim miejscowościom.
O tym, że pod Bałtykiem
zatrzęsła się ziemia poinfor
mował nasz internauta, Mi
chał. - Wróżki będą się cie
szyć, bo w sumie w 50 procen
tach ich przepowiednie się
sprawdziły:) - napisał w ma
ilu.
Natychmiast skontaktowa
liśmy się z dr Pawłem Wiejaczem z Instytutu Geofizyki
Państwowej Akademii Nauk
w Warszawie.
- U ujścia Zatoki Fińskiej
do Zatoki Botniekiej zareje

?s-v-‘4a z

MARCIN MARKOWSKI

marcin.markowski@gp24.pl

^aśvvi

Błąd urzędników spowodo
wał, że mały Dawid Parniawski
nie może korzystać z publicznej
przychodni zdrowia. Nie może
mieć książeczki zdrowia, a ro
dzice muszą z nim chodzić pry
watnie do lekarza.
Malec przyszedł na świat 23
lutego. Kilka tygodni temu
dziecko przeziębiło się, dlatego
rodzice postanowili pójść z nim
do przychodni. Wcześniej, aby
skorzystać z bezpłatnej porady
lekarza, musieli odebrać ksią
żeczkę RUM. - Kiedy po nią
przyszedłem, nie dostałem jej.
Usłyszałem, że jest to niemoż
liwe - mówi pan Artur Par
niawski, ojciec dziecka. - Bar
dzo zdziwiony zapytałem dla
czego. Kobieta powiedziała
mi, że numer PESEL, który
nadano mojemu dziecku jest
nieprawidłowy.
Pan Artur próbował od ra
zu wyjaśnić sprawę. Dowie
dział się, że jego syn ma nu
mer należący do dziewczynki.
- Zamurowało mnie - mó
wi mężczyzna. - Zapytałem,
jak to możliwe, ale kobieta
wydająca książeczki zdrowia
nie potrafiła mi na to odpo
wiedzieć. W każdym razie nie
mogła także wydać mi po
trzebnej książeczki RUM.
Mały Dawid miał gorączkę,
dlatego ojciec najpierw po-

POWIAT LĘBORSKI
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strowano dokładnie cztery
wstrząsy. Dwa miały magni
tude 2,2 (w 9 - stopniowej
skali Richtera - przyp. red.),
jeden - 1,9 i ostatni 1,75
- usłyszeliśmy od naukowca.
- Tej wielkości wstrząsy teo
retycznie mogły być nawet
efektem wybuchu jakiejś mi
ny pozostałej po II wojnie
światowej. Nie jest to więc nic
szczególnie nadzwyczajnego.
Gdyby takie wstrząsy odnoto
wano na wysokości naszej Za
toki Gdańskiej czy Pomorza,
byłoby to zjawisko niecodzien
ne i mimo że dla nas niegroź
ne, na pewno bardzo zaintry
gowałoby sejsmologów.
Słynna przepowiednia wró
żek wieszczących tsunami
na Bałtyku, które zaleje namorskie miejscowości, mówiła
o trzęsieniu w okolicach wy
brzeży Szwecji. Sobotnie
wstrząsy miały miejsce bliżej
wybrzeży Finlandii, ale nie
sposób nie przyznać, że moż
na je też lokalizować między
Finlandią a Szwecją.

&NIAWSK1 DAWID PIOTR
■■

yjnym PESEL 09222305425

ARTUR

Wielkanoc obrządku wschodniego

2009,02.23 .'. USTKA

' ' . arrso sc; wystawiony w:

Tydzień po katolikach

2009,03.05 jest zameldowana na pobyt siaty pod

' : ' ■"

.

-

zaświadczenie wystawion-!

W tym roku Wielkanoc ob
rządków wschodnich przypa
dła wczoraj, 19 kwietnia, ty
dzień po świętach katolickich.
Artur Parniawski z zaświadczeniem o zameldowaniu swojego dziecka ze złym nu Różnica wynika z nieco inne
merem PESEL.
go sposobu wyliczania daty tej
uroczystości. Prawosławni
szedł z nim do prywatnego le
- Dostałem też zaświadcze zwrócił mi pieniądze za po- j i grekokatolicy przeważnie
karza. Kiedy opowiedział mu nie o zameldowaniu Dawida przednie leczenie dziecka, ale j obchodzą Wielkanoc po katoli
całą historię, ten stwierdził, i rzeczywiście okazało się, że są chciałbym, aby niezwłocznie kach, a różnica może być na
że nigdy się z czymś podob tu błędy - dodaje ojciec dziecka. wyjaśnili sprawę.
nym nie spotkał.
- Było napisane: Parniawski
O zdanie na ten temat za
- Wydałem kilkadziesiąt Dawid Piotr, imię ojca - Artur, pytaliśmy pracowników Urzę- |
złotych
na
tę
wizytę, urodzona 23.02.2009 w Ustce. du Gminy w Dębnicy Kaszub- j
a przy okazji dostałem też re Urzędnicy zrobili z mojego syn skiej.
ceptę - mówi pan Artur. ka dziewczynkę.
- Zdarzył się błąd. Wszyst- \
- Niestety, za leki dla dziecka
Przez ponad dwa tygodnie kim przecież zdarza się mylić i
zapłaciłem sto procent, bo bez nie udało się urzędnikom wy - tłumaczy Beata Matusik,
PESEL nie ma na nie zniżki.
robić nowego numeru PESEL. inspektor ds. ewidencji ludno
Potem nasz czytelnik udał
-To jest zupełnie absurdal ści. - Problem zaistniał, po
się do Urzędu Gminy w Dęb na sytuacja - dodaje mężczy nieważ jedna z cyfr w nume- j
nicy Kaszubskiej, żeby wyja zna. - Gdyby dziecko znów za rze PESEL została źle wpisa- i
śnić sprawę nieprawidłowego chorowało, ponownie musiał na, akurat ta, która oznacza }
numeru ewidencji swojego bym iść z nim do prywatnego płeć. Sprawę przekazaliśmy i
dziecka.
lekarza, a nie stać mnie na ta do Warszawy i wiem, że dziec- j
Tam zapewniono go, że kie wizyty. Nie zależy mi ku nadano już nowy, prawi- j
sprawa zostanie wyjaśniona.
na tym, żeby Urząd Gminy dłowy numer. ■
Powytsze

|

Odkurzone akta
jadą do Bydgoszczy

Przy niewielkiej prędkości
uderzył w przydrożne drzewo
i rozpadł się na dwie części, j
W takim fatalnym stanie tech
Prokuratura Okręgowa
nicznym był ursus rolnika
w Bydgoszczy zdecyduje,
z Redkowic w powiecie lębor
kto zbada sprawę przetar
skim.
gu na budowę parku wod
Po zderzeniu z drzewem,
nego w Redzikowie. Akta
w sobotę po godz. 19, kierów- J zostaną przekazane tam
ca ciągnika uciekł.
dzisiaj. Po naszych publika
Gdy policjanci przyjechali j cjach umorzone śledztwo
do zagrody właściciela traktora i podjęto na nowo i przeka
okazało się, że jest on pijany.
zano poza Słupsk.
Jednak mężczyzna miał kilku
świadków, że nigdzie nie wy
W sprawie chodzi o przed
jeżdżał i siedział cały czas
stawienie w przetargu niepraw
w domu.
dziwych referencji przez firmę
Rolnik twierdził, że nawet
Polmil z Kielc, która w konsor
nie słyszał, że ktoś wyjeżdżał
cjum ze słupskim Sumabudem
jego traktorem z gospodar
buduje akwapark w Redziko
stwa i nie wie, kto mógł to zrowie. Śledztwo dotyczy też Ma
bić.
riusza Chmielą, wójta gminy
Policjanci zabezpieczyli śla
Słupsk, który nie unieważnił
dy zapachowe w traktorze
przetargu i nie powiadomił or
i szukają sprawcy kolizji.
ganów ścigania o sfałszowaniu
(MAP) I

referencji.

Pod koniec ubiegłego roku
Prokuratura
Rejonowa
w Słupsku umorzyła śledztwo
w okolicznościach, które
przedstawiliśmy w naszych
publikacjach w marcu i kwiet
niu. Pisaliśmy o odebraniu
sprawy Marcinowi Natkańcowi ze słupskiej Prokuratury
Rejonowej i umorzeniu śledz
twa w kontrowersyjnych oko
licznościach oddelegowania
Natkańca do prokuratury
w Lęborku. Artykuły GP wy
wołały kontrolę gdańskiej
Prokuratury Apelacyjnej. Ta
po zbadaniu akt zdecydowała,
że śledztwo trzeba podjąć
na nowo.
Okazuje się, że jednak nie
w Słupsku.
- Słupski prokurator okrę
gowy Marcin Włodarczyk

(map)

Wierna podczas nabożeństwa wielkanocnego w cer
kwi św. Piotra i Pawia w Słupsku.

PROKURATURA Sprawa przetargu na budowę akwaparku w Redzikowie

Traktor
się rozpadł

wet pięciotygodniowa. Chrze
ścijanie wschodni Wielkanoc
zaczęli świętowanie w sobotę
późnym wieczorem mszą połunoszcznicą. Do słupskiej pa
rafii grekokatolickiej należy 2
tys. wiernych, a do parafii
prawosławnej 100 osób. Dziś
drugi dzień świąt.

POD NASZYM PATRONATEM

przysłał do nas wniosek
o przekazanie sprawy poza Słupsk. Zdecydowałem
o skierowaniu śledztwa
do Prokuratury Okręgowej
w Bydgoszczy - mówi Aleksander Przytuła, zastępca
gdańskiego prokuratora ape
lacyjnego. - Tam z kolei zapadnie decyzja, czy śledztwo
poprowadzi
Prokuratura
Okręgowa w Bydgoszczy, czy
któraś z prokuratur rej onowych w tamtym okręgu.
Do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku trafiło też za
żalenie Marcina Natkańca
na zawieszenie w czynnościach służbowych.
— Na rozpatrzenie zażalenia mamy miesiąc - stwierdza prokurator Przytuła.

j
j
j

Czytelnicy wybierają
Miss i Mistera

I

W sobotę uroczysty finał wy

Bogumiła Rzeczkowska

i

j borów Miss i Mistera Wsi Po
j morza Środkowego. Do piątku
j
J
j

j
j
\
|

j
j

można wysyłać sms-y na swo
ich kandydatów w naszym kon
kursie na Miss i Mistera Czy
telników „Głosu Pomorza”.
Przypominamy: wszystkich
kandydatów -15 dziewcząt i 3
młodzieńców prezentujemy
na naszej stronie internetowej
www.gp24.pl. Tam też znaj
dziecie warunki i zasady nasze
go konkursu.
A oto najnowsze wyniki gło
sowania. Wśród kandydatek
na miss pierwsze miejsce zaj
muje kandydatka nr 11 - Mał
gorzata Mielewczyk z Pękalina.
Na drugiej pozycji jest kandy

datka z nr 13 - Anna Szczepocka z Ciemina, a zaraz za nia
kandydatka z nr 8 - Justy
na Kos z Główczyc.
W rankingu głosowania
na panów pierwsze miejsce na
dal zajmuje kandydat z nr 2
-Aleksander Mathen ze Stówędna. Na drugim miejscu jest
Adrian Adamczyk z Główczyc
(nr 1), a za nim - Bartłomiej
Stenka ze Szczypkowic (nr 3)
Sms-y z głosami na kandy
datów można wysyłać do piąt
ku, 24 kwietnia, do godziny
15. Finał wyborów Miss i Mi'
stera Wsi Pomorza Środkowe
go odbędzie się w sobotę, 25
kwietnia, w Główczycach.
(man)

TEMAT DNIA
NASZA SONDA

OBYCZAJE Obraźliwe i wulgarne napisy w Słupsku. Skąd się biorą?

Czy zwracasz uwagę
na napisy na murach?

Tolerancja
na nietolerancję

Joanna Bogusławska,
sprzedawczyni

-Tak, i mnie rażą. Zwłaszcza
jeśli są to wulgaryzmy. Ulicami
chodzą przecież dzieci.

Ireneusz Kunc, informatyk

- Raczej nie zwracam uwa
gi. Chyba że to nazistowskie
napisy; swastyki to przegięcie.
Powinno się je zamalowywać.

/
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Norbert Kos,
pracownik fabryki plastiku

- Jeśli to jakieś ładne graffiti,
to z chęcią popatrzę. Jeśli jed
nak są to wulgaryzmy, jakich
mnóstwo na kamienicach, to
uważam to po prostu za dewa
stację. Przyciągają uwagę, ale
raczej dlatego, że szpecą.

Marcin, instruktor nauki jazdy

- Już nie zwracam uwagi,
bo jest ich mnóstwo wszędzie.
To po prostu niszczenie mie
nia. Uważam, że można temu
zapobiec. Wystarczy, aby mia
sto wyznaczyło np. mury ja
kiejś starej fabryki albo jakie
kolwiek miejsce, gdzie mło
dzież mogłaby się wyżyć i wy
rażać swoje poglądy, w tym
Upodobania sportowe.
(mag, fot. kt)

DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

MARIUSZ NOWICKI_______

mariusz.nowicki@gp24.pl

059 848 81 24

wgodz. 10-18

NASZ KOMENTARZ

Trzeba tylko chcieć

„Je... bambusów", „Po
dolski, ty ku...", „Je...
Niemcy" - takie napisy
na murach można spo
tkać w centrum Słupska.
Skąd się biorą? Z głupo
ty, frustracji i bezmyślne
go wandalizmu. Nie
mniejszym problemem
jednak jest brak reakcji
na nie.

MICHAŁ KOWALSKI

michal.kowalski@gp24.pl
MICHAŁ KOWALSKI

rzędnicza choroba
! w Polsce polega
na tym, że „nic się nie da
zrobić". Kiedyś podczas
dyskusji z dość ważną per
soną w mieście zauważy
łem, że nieustająco wycią
ga ona kolejne paragrafy
uzasadniające niemoc.
Ale nie wierzę w to, że za
malowanie swastyki czy
napisu autorstwa jakiegoś
idioty jest kwestią prze
wyższającą możliwości bu
dżetu miasta. Trzeba tylko
chcieć.

michal.kowalski@gp24.pl
Obraźliwe, wulgarne napisy
widnieją na murach po kilka
miesięcy. Nikt z nimi nic nie ro
bi. - Przypuszczam, że olbrzy
mią rolę odgrywają koszty
- mówi Władysław Hałasiewicz, psycholog i radny miejski
w Słupsku. - Jak jest spora po
wierzchnia, którą trzeba by by
ło zamalować, to wspólnoty
zwyczajnie nie mają na to pie
niędzy.
Jedno jest pewne - wandale
będą zawsze i nic się nie da
z tym zrobić. Ale rasistowscy?
- Rasizm w Polsce jest dziwny,
bo tak naprawdę jesteśmy ra
czej jednolitym społeczeństwem
pod względem rasy i religii
- stwierdza Sebastian Zdończyk, socjolog zachowań ludz
kich. - Obraźliwe hasła na tle
rasistowskim wynikają najczę
ściej z niewiedzy albo z łatwości
wyładowania własnych frustra
cji na czymś zupełnie niezna
nym. Gdyby ten, kto pisze takie
hasła, spotkał się rzeczywiście
z Niemcem albo Afroamerykaninem, zapewne zmieniłby po
glądy. Okazałoby się wówczas,
że jego agresja jest całkowicie
nieuzasadniona.
Czy są jakieś pomysły
na marginalizację zjawiska?
- Może młodzież potrzebuje ja
kiejś przestrzeni, w której
w normalnych warunkach była
by w stanie wyrazić swoje po
glądy? - zastanawia się S.
Zdończyk.
W. Hałasiewicz: - Szczycimy
się swoją tolerancją, bo jeste

% j;? »V
Czy podoba ci się wygląd
słupskiego Starego Rynku?

Nie
65%

Obraźliwe napisy i symbole na hali Gryfia w Słupsku.
Tak 30.8%

śmy właśnie narodem toleran
cyjnym. Problem polega jednak
na tym, że przypadki nietole
rancji są tak rażące, iż burzą ca
ły pozytywny obraz Polaków.
Psycholog po zajęciach ze
studentami doszedł do wnio
sku, że problem w Polsce nie
leży w samej nietolerancji, ale
w „tolerancji na nietoleran
cję”. - Sfera obrażania ludzi
za pomocą słów mimo odpo
wiednich przepisów karnych
wciąż tak naprawdę nie pod

lega żadnej karze. Takie przy
padki są traktowane bardzo
łagodnie, choć powinny być
karane z całą surowością.
- uważa W. Hałasiewicz. Rad-

ny proponuje także stworze
nie funduszu interwencyjne
go, z którego można by likwi
dować rasistowskie napisy
w Słupsku. ■

Nie mam
zdania
4,2%

Wyniki sondy serwisu www.gp24.pl
Liczba oddanych głosów: 838
Infogrefika: 17.04.2009/Artur Wosinek

BĘDZIE PRECEDENS W ŁODZI?
PROMOCJA

To będzie jeden z pierwszych
procesów za obraźliwe słowa
związane z kibicowaniem.
W mijającym tygodniu w Ło
dzi oskarżono czterech kibi-

Oferta prenumeraty„Porannej"została stworzona z myślą o czytelnikach, którzy
cenią sobie wygodę za rozsądną cenę.„Głos"doręczany jest bezpośrednio pod drzwi
prenumeratora, przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty), o godziny 7.00.
Cena prenumeraty wynosi tylko 29 zł i jest niższa o 20% w stosunku do ceny „Głosu"
kupowanego codziennie w kiosku lub sklepie.
Zamówienia przyjmowane są przez kolporterów doręczających „Głos".
Wpłat można dokonywać również w siedzibie redakcji w Słupsku przy ul. Henryka Pobożnego 19.

Zamów Prenumeratę Poranną pod bezpłatnym
numerem telefonu: 0800 20 35 35 (godz. 9-15)
*Oferta dostępna tylko w Słupsku i Kobylnicy

ców, którzy podczas meczu
piłki nożnej ŁKS - Widzew no
sili koszulki „Śmierć żydzewskiej ku...". Grożą im trzy lata
więzienia.

www.gp24.pl
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EDUKACJA Nowy punkt przedszkolny w SP 7

FISKUS Elektroniczne rozliczanie podatków za 2008 rok wciąż w mniejszości

W Szkole Podstawowej nr 7
przy ul. Kilińskiego w Słup
sku od sierpnia rozpocznie
działalność nowy punkt
przedszkolny. Będzie to 20osobowa grupa jedynie dla 4i 5-latków. To już szóste nie
publiczne przedszkole w mie
ście.
.Nabór dzieci właśnie trwa,
ale są jeszcze wolne miejsca.
Na pewno jest to jakaś alter
natywa dla dzieci, które nie
dostana się do przedszkoli
miejskich. Ale nie tylko.
- To dobra propozycja dla
rodziców, którzy nie chcą po
syłać swojego'dziecka do mo
lochów, jakimi są przedszkola
miejskie. Stworzymy jedną,
małą - 20-osobową grupkę.
Na pewno będzie przytulnie,

ZAPISY
Kontakt - Małgorzata Kurpiewska, tel. 512 916 045

bezpiecznie i kameralnie
- mówi Małgorzata Kurpiewska, dyrektor przedszkola, na
uczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania po
czątkowego. - Pierwsze spo
tkanie z chętnymi rodzicami
planujemy na koniec kwiet
nia. Wtedy zdecydujemy, czy
przedszkole czynne będzie już
od sierpnia, czy też dopiero
od września. Przedstawię też
propozycje zajęć dodatko
wych, ale to rodzice zdecydują
0 ich wyborze - mówi Kurpiewska.
Na przedszkole zaadapto
wana zostanie jedna sala lek
cyjna - w pobliżu łazienki
1 stołówki, z której dzieci będą
korzystały.
Miesięczna opłata stała
za przedszkole wyniesie
300 zł. Do tego dojdzie koszt
wyżywienia - około 7 złotych
dziennie.
Magdalena Olechnowicz

ROZRYWKA Blond wokalistka w Słupsku

Doda majówce
blasku doda
Megagwiazda polskiej sce
ny rozrywkowej - Doda, czyli
Dorota Rabczewska wystąpi
u nas. Niekwestionowana ikona polskiej popkultury zaśpięwa na słupskiej majówce - 1

maja, o godzinie 20, na placu
Zwycięstwa.
Koszt jej występu pokrywa
Urząd Miasta w Słupsku. Za
płaci za to 35 tys. zł brutto.
(kow)

Przybyli podatnicy
pod okienko
Już prawie 50 osób rozli
czyło się elektronicznie
z podatków za 2008 rok
w Urzędzie Skarbowym
w Słupsku. Mają szansę
na szybszy zwrot podat
ku niż ci, którzy rozlicza
ją się tradycyjnie.
ZBIGNIEW MARECKI

zbiqmew.marecki@gp24.pi
Możliwość elektronicznego
rozliczania podatku za 2008
rok weszła w życie 31 marca.
Można to zrobić pocierając
interaktywny formularz ze
strony Ministerstwa Finan
sów. Po jego wypełnieniu wy
syłamy go poprzez internet
na adres Urzędu Skarbowego,
na terenie działania którego
mieszkamy. Jednocześnie mo
żemy sobie pobrać potwier
dzenie wysłania zeznania.
- Jesteśmy zadowoleni
z odzewu podatników. Moim
zdaniem już sporo osób sko
rzystało z nowej możliwości
- mówi Danuta Sobocińska,
naczelnik Urzędu Skarbowe
go w Słupsku. - To jest roz
wiązanie także korzystne dla
nas, bo w przypadku zeznań
papierowych dużo czasu zaj
mowało nam wprowadzanie
danych do systemu. Zeznania
elektroniczne system przyj
muje automatycznie. To skra
ca czas oczekiwania na ewen
tualny zwrot podatku.

FOT.ŁUKASZCAPAR

Alternatywa
dla średniaków

Jedno z tradycyjnych (drugie to wysyłka pocztą) rozliczeń podatkowych - osobi
sta wizyta przy okienku skarbówki.
W przypadku zeznania
elektronicznego podpis zastę
puje informacja o przychodzie
podatnika z poprzedniego ro
ku podatkowego, czyli 2007
roku. Jeśli jest nieprawidło
wy, to system od razu to wy
kryje i go nie przyjmie.
- Generalnie system przyj
muje zeznanie konkretnego
podatnika tylko raz. Ewentu
alne korekty trzeba już skła
dać tradycyjnie, na formula

rzu papierowym - dodaje na
czelnik Sobocińska.
Oczywiście dane, które za
warliśmy w zeznaniu, będą
weryfikowane. W przypadku
niejasności i błędów w poda
nych przez nas danych musi
my się liczyć, że zostaniemy
wezwani do urzędu skarbowe
go z dokumentami potwier
dzającymi osiągnięte przycho
dy. Dlatego musimy je
wszystkie
przechowywać.

Także w celach kontrolnych,
bo fiskus może kontrolować
nasze zeznanie przez pięć lat.
Elektronicznie najłatwiej
się rozliczać indywidualnie,
bo wtedy wypełniamy jedynie
interaktywny formularz PIT
'S?. Istnieje także możliwość
rozliczania się wspólnego
przez małżeństwo, ale wów
czas musimy wypełnić dodat
kowe upoważnienie na formu
larzu UPL-1. ■

Z POLICJI Krótka kariera wyłudzacza komórek i kredytów

Brał, co chciał
i nie zamierzał spłacać
Luksusowe telefony ko
mórkowe trzech operatorów,
dwa telewizory LCD, lodówkę
a nawet kredyt z banku na 20
tys. zł udało się w ciągu
dwóch dni wyłudzić młodemu
słupszczaninowi. Jego szybka
kariera zakończyła się, gdy
w piątek policjanci wyprowa
dzili go w kajdankach z ban
ku, w którym chciał wziąć ko
lejny kredyt.
Na pomysł łatwego sposo
bu na życie 25-letni słupszczanin Paweł. N. wpadł w minio

ną środę. Z fałszywym za
świadczeniem o zatrudnieniu
w jednej z lęborskich firm po
szedł do salonów sprzedaży
telefonów
komórkowych
Orange,
Ery i
Plusa.
We wszystkich dostał luksu
sowe telefony komórkowe
i wiele darmowych minut
do rozmowy. Zachęcony ła
twym łupem tego samego
dnia poszedł do sklepu z elek
troniką. Na swoje fałszywe
zaświadczenie dostał na raty
telewizor LCD i laptop. Na

stępnego dnia próbował wziąć
kredyt w Lukas Banku, ale je
go pracownicy odmówili. Niezrażony
niepowodzeniem
słupszczanin poszedł do kolej
nego sklepu i wziął na raty te
lewizor LCD wart 1600 zł
oraz lodówkę o wartości
3300 zł. Proceder szedł tak do
brze, że w piątek Paweł N. po
stanowił wziąć jeszcze wyższy
kredyt. Tym razem miał
chrapkę na 20 tys. zł z banku
PKO BP. Bankowcy zoriento
wali się jednak, że jego za

świadczenie o zatrudnieniu
jest fałszywe i zawiadomili
policję. Mundurowi wyprowa
dzili słupszczanina z sali ob
sługi w kajdankach.
- Twierdził, że na branie
kredytów został namówiony
przez kogoś innego - mówi
Robert Czerwiński, rzecznik
prasowy słupskiej policji.
- Sprawdzamy, czy nikt mu
w tym nie pomagał.
Oszustowi grozi 8 lat wię
zienia.
(map)

KONDOLENCJ

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu

TADEUSZOWI
KOLIŃSKIEMU

Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku

SYNA

z powodu śmierci

Ojca

SKŁADAJĄ

Dyrektor i Pracownicy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

składają
Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Skarbowego w Słupsku

w Miastku

Dorota Rabczewska - Doda.

Krzysztofowi Zdunek

WYRAZY GŁĘBOKIEGO ŻALU I SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI

344409SLBH_A
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OKLASKI

Ogólnopolski
sukces
chóru Fantazja
Działający przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Słupsku chór Fantazja zdo
był Srebrny Kamerton podczas
XXIX Ogólnopolskiego Kon
kursu Chórów Acapella Dzieci
i Młodzieży w Bydgoszczy.
Oznacza to, że zajął drugie
miejsce w swojej kategorii
- chórów dziecięcych do lat
16. Ponadto organizatorzy
przyznali mu nagrodę specjal
ną „Za radość muzykowania".
Sukces jest bardzo duży, bo
chór najpierw przeszedł elimi
nacje wojewódzkie, a później
został wybrany do finału z kil
kunastu chórów przez komisję
selekcyjną. Ostatecznie pod
czas finału w Bydgoszczy sta
nął w szranki z trzema innymi
chórami dziecięcymi. Jak co ro
ku od 29 lat chór do występu
przygotowała
pani
Lilia
na Zdolińska.
Już dzisiaj melomani będą
mogli posłuchać występu chó
ru podczas jego oficjalnej pre
zentacji w siedzibie II LO
w Słupsku przy ul. Mickiewicza
w Słupsku. Początek imprezy
ogodz. 14.
(maz)
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FESTIWAL WATCH DOCS Dziś wernisaż wystawy Tiszert dla wolności

Koszulka dużo
o tobie powie

Muzeum Pomorza Środko
wego w Słupsku obniża ceny
biletów. Od 15 kwietnia 2009 r.
bilet grupowy na wszystkie
wystawy w Zamku Książąt Po
morskich i w Młynie Zamko
wym, a także bilet grupowy
do Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach kosztuje 6 złotych
(dla grup zorganizowanych
od 20 osób).
Natomiast w Muzealnej Za
grodzie w Swołowie tańsze są
wszystkie bilety: normalne
kosztować będą 6 złotych,
a ulgowe i zbiorowe (dla grup
zorganizowanych od 20 osób)
4 złote.

MONIKA ZACHARZEWSKA

monika.zacharzewska@gp24.pl
Wystawa pod hasłem „Ti
szert dla wolności” jest pokazy
wana w Słupsku przy okazji
trwającego właśnie festiwalu
Watch Docs - Prawa Człowieka
w Filmie. Już dzisiaj o godz. 18
w galerii Artelier przy al. Sien
kiewicza na 33 fotografiach bę
dzie można zobaczyć zdjęcia
znanych z prasy i telewizji Pola-

Celem kampanii prowadzo
nej od 2004 r. jest pobudze
nie dyskusji na temat tole
rancji i praw grup mniejszo
ściowych, oduczanie potę
piania tych, którzy żyją we
dług innych niż nasze warto
ści. Ludzie innego wyznania
czy orientacji seksualnej,
o odmiennych od większości
opiniach mają takie samo
prawo jak wszyscy do godne
go życia w Polsce. Akcja pole
ga na rozpowszechnianiu ko
szulek - jednoosobowych
billboardów - z hasłami sy
gnalizującymi istotne kwe
stie. Koszulki można kupić
przez stronę http://www.tiszertdlawolnosci.tiszert.pl/

W tym roku dostrzeżono kil
ku słupszczan. W kategorii mu
zycznej nominowany jest m.in.

Leszek Kułakowski i jego dzieło
»Msza ubogiego serca - Missa

15
tysięcy złotych otrzyma
każdy w laureatów
Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Miseri Cordis”. Wśród literatów
zauważono Daniela Odiję, któ
ry w zeszłym roku wydał po
wieść „Niech to nie będzie sen”.
W gronie nominowanych
znalazły się także osoby zaan
gażowane w promowanie kul
tury regionalnej. W tej katego
rii nominowana jest Marzenna Mazur z Muzeum Pomorza
Środkowego, której zasługą jest
rekonstrukcja Zagrody Albrech
ta w Swołowie.

REKREACJA
Ośrodek

Przyznana zostanie rów
nież nagroda za sprawowanie
mecenatu za największe i naj
bardziej znaczące zaangażo
wanie środków niepublicz
nych w dziedzinie kultury.
Nominowane są m.n. dwie
słupskie firmy: Color Box
za sponsorowanie wydaw
nictw promocyjnych słupskich
stowarzyszeń i instytucji kul
tury oraz wydarzeń kultural
nych i Gino Rossi za wspiera
nie pomorskich instytucji kul
tury (Polska Filharmonia Sinfonia Baltica) i przedsięwzięć
artystycznych (Festiwal Pla
nistyki Polskiej).
Laureaci Pomorskiej Nagro
dy Artystycznej otrzymują sta
tuetkę Gryfa Pomorskiego oraz
nagrody pieniężne.
'

www.gp24.pl

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

- Kebab, ul. Kró
lowej Jadwigi, czynne: poniedzia
łek - sobota 10 - 23; niedziela 12
- 23, dowóz na telefon 059 845
53 53.
Merano Pizzeria

STOMATOLOG

Protetyka, implanty tel. 059 842
98 24, www.dentystasuchorowski.pl
KANTOR
Miami-Nice: Podkowa, tel. 059
841 70 31; Złoty Róg ul. Murar
ska, 059 842 03 02.
KOMUNIKACJA
PKP 94 91; 059 728 1120; PKS
059 842 42 56; dyżurny ruchu
059 843 7110; MZK 059 848 93
06, Nord Express 059 843 23 41.
USŁUGI POGRZEBOWE

alarmowy 9588, ul. Armii
Krajowej 15, tel. 059 842 8196,0
601 928 600, H. K. Banachowie;
Zieleń - ul. Kaszubska 3A, całodo
bowo, 0 502 525 005; 059 841
13 15, Hades, ul. Kopernika 15,
całodobowo: tel. 842 98 91, 0
601 663 796. Przewóz i przecho
wanie bezpłatne; Hermes, ul. Obr.
Wybrzeża 1, (całodobowo) tel. 059
842 84 95; 0604 434 441.
Kalla,

iviiwtli
ul. Obr. Wybrzeża, tel. 059
842 84 71; ul. Kopernika, tel. 059
842 84 81; Policja - 997; ot. Rey
monta, tel. 059 848 06 45; Straż
Szpital,

Miejska 986; 059 843 32 17;
Straż Gminna 059 848 59 97;
Straż Pożarna - 998; Pogotowie

=3

IDŹ DO TEATRU Na zakończenie kobiecych konfrontacji

Wojciech Freuchowski

Dzisiaj w Słupsku wystą
pią trzy znakomite aktorki
- Hanna Śleszyńska, Agata
Kulesza i Agnieszka Wosińska. Panie rozśmieszą widow
nię swoimi rolami w zabaw
nym spektaklu „Bloczek”
w reżyserii Romualda Szejdy.
To będzie już ostatnia od
słona tegorocznych Konfron
tacji Sztuki Kobiecej organi
zowanych przez słupską fil
harmonię
Spektakl „Bloczek” jest
zbudowany tak, jak byśmy
przez dziurkę od klucza przez
tydzień podglądali życie
trzech bohaterek, które zasta
nawiają się nad facetami, pro
blemami z nadwagą, faceta
mi, dietami cud, no i niewąt
pliwie facetami...
Trzy dziewczyny tylko
we własnym towarzystwie,
zachowujące się absolutnie
naturalnie, w okolicznościach,
które ich nie prowokują

getyez998ne 991; Pogotowie Ga
zownicze 992.

|
CYFROWA <g>VBCTHA

Bloczek z Kuleszą
i Śleszyńską

Słupszczanie
nominowani
LICZBA

059 842 5191 Ge
nerał Nil, godz. 17.30 i 20; Han
nah Montana, godz. 15.30,17.15
i 19; Vicky Cristina Barcelona,
godz. 16, 17.45, 19.30 i 20.30:
Rejs Watch Docs. Prawa człowie
ka w filmie, godz. 11-15.

Ratunkowe 999; Pogotowie Ener-

POMORSKIE Nagrody za osiągnięcia kulturalne w 2008 roku

8 maja w Polskiej Filharmo
nii Bałtyckiej w Gdańsku odbę
dzie się gala Pomorskiej Nagro
dy Artystycznej za 2008 rok.
Wśród nominowanych osób
do uhonorowania nagrodą jest
kilku twórców ze Słupska.
Pomorska Nagroda Arty
styczna jest wyróżnieniem
przyznawanym za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie kultu
ry na terenie województwa po
morskiego. Kapituła, powoła
na przez Zarząd Województwa
Pomorskiego, honoruje trzy wy
bitne kreacje artystyczne w do
wolnej dziedzinie kultury
i sztuki.

Milenium, tel.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU
FESTIWALU NA

Rafał Pawłowski ze zdjęciem Kuby Wojewódzkiego.

(dmk)

IMil

ków w koszulkach z kontrower
syjnymi
napisami.
„Mam okres” to hasło na ko
szulce Kazimiery Szczuki.
- Jak połowa ludzkości. To po
tworne, co? - komentuje krytyczka literacka.
Reżyserka Agnieszka Hol
land pozuje w koszulce w ha
słem „Nie chodzę do kościoła”.
- Nie chodzi tutaj o ekshibicjo
nizm czy opowiadanie światu
0 swoich przekonaniach i tożsamośdach, ale o walnięcie w sko
rupę konformizmu, która
w Polsce jest bardzo twarda
- tłumaczy dlaczego ubrała t-shirt. Natomiast Tomasz Ra
czek krytyk filmowy wybrał ko
szulkę z napisem... „Jestem
Murzynką”.
Słupscy koordynatorzy akcji
1 organizatorzy festiwalu
na wernisaż też przyjdą w ko
szulkach fundacji „Tiszert dla
wolności”. - Na mojej jest hasło
„Nie słucham papieża”. W ten
sposób deklaruję swój światopo
gląd - mówi Rafał Pawłowski.
Dzisiejszy wernisaż jest tyl
ko jednym z elementów trwają
cego do soboty festiwalu Watch
Docs. Równiż dzisiaj w kinie
Rejs od godz. 11 będzie moż
na zobaczyć trzy filmy: „Czer
wony wyścig”, o tym, jak się
trenuje mistrzów olimpijskich
w Chinach, „Latawce” i „Czy się
uśmiechnę”, w którym izrael
skie kobiety opowiadają o służ
bie wojskowej.
Wstęp na wszystkie imprezy
jest bezpłatny. ■

W Zielonej Górze ta wy
stawa wywołała skandal,
w Lublinie została opro
testowana. A jak zare
agują słupszczanie na wi
dok polskich gwiazd
w koszulkach z napisami
„Nie płakałem po papie
żu" czy „Mam spiralę"?

SŁUPSK
Taniej do muzeum

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 059
842 49 57; Pizy Placu Dąbrow
skiego, (wejście od ul. Przemysło
wej) otwarta codziennie 8-22, tel.
059 840 30 22.

20 - Blok audycji informacyjnych:
Obserwator; Pogoda; Obserwator
Sport; 35 - Rewizor - reportaż do
kumentalny (powt.); 50 - VECTRAMEDIA - blok programowy.

ROZDAJEMY BILETY
Dla czytelnika, który dzisiaj
jako pierwszy o godz. 10.30
zadzwoni pod redakcyjny
numer telefonu 059 848 81
31 i odpowie na pytanie
- w jakim serialu komedio
wym gra i w jakiej roli w nim
występuje Hanna Śleszyńska,
mamy jedno podwójne za
proszenie na dzisiejszy spek
takl o godz. 20.

do żadnych gierek ani podry
wów.
Spektakl jest przeznaczony
wyłącznie dla widzów doro
słych.
W Słupsku dzisiaj będzie
można zobaczyć go dwa razy
o godz. 17.30 i 20, o ostatnie
bilety w cenie 60 złotych moż
na jeszcze pytać w kasie fil
harmonii.
(NIK)

Kanał 6 w sieci Telewizji Kablowej
Słupsk na kanale 175,25 MHz

Emisja premierowa o godzinie
17.30. Liczby oznaczają czas roz
poczęcia programu po pełnej go
dzinie: 30 - kalendarium; 31 Fak
ty dnia - magazyn informacyjny;
56 - Prognoza pogody; 58 - Wiel
ki mały procent: Lębork; 05 - Mój
zwierzak; ptasia wystawa; 20 Żyjmy zdrowo: rozciąganie.

TAXI

Z nami dojedziesz
13388Ö8SLBH

BYTÓW/CZŁUCHÓW

poniedziałek 20 kwietnia 2009
DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

ANDRZEJ GURBA

andrzej.gurba@gp24.pl

059 822 51 80

POWIAT BYTOWSK Woda wródła do XIX-wiecznego koryta

Zatrzymano najstarszą
elektrownię wodną

w godz. 12-15

INFORMATOR
Bytów: Pod Ortem, ul. Wojska Pol
skiego 27, teł. 059 822 13 89;

ul. Dworcowa 4 b,
tel. 059 857 32 69;
Miastko: Vitae,

Człuchów: Ogólnodostępna, ul.
Sobieskiego 1, tel. 059 834 11
78.

roi
Bytów: Albatros

TURYSTYCZNY SZLAK

W Strudze stanęła turbi
na najstarszej elektrowni
wodnej w Europie. Uspo
kajamy, nic złego się nie
dzieje. Woda popłynęła
starym korytem.

Elektrownia w Strudze leży
na turystycznym szlaku naj
starszych elektrowni wod
nych w Parku Krajobrazo
wym „Dolina Słupi". Tworzą
go jeszcze elektrownie w: Gałąźni Małej, Konradowie,
Krzyni, Skarszewie Dolnym
i Słupsku. Jedną z atrakcji
elektrowni w Strudze jest ta
blica nastawcza z lat 20-tych
ubiegłego wieku z żarówka
mi węglowymi.

ANDRZEJ GURBA

Popiełuszko, godz.

andrzej.gurba@gp24.pl

18;
Człuchów;

Uciecha

nieczynne;

Miastko: Grażyna nieczynne.
POMOC DROGOWA
Bytów 059

822 27 28; 0 665 301

316,
Człuchów 059

834 14 12; 0 602

176059.
KOMUNIKACJA
PKP 94 91;

0 703 300 000

PKS Bytów-

059 822 22 38;

PKS Człuchów 059
PKS Miastko

834 2213;

059 857 2149.

KRONIKA POLICYJNA
Był pod wpływem narkotyków
i spowodował wypadek

BYTÓW Na skrzyżowaniu ulic Su
charskiego i Miasteckiej w piątek
do zderzenia dwóch pojazdów.
Kierowca jednego z nich był
pod wpływem narkotyków. - 24letni gdańszczanin, kierujący do
stawczym volkswagenem, nie
ustąpił pierwszeństwa kierowcy
opla astry. Doszło do czołowego
zderzenia. Kierowca volkswagena zachowywał się nerwowo. Poli
cjanci oddali go badaniu na obec
ność narkotyków. Wynik był pozy
tywny - mówi Michał Gawroński,
rzecznik policji. Kierowca dostał
500 zł mandatu. Za kierowanie
samochodem pod wpływem nar
kotyków czeka go sprawa karna.

Operacja wyłączenia XIX-wiecznej turbiny rozpoczęła
się od zamknięcia dopływu
rzeki do dwukilometrowego
kanału i otwarcia śluzy dopro
wadzającej wodę do starego
koryta rzeki Słupi.
Trwało to kilka godzin.
Dzięki temu pracownicy słup
skiej spółki Energia Elek
trownie mogli przystąpić
do generalnego remontu
i konserwacji urządzeń, jak
i samego kanału.
- Niestety, nie obeszło się
bez ofiar. Nie wszystkie ryby
dopłynęły z kanału do rzeki,
choć im pomagaliśmy - mówi
Piotr Kluk, prezes koła Pol
skiego Związku Wędkarskie
go w Bytowie. Część ryb,
a i raków, wędkarze przenie-

Praca przy turbinie elektrowni w Strudze.
śli w wiaderkach z kanału
do rzeki. Te, które zagrzebały
się w mule, wyłowili, za zgodą
wędkarzy, okoliczni miesz
kańcy.

- Chodziło głównie o górną
część kanału. Nie daliśmy ra
dy wszystkiego przenieść,
a ryby same do rzeki już by
nie dopłynęły. Nie chcieliśmy,

aby się męczyły - oznajmia
szef bytowskich wędkarzy.
Remont i konserwacja
urządzeń elektrowni przepro
wadzana jest raz na pięć lat.

Zaplanowano zrekonstruowa
nie turbiny, oryginalny gene
rator jednak pozostanie. Re
mont czeka też kanał. Prace
potrwają przez około dwóch
miesięcy.
Elektrownia
wodna
w Strudze zbudowana została
w 1896 roku.
Z tego samego roku pocho
dzi turbina Francisa.
Elektrownia ma moc 250
kW, a więc jest średniej wiel
kości. W pierwszych latach
XX wieku znajdował się tu
tartak, suszarnia, a nawet fa
bryka papy. ■

MIASTKC Burmistrz żąda wyjaśnień

PRZECHLEWO Spotkanie dla diabetyków

Ciąg dalszy nielegalnej
zbiórki pieniędzy

Wszystko o cukrzycy

Wracamy do nielegalnej
zbiórki pieniędzy przeprowa
dzonej przez Komitet Obrony
Praw Bezrobotnych w Miastku
podczas rozdawania produktów
pochodzących z Pilskiego Ban
ku Żywności. W piątek wyja
śnień w tej sprawie od przewod
Jechał po pijaku
niczącej komitetu zażądał bur
SUMIN Dwa promile alkoholu
mistrz Roman Ramion.
miał 72-letni mieszkaniec Gdań
- Nie możemy bazować tyl
ska, który na drodze Sumin - Su- ; ko na artykule w „Głosie Pomo
lęczyno zjechał do rowu i uderzył
rza”. Po otrzymaniu odpowiedzi
w drzewo.
podejmiemy dalsze kroki - in
(ang) i formuje Jan Gajo, sekretarz

w miasteckim ratuszu. Dwa ty
godnie temu napisaliśmy, że
KOPB zebrał od ludzi do puszki
około 300 złotych. Jego działa
cze nie mieli zgody na publiczną
zbiórkę.
Według słów Ryszarda Du
la, wiceszefa KOPB, pieniądze
potrzebne były na pokrycie
kosztów m.in. transportu żyw
ności z Piły do Miastka.
Od Tomasza Zielonki, wice
burmistrza Miastka, wiemy, że
za transport zapłacił ratusz.

W Gminnym Centrum
Kultury w Przechlewie odbyło
się spotkanie, w czasie które
go dr Ryszard Nowicki opo
wiadał diabetykom o cukrzycy
i jej powikłaniach.
Po wykładzie można było
zmierzyć ciśnienie i zbadać
poziom cukru we krwi.
Na zakończenie z przedsta
wieniem o tematyce ekolo
gicznej wystąpiła Grupa Arty
styczna Studia Teatru i Pla
styki.
Spotkanie zorganizowało
przechlewskie koło Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków.

(ang)

(ang)

Spotkanie w centrum kultury.

PROMOCJA

Dziennik Pomorzu Środkowego

Limitowana kolekcja kubków
A

V
Zamów prenumeratę pocztową SUPER + na
w cenie 24 zł
a w prezencie otrzymasz kolejny porcelanowy kubek z limitowanej kolekcji
Latarnie Morskie ozdobiony latarnią morską w Czołpinie.
zamówienia przyjmują listonosze i urzędy pocztowe.
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W następnych miesiącach
kolejne kubki z kolekcji

XX
W przypadku dodatkowych
pytań zadzwoń w godz. 10-15
pod bezpłatny numer telefonu

0 800 20 35 35
lub pod nr tel. 094 347 35 37
TT67üfÖ9fffRVÄ
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LĘBORK
A TO CIEKAWE Wiosenne zarybianie Pogorzelicy, Węgorzej i Łeby

poniedziałek 20 kwietnia 2009 || M
NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

Do rzek wpuścili
tysiące małych ryb
Blisko 30 tysięcy sztuk
pstrąga potokowego
wpuścili wędkarze z lę
borskiego koła PZW
do Pogorzelicy, Węgorzej
»Łeby. Kiedy ryby odpo
wiednio podrosną, bę
dzie można je łowić.
" Od dawna w Łebie nie
było tylu ryb co teraz
' cieszą się z akcji zary
biania wędkarze.
EDYTA LITWINIUK

edyta.litwiniuk@gp24.pl
Lęborscy członkowie koła
Polskiego Związku Wędkarzy
Musieli jeździć kilka razy saoiochodem, żeby przewieźć
Wszystkie ryby. Potem w kil
ku miejscach na Pogorzelicy,
Węgorzej i Łebie wpuszczali
Pstrągi do wody. Wszystkie
ryby pochodziły z gospodar
stwa rybnego Ryszarda Balcerzyka. - Wpuszczane właśnie
Pstrągi potokowe mają półto
ra roku i ważą średnio 15
gram. Jest ich ok. 29 tys.
sztuk - mówi Ryszard Balce-

Tysiące pstrągów wpuszczono do Łeby.
rzyk. - Wpuszczamy starsze
ryby, bo to zwiększa ich szan
se na przeżycie - przekonywał
Bronisław Szablewski z za
rządu PZW koła Lębork Mia

sto i przypomina, że dopóki
pstrąg nie osiągnie minimum
30 cm nie można go łowić.
- Wymiar ochronny wynosi
do 30 cm, a okres ochronny

trwa od września do końca ro
ku - precyzuje Roman Pazda
ichtiolog i p.o. dyrektora Za
rządu Okręgu PZW w Słup
sku.

EDYTA LITWINIUK

redakcja@gp24.pl

059 863 4

wgodz. 12-14

INFORMATOR

- Oprócz pstrąga potoko
wego wpuszczamy jeszcze
do Łeby jaź, łososie i troć wę
drowną - dodaje Ryszard
Osmański, wiceprezes Zarzą
du Okręgu PZW.
Wcześniej już dwa razy
wpuszczano do dorzecza Łeby
i Okalicy tzw. wylęgi. Naj
pierw 400 tys. sztuk troci łeb
skiej, a potem jeszcze 100 tys.
sztuk wylęgu pstrąga. Półto
raroczne pstrągi to pierwsze
w tym roku tak duże okazy,
które trafiły do rzeki.
Zdaniem wędkarzy syste
matyczne zarybianie przez
PZW daje efekty: - Od daw
na nie było tu tyle ryb, co te
raz - mówi jeden z nich i do
daje, że już się nie może do
czekać najbardziej widowisko
wego, jego zdaniem momentu
w życiu pstrągów, czyli jesien
nego tarła. - Wtedy na moście
na ulicy Staromiejskiej tłumy
lęborczan mogą na żywo obej
rzeć ten cud natury - ocenia.
Na razie jednak wrzucone
do rzeki pstrągi muszą jeszcze
trochę podrosnąć. ■

ul. Wojska
Polskiego 27, tel. 059 82213 89;
Miastko: Vitae, ul. Dworcowa 4 b,
tel. 059 857 32 69; Człuchów:
Ogólnodostępna, ul. Sobieskiego
X tel. 059 8341178.
Bytów: Pod Orłem,

iMÜ
Bytów:

Albatros

godz. 18;
nieczynne;
nieczynne.

Popiełuszko,

Człuchów:

Uciecha

Miastko:

Grażyna

POMOC DROGOWA
Bytów059

822 27 28; 0 665 301
316, Człuchów 059 8341412; 0
602 176 059.
KOMUNIKACJA

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

PKS
PKS
PKS

PROMOCJA

REKLAMA
AKCJA

LĘBORK

Kolejne czyszczenie
brzegów rzeki Łeby

Przygotowują się
do budowy
Trzynaście drzewek zostało
Przesadzonych z okolic planowanej budowy ronda na skrzy
żowaniu ul. Kossaka z al. Nie
podległości.
- Wykopane głogi trafiły
al. Niepodległości, dąb
1 dwie lipy nad stawek w rejo
we ul. Gierymskiego - mówi
Ewa Brzezińska, dyrektor
^ZGK. - Ponad 100 krzewów
Pięciornika i róży falistej trafiło
na ul. I Armii WP, skwerek
Przy dworcu PKS i zaplecze
belwederu budynku przy pla
cu Pokoju.
Cała akcja przesadzania
drzew kosztowała blisko 18
tys. zł, a środki pochodziły
2 Gminnego Funduszu OchronV Środowiska i Gospodarki
Godnej.

aż do jeziora Łebsko. Uczestni
cy akcji będą podzieleni
na grupy, które dostaną
do wysprzątania określony
odcinek brzegu. Start akcji
o 9 w sobotę. Zakończenie
przewidywane jest około
godz. 14.

Strażacy, wędkarze, miłośni
cy
przyrody,
uczniowie
i wszyscy ochotnicy. Już za ty
dzień rozpocznie się coroczne
czyszczenie rzeki Łeby.
Zapaleńcy zamierzają po
sprzątać odcinek od Lęborka

(EDA)
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II Ogólnopolski Tydzień
Walki z Otyłością Psów i Kotów
20 - 26 kwietnia 2009

AINY PORTAL PRZ105!ĘB10RCÓW

Wszystko o regionalnym biznesie

Zgłoś się do
lekarza weterynarii!

(EDA)

KULTURA
Młodzi zatańczą
28 kwietnia w Szkole Mu*ycznej odbędzie się Festiwal
Taneczny z okazji Międzynar°dowego Dnia Tańca. OrgaPizatorką Festiwalu jest Wiestewa Wojciechowicz, nauczyciel
1 choreograf Powiatowego Ogró
jca Artystycznego w Lęborku.
^ festiwalu wystąpią dziecięce
1 •młodzieżowe zespoły artystyczPe. Wykonawcy zaprezentują
różne style taneczne. - Festiwal
t° okazja do konfrontacji dorobku artystycznego - zapowiadają
°rganizatoi7y.
Start imprezy już o 10.

Sponsor s«rwi$u:

www.otyiosczwierzat.pl
www.strefabiznesu.gp24.pl

• Wymień się doświadczeniami
(EDA)

Patroni merytoryczni:

• Przeczytaj aktualne wiadomości
• Znajdź porady biznesowe
• Poznaj regionalnych menedżerów
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Patroni medialni:

"TFHWKim
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NASZ REGION
INWESTYCJE Trwają prace na składowisku w Czarnówku

poniedziałek 20 kwietnia 2009

WAŻNE TELEFONY

i

■ Urząd Skarbowy w Słupsku -

i

0598453400,
■Urząd Skarbowy w Bytowie - 059

Czysta Błękitna Kraina
prawie na finiszu

8222891,
■ Urząd Skarbowy w Lęborku -

0598624170,
■ ZUS w Słupsku -

059 841 92

00,
■ ZUS w Lęborku-

059 863 19

ś

11,
■ Urząd Celny w Słupsku -

059

8485103
■ Słupska izba Przem.-Handi. -

j

0598425098,
■ Słupskie Stow. Inicjatyw Gospo
darczych-05984130 32,
■ Cech Rzemiosł Różnych w Słup

W budynku sortowni
montowane są właśnie
■ Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczo- | ostatnie urządzenia.
ści Pomorza Środkowego - 059 i W kompostowni brakuje
8426004,
już praktycznie tylko da
■ Pomorski Urząd Wojewódzki. Ze
chu. Ekipy budowlane za
powiadają, że skończą
spół w Słupsku - 059 84119 34,
\
przed czasem. Budowa
■ Urząd Marszałkowski w Gdańsku
Zakładu Zagospodaro
-0583261555,
wania Odpadów w Czar
■ Pomorski Urząd Wojewódzki
nówku zmierza do finału.
w Gdańsku - 058 307 7610,
sku-059 84243

60,

■ Urząd Pracy w Słupsku -

059

EDYTA LITWINIUK

84567 81
■Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-

edyta.litwiniuk@gp24.pl

i

sku-058 3018019,
■ Słupski Oddział Państwowej In
spekcji Pracy -

059 845 60

PIENIĄDZE

j

obecne taryfy. Z wyliczeń urzę- j
du wynika, że ceny na gaz po
winny być o 10 procent niższe, j
W sprawie obniżenia stawek j
za gaz URE naciskał na PGNiG j
już od dawna, argumentując, |

j
j
j
j
j
j

i

j
j
|

w Czarnówku swoje odpady bę
dą dostarczać nie tylko Lębork
Nowa Wieś Lęborska, ale też
Cewice, Choczewo, Linia, Łę
czyce, Łeba i Wicko.
- W dalszej perspektywie
planujemy wykonanie insta
lacji odgazowującej składowi
sko oraz zakup nowego kompaktora do prawidłowej eks
ploatacji składowiska balastu
Planujemy zacząć za rok - za
powiada dyrektor. ■

ZOBACZ FILM NA

www.gp24.pl/video

Firma King szykuje nowe zakupy - testuje w Słupsku supernowoczesnego mercedesa

Ja jestem king, śmieciarek mistrz
m
____
_____

T O om w ai

Michał Kowalski

,

do wywożenia odpadów różnej
wielkości). To jeden z najnowo
cześniejszych tego typu samo
chodów na świecie. W Słupsku
jeździ econic mercedes z zabu
dową do odpadów. Dodatko
wym jego atutem jest to, że jeź
dzi na gaz ziemny CNG.
To jedyna tego typu maszy
na w Polsce.
- Chcemy zobaczyć, jak się
sprawdza w naszych warun
kach - mówi Artur Gac z dzia
łu marketingu firmy King.
— Kierowcy go chwalą przede
wszystkim za kabinę, do któ
rej się wchodzi jak do autobu
su oraz za łatwość obsługi ca

łego systemu. Econic ma auto
matyczną skrzynię biegów.
- Kierowca wciska przycisk
i po prostu jedzie - mówi Mi
chał Manowski z firmy merce
des.
To bardzo popularny samo
chód w Europie. Przykładowo
- w Berlinie od grudnia 2006
roku jeździ aż 77 tego typu
aut. Obsługują one aż 1,8 min
rodzin.
Potrzeby Słupska są dużo
mniejsze, jednak King poważ
nie myśli o kupnie tego super
pojazdu. Problem w cenie. Wer
sja bez zabudowy kosztuje aż
110 tys. euro. - Takie samocho
dy kupuje się przy dofinanso
waniu z Unii Europejskiej
- stwierdza Manowski.
Argumentem jest ekologia.
Econic z CNG spełnia norme
spalin Euro 6. Dla zdecydowa
nej większość samochodów
jeżdżących w Polsce to pułap
marzeń.

_

www.gp24.pl

Prace budowlane ZZO mają
skończyć się do czerwca. Bu
dowlańcy przewidują, że praw
dopodobnie uda się wcześniej.
- Powinniśmy skończyć mie
siąc przed terminem - zapowia
da Roman Wójcik z Zakładu
Ogólnobudowlanego Wójcik,
główny wykonawca robót.
- Na początku mieliśmy trochę
trudności ze względu na warun
ki pogodowe, ale nadgoniliśmy
- dodaje. Na ukończenie projek
tu z niecierpliwością czekają
okoliczne gminy, a jednocześnie
udziałowcy projektu. Do ZZO

„

MOCJA

EsnasHi
Koszt budowy Zakładu Zago
spodarowania Odpadów to
ponad 14 min zł. Większość
tej kwoty stanowi dotacja
z Ekofunduszu - to aż 6,6 min
zł, 4 min zł to częściowo uma
rzalna pożyczka z Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony
Środowiska, a 1,8 min zł po
życzył Bank Spółdzielczy
w Sierakowicach. Wkład wła
sny gmin wyniósł 1,9 min zł.

komunalnych będzie podda
wana procesom kompostowa
nia przez miesiąc. Potem
na kolejne trzy miesiące trafi
na tzw. plac dojrzewania.
Po upływie tego czasu zosta
nie wywieziona na składowi
sko, tam posłuży do jego re
kultywacji - mówi Rożnow
ski.
Obecnie istniejące składo
wisko jest przygotowywane
do rekultywacji. W marcu od
dano do użytku nową kwate
rę, to tam będą teraz trafiać
odpady.

„

PRO

- W boksach tzw. frakcja
biodegradowalna odpadów

GOSPODARKA KOMUNALNA

nością najbardziej ucieszą od
biorców, którzy używają tego
paliwa do ogrzewania miesz- i W Słupsku jeździ jedy
kań. - Opłaty za gaz pochłania
na w Polsce śmieciarka na
ły znaczną część moich docho
pędzana gazem ziemnym
dów - powiedział nam Prze
CNG marki mercedes. Te
mysław Dziendziela ze Słup
stuje ją firma King.
ska. - Miesięcznie było to 1000
Econic to model mercedesa
złotych. Dlatego zamontowa
przystosowany do specjalistycz
łem
w
domu
kominek
nych zabudów związanych z go
na drewno. Opłaty za gaz spa
spodarką komunalną (m.in.
dły wtedy o niemal 70 procent.
(wf)

Prace w Czarnówku powinny skończyć się do czerwca.

_______

że ceny na światowych giełdach (od których zależy cenawPolscejspadająjużodkilku miesięcy. Krajowy dystrybutor gazu bronił się jednak
przed korektą, wskazując
na niskie notowania złotówki.
Gdyby URE zaakceptował
propozycję obniżki, nowe
stawki weszłyby w życie w maju i obowiązywałyby do końca
2010 roku.
Niższe opłaty za gaz z pew-
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Polskie Górnictwo Naftowe j
i Gazownictwo przekazało
Urzędowi Regulacji Energetyki j
wniosek o obniżkę cen za gaz
ziemny. Redukcja miałaby wy- \
nieść średnio 8,5 proc.
Propozycja obniżki ceny ga- j
zu to reakcja PGNiG na wezwą- J
nie U RE, który zakwestionował j

ro w y »

Może gaz
będzie tańszy

Powstający
właśnie
w Czarnówku ZZO Czysta
Błękitna Kraina to pierwszy
w Polsce obiekt wykorzystują
cy nowoczesną austriacką
technologię kompostowania
odpadów - compost system.
W ramach inwestycji powstał
już budynek sortowni, w któ
rej właśnie montowane są
ostatnie urządzenia na linii
sortowniczej.
- Linia sortownicza pozwo
li nam na odzyskiwanie mak
symalnej ilości odpadów. Od
zyskiwane odpady stałe trafią
do recyklingu, biodegradowalne do kompostowni, a zaled
wie 30 procent nienadających
się do odzyskania trafi
do niecki składowiska - opi
suje Zbigniew Rożnowski, dy
rektor Przedsiębiorstwa Skła
dowania i Przerobu Odpadów
w Czarnówku.
W boksach powstałej kom
postowni brakuje już tylko da
chu. Trwają ostatnie prace.
Na placu budowy wciąż jesz
cze sterczą druty, ale syste
matycznie zalewane są beto
nem.

Nową śmieciarkę już testują w Słupsku,
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OD ŚRODY Kolekcja trójwymiarowych filmów

Kino 3D
w Twoim domu
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Na pierwszej płycie z kolekcji PLANETA 3D znalazły
się filmowe podróże do Egiptu i Nowej Zelandii.
Już w środę „Głos" będzie
można kupić z pierwszą
Płytą DVD z kolekcji trój
wymiarowych filmów

PUNETA 3D.
Do płyty będą dołączone
okulary 3D, dzięki którym
w trzech wymiarach bę
dzie można zobaczyć
dwanaście niezwykłych
miejsc na świecie, którym
Poświęcone będą kolejne
odcinki naszej nowej serii
filmowej.
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PLANETA 3D, to seria 12
trójwymiarowych filmów pre
zentujących najbardziej fa
scynujące i wyjątkowe miej
sca na świecie. Na pierwszej
Pfycie, którą już w środę bę
dzie można kupić z „Głosem”
znajdą się dwie filmowe po
dróże - do Egiptu i Nowej Ze
landii. Na kolejnych płytach,
które w każdą środę będą do
łączane do naszej gazety bę
dzie można zobaczyć m.in.
Turcję, Republikę Południo
wej Afryki, Oman i inne pięk
ne i egzotyczne kraje.
W środę, do pierwszej pły
ty z naszej nowej kolekcji zo
staną dołączone okulary 3D.
Później koniecznie trzeba je
Zachować, by móc podziwiać
W trzech wymiarach następ
ie odcinki PLANETY 3D.
Ciągle będzie też możliwość
Zamówienia dodatkowych
°kularów 3D (szczegóły poni
żej). Mogą się one przydać
szczególnie tym Czytelnikom,
którzy chciebby oglądać filmy
W Większym gronie.

Filmy zostały zrealizowa
ne z wykorzystaniem techno
logii opartej o tzw. efekt Pulfricha. Oglądanie trójwymia
rowego obrazu nie męczy
wzroku. Filmy mogą oglądać
osoby, które na codzień noszą
okulary. Wystarczy założyć
na nie okulary 3D. Inną ce
chą zastosowanej technologii
jest to, że filmy można oglą
dać także bez okularów, choć
wtedy obraz nie jest prze
strzenny.
Trójwymiarowy efekt jest
najlepiej widoczny na ekra
nach telewizorów przy od
twarzaniu płyty w normal
nym odtwarzaczu DVD. Ale
filmy można też oglądać
na ekranie komputera.
Nowej kolekcji firnowej
„Głosu” towarzyszy konkurs.
Zbierając serię PLANETA 3D
będzie można wygrać wy
cieczkę zagraniczną.
W wydaniach „Głosu”,
do których będą dołączane
płyty będziemy też radzić
Czytelnikom, jak zorganizo
wać wyjazd do przedstawia
nych w filmach niezwykłych
miejsc na świecie.
Płyty z kolekcji PLANETA
3D będą dostępne z częścią
nakładu środowego wydania
„Głosu” w cenie 6,99 zł. By
mieć gwarancję otrzymania
gazety z płytą warto wcze
śniej zamówić ją w kiosku.
Można też skorzystać z oferty
prenumeraty „Głosu” ze spe
cjalnym, limitowanym wyda
niem kolekcji (szczegóły
poniżej).
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Sony Ericsson
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!hÜK770i odlzt

Teraz czekają na Ciebie liczne wiosenne niespodzianki. Wybierz:
* 2000 minut na rozmowy z 5 przyjaciółmi
* 2000 minut na rozmowy w weekendy
* Internet w telefonie aż do 500 MB
* Telefon bez simłocka w superatrakcyjnych cenach
Dodatkowo możesz zawiesić płacenie abonamentu na 6 miesięcy.

Podpisując umowę lub aneks, otrzymasz parasolkę z limitowanej serii!
Takie rzeczy tylko w Erze!
Nowy sklep:
MOŻESZ

WIECEJ

1214009G1K1A

UWAGA! Tylko w prenumeracie specjalne wydanie kolekcji

#?

f
Zamów dodatkowe okulary już dziś
Do pierwszej płyty z kolekcji PLANETA 31) będzie dołączona jedna
para okularów 3D. Czytelnicy, którzy chcieliby oglądać trójwymia
rowe filmy w większym gronie mogą już dziś zamówić dodatkową
parę okularów wysyłając pod numer
SMS o treści:
fcap.ołtttłaty fimif nazwisko i adres)

Przykład: kgp.okulary Jan Kowalski, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin

Koszt SMS-a: 9 zł (+22% VAT) zawiera koszt okularów i przesyłki
listem poleconym. Od 22 kwietnia dodatkowe okulary będą także
dostępne w Biurach Ogłoszeń „Głosu"
Uwaga: liczba dodatkowych okularów ograniczona.
W pierwszej kolejności będą realizowane zamówienia SMS.

Dla Prenumeratorów i Czytelników, którzy wykupią prenumeratę „Głosu" na maj
mamy specjalną ofertę - prenumeratę z książkowym wydaniem kolekcji PIANI t.
W cenie 39 zł otrzymasz książkę z sześcioma płytami DVD i okularami 3D, gazetę
przez cały miesiąc oraz dodatkowo porcelanowy kubek z kolekcji „Latarnie Morskie".
Prenumeratę „Głosu" z kolekcją można zamówić tylko do płatku, 24 kwietnia:
B u listonoszy oraz w urzędach pocztowych
Ü dzwoniąc pod numer tel. 094 347 35 37 (w godz. 10-15)
■ wysyłając pod nr 7168*SMS o treści: kgp.płaneta
(koszt SMS: 1,22 zł z VAT)

Możesz też skorzystać z innych ofert prenumeraty „Głosu".

W prenumeracie SUPER + (w cenie 24 zł) poza gazetą otrzymasz kubek z kolekcji „Latarnie
Morskie", a w prenumeracie podstawowej (w cenie 21 zł) gazetę bez dodatków.
Uwaga: oferta dotyczy prenumeraty pocztowej. Czytelnicy korzystający z prenumeraty
porannej, którzy chcą zamówić kolekcję PLANETA 3D mogą składać zamówienia
pod nr tel. 094 347 35 37 (w godz. 10-15).
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SERDECZNOŚCI

SERDECZNE ŻYCZENIA

WITAJCIE NA ŚWIECIE

Kochanej Wiktorii Groszek z okazji pierwszych urodzin. Najlepsze życzonka,
dużo zdrówka i słonka, humoru dobrego, życia kolorowego i wielkich wrażeń
przy spełnianiu marzeń życzą mamusia i tatuś.
Kochanej wnusi Wiktorii Groszek z okazji pierwszych urodzin: wiele gwiazdek
jest nocą na niebie, tyle samo najlepszych życzeń śle właśnie do Ciebie. Dużo
zdrówka, szczęścia i radości, niech Twój śliczny uśmiech na buzi zawsze gości. By
było coraz mniej złości, a więcej pięknej miłości, spełnienia wszystkich
najskrytszych marzeń życzy babcia Elżbieta Sypniewska.
Kochanej chrześnicy Wiktorii Groszek z okazji pierwszych urodzin: ktoś mi
powiedział, że kończysz... lat, niech na kolana padnie dziś świat, niech Ci poranek
szczęście przyniesie, niech los pieniążkami wypełni Twą kieszeń. Życzą ciocia
Emilka i wujek Tomek.

Z okazji 30. rocznicy ślubu kochanym
rodzicom Elwirze i Stanisławowi
Kiedrowskim z Siemianic najlepsze
życzenia zdrowia, szczęścia,
pomyślności i dużo miłości składają
dzieci z rodzinami.

Aleksander Świergal ze
Słupska, syn Ewy i Pawła,
ur. 26.03,3740 g, 56 cm

Nina Ligęza ze Słupska,
córka Anny i Marka,
ur. 25.03,3320 g, 55 cm

Bartosz Broil ze Słupska,
syn Sylwii i Daniela,
ur. 26.03,3250 g, 54 cm

Nikola Kozłowska
z Rogawic, córka Jadwigi
i Przemysława, ur. 25.03,
2800 g, 53 cm

Igor Sadowski z Czystej,
syn Marzeny i Witolda,
ur. 26.03,2900 g, 53 cm

Marcel Waliszewski ze
Słupska, syn Joanny
i Bartłomieja, ur. 26.03,
3550 g, 54 cm

Syn Marioli i Andrzeja
Szczepańskich ze
Słupska, ur. 25.03,2900
g, 52 cm

Jakub Pabis ze Słupska,
syn Aleksandry
i Bartłomieja, ur. 24.03,
2500 g, 50 cm

Hubert Rutkowski ze
Słupska, syn Joanny
i Roberta, ur. 31.03,
3900 g, 54 cm

Z okazji 50-lecia ślubu kochanym
rodzicom Annie i Władysławowi
Brackim ze Słupska dużo zdrowia,
pomyślności oraz słonecznych dni
życzą dzieci: Jerzy, Irena, Grażyna
i Basia z rodzinami.

H*1

Zapewne ci wszyscy życzenia złożyli,
by Twoja twarz była wesoła i uśmiech
nięta, lecz pozostaje osoba w oddali,
która o Tobie pamięta. Ona także Tobie
życzy dużo słońca, miłych wrażeń i speł
nienia wszystkich marzeń. Życzy Ci tego
żona i synek Norbert ze Świtał.

Dla Natalii Dziuby z okazji 15.
urodzin: najlepsze życzonka, dużo
wrażeń i słonka, humoru dobrego,
życia kolorowego i wielkich wrażeń
przy spełnianiu marzeń. Życzą rodzice
Danuta i Waldemar Dziubowie, Kinga,
Marcin i chrzestna Joanna z Siodłowa.

W pierwszym wagonie olbrzymie
słonie. Dalej żyrafy, lisy, niedźwiedzie,
na samym końcu pyszny tort jedzie.
Zające z miną uśmiechniętą wołają: dziś
jest Agatko Twoje święto. Kochanej
Agacie z okazji czwartych urodzin moc
buziaków i lizaków życzą: ciocia Renia,
wujek Krystian, Maksiu i Kacperek.

Z serca płyną te życzenia: w datę
Twego urodzenia zdrowia, szczęścia,
pomyślności, stu lat życia, dużo
radości. Zdrowie wiecznie niech Ci
służy, uśmiech stale miej na twarzy,
niech się spełni, o czym marzysz.
Kochanej Karolince z okazji 9. urodzin
życzenia przesyłają babcia Teresa,
dziadek Izydor i wujek Piotrek.

■
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Córka Agnieszki
i Roberta ze Słupska,
ur. 29.03,2560 g, 53 cm

Roksana Tarasiewicz ze
Słupska, córka Katarzyny
i Krzysztofa, ur. 30.03,
3700 g, 55 cm

Iga Półtorak ze Słupska,
córka Sylwii i Tomasza,
ur. 27.03,2450 g, 50 cm

Oliwia Załęska ze
Słupska, córka Elżbiety
i Arkadiusza, ur. 01.04,
2840 g, 52 cm

Filip, syn Małgorzaty
i Wojciecha z Rowów, ur.
01.04,3850 g, 55 cm

Konrad, syn Anety
i Marcina ze Słupska
ur. 31.03,2750 g, 53 cm

Fotografie oraz życzenia
wypisane na kuponie
można przynieść osobi
ście do redakcji lub
przesłać pocztą pod ad
resem:
„Głos Pomorza”, ul.
Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk, z dopi
skiem SERDECZNOŚCI
lub pocztą elektronicz
ną na adres:
serdecznosci@gp24.pi.

SERDECZNOS
Treść życzeń

Imię i nazwisko nadawcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb "Głosu Pomorza"
zgodnie z ust. z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. nr133 poz.883.

Na granicy dwóch działek

Plan zagospodarowania przestrzennego
Składa się z opisu, czyli tekstu zawartego w uchwale rady gminy

Sąsiedzi powinni ponosić wspólnie koszty utrzymania murów, płotów,

i z rysunku planu (załącznik do uchwały). Tekst i rysunek wzajemnie

ogrodzeń i innych urządzeń, które znajdują się na granicy ich gruntów.

się uzupełniają. Rysunek zawiera różne symbole i oznaczenia. Obja

Przepisy nie regulują sposobu i wielkości ponoszonych przez sąsiadów

śnienia znajdują się w tekście lub w legendzie.

nakładów.
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NASZE NOTOWANIA Telefony w biurach

Wiosna to dobry okres
Już wkróce czeka nas
ożywienie na rynku nie
ruchomości. Tak przynaj
mniej twierdzą fachowcy.
_

ARTUR KOSTECKI

artur.kostecki@gk24.pl

- OPINIA EKSPERTA

Wiesława Klimkowska
Biuro nieruchomości WEX
ze Słupska:

- Dwa tygodnie kwietnia
nie przyniosły zmian na ryn
ku nieruchomości w stosunku
do I kwartału 2009 r. W dal
szym ciągu brak ożywienia,
ule pewnie był to okres przy
gotowań świątecznych. Oży
wienie przyjdzie wraz z nadej
ściem prawdziwej wiosny.
Chociaż do transakcji docho
dzi nieczęsto, to telefony
w biurach nieruchomości
dzwonią często.
Najwięcej osób pyta o małe
mieszkania, chociaż te osiąga
ją ceny nawet 4.000 zł/m kw.,
sie cena mieszkania 30 m kw.
" 120.000 zł jest do przyjęcia
Przez wielu kupujących. Jesz
cze większym zainteresowa

niem cieszą się mieszkania
do 100.000 zł, ale dotyczy to
kawalerek o pow. do 25 m kw.
w blokach z lat 60-tych lub
większych mieszkań w ka
mienicach przedwojennych.
Zacieśnianie polityki kre
dytowej banków, podniesienie
minimalnej wysokości wkładu
własnego wpłynęły na obniże
nie tempa sprzedaży miesz
kań. Znacznie wzrosty marże
bankowe, co ogranicza dostęp
do kredytów. Szansą na pobu
dzenie popytu jest rządowy
program „Rodzina na swoim”,
który polega na dofinansowa
niu przez państwo odsetek
od kredytów mieszkaniowych
dla nabywców (małżeństwa
lub osoby samotnie wychowu
jące dzieci) pierwszego wła
snego mieszkania. Progra
mem objęte są mieszkania
do 75 m kw.
Jest też grupa kupujących,
których przestały kusić lokaty
bankowe, natomiast ceny
mieszkań stały się realne. Te
osoby poszukują komforto
wych mieszkań o powierzchni
ok. 50 m kw. w kilkuletnich
budynkach, za które płacą na
wet 4.600 zł/m gotówką i naj
częściej
przeznaczają je
na wynajem. Najdłużej sprze
dają się mieszkania o średnim
standardzie i dużej po
wierzchni położone w budyn
kach z lat 60-, 70-tych.
Zastanawiając się nad
kupnem mieszkania należy

Notowania z rynku nieruchomości (mieszkania)
Liczba

Pow.
wm2

pokoi

Lokalizacja

Uwagi

Cena
za Im2

wtys.zł

3.711

105

3.457

159

Cena

Koszalin

jeden

28,29

Morska

dwa

46

Wojska Polskiego

trzy

56,8

Śniadeckich

Parter w bud. 9-piętr do odświeżenia,
zabudowa kuchni w cenie

3.486

198

cztery

57,02

Struga

IV/IVp, słoneczne, balkon, do odświeżenia

3.706

212

6.650

280

i/llp, kamienica, do remontu, kuchnia bez okna
Parter w bud. 4-piętr, średni standard

Słupsk

Wykończone i wyposażone w wysokim standardzie

dwa

42,10

Ustka Na Wydmie

dwa

44,1

Piotra Skargi

Rozkładowe, w dobrym stanie technicznym

2.950

130

trzy

74,6

Grota Roweckiego

Po remoncie, okna PCV, w cenie zabudowa
kuchni i umeblowanie

3.605

269

cztery

58,4

Ustka Wróblewskiego

Średni standard wykończenia, balkon

4.574

260

Szczecin

jeden

19

Pomorzany

Vllp., standard średni

5.000

95

dwa

48

os.Reda

ll/lllp., przedwojenne, rozkładowe

4.600

220

trzy

68

Gumieńce

l/llp. rozkładowe, standard średni, balkon

5.100

346

cztery

82

Pogodno

0/lp., z ogródkiem i garażem, dobry standard

5.900

480

Źródło: Kosza! n- Grupa Plus Szczecin: Posesja Słupsk: Delta

jednak pamiętać, że inwestorzy wstrzymali wiele inwestycji mieszkaniowych, co

-

oznacza, że każde sprzedane
mieszkańie pomniejsza dostępną ofertę. W związku
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Infografika: 17,04.2009f./Bartosz Ignasłak

z tym, na tle kryzysowych
miesięcy wiosna 2009 r. będzie dobrym okresem na

rynku z punktu widzenia poziomu sprzedaży mieszkań,
■
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LOKALE DO WYNAJĘCIA

HURTOWNIA
BUDOWLANA

Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Wałcz, Trzebiatów, Gryfice, Nowogard,
Połczyn Zdrój, Łobez, Sulęcin, Żary

ROSSMAN N

SUPERMARKETY PERFUMERY|NO - DROGERYJNE
POSZUKUJE DO WYNAJĘCIA:

LOKALE PRZY GŁÓWNYCH
ULICACH HANDLOWYCH
W NAJLEPSZYCH LOKALIZACJACH

LOKALI HANDLOWYCH
O WIELKOŚCI 260-600 M2
Koszalin, ul. Władysława IV-go 137B
tel. 094 347 77 40, kom. 0602 372 620

kwasna@hbinvestment.pl
512-402-113

położonych przy głównych ulicach, płacach, rynkach, ciągach handlowych miast.
Oferujemy: właściwe i rzetelne gospodarowanie lokalem,
długoletni okres najmu, regularnie dokonywane płatności
Oferty prosimy kierować na adres: .Rossmann SDP” Sp. z o.o.,'Dział Ekspansji.
ul. Sw. Teresy 109. 91-222 Łódź. tel. (042)61-39-850. faks 61-39-869
e-mafł: ekspansja@rossmann.com.pl

1071109G1K2A

Szkółka Draw i Krzewów Ozdobnych.

166909G1K1A

Reklamy zlecane

STY IROPIAN

do naszych dodatków tematycznych

ORFO Sp. z o.o.
Będzinko 11
76-037 Będzino
www.orfo.pl
info@orfo.pl
tel./fax 094-35-81-921
kom.0-602-599-533

Czynne: pn-pt w godz.

7-15

Oferujemy w sprzedaży
hurtowej:

ukażą się jednocześnie
w „Głosie Koszalińskim"

- wysokiej jakości rośliny
iglaste w pojemniku
- sadzonki drzew iglastych
i liściastych z gruntu
- atrakcyjne rabaty

i „Głosie Szczecińskim"!!!

Piątek
»»• Market
Sobota
Zdrowie
Poniedziałek • Dom
Wtorek
-• Pieniądze
Środa
Praca-Nauka
Czwartek »*• Automania

1249609G1K2A

16809G1K1C

DO

GAS

Yjww.domgas.pl

Koszalin ul. Szczecińska 10
600-018-417, 792-745-388
1092609G1K1A

i

EPS 70 FS 15 96,38 zł/m3 brutto
) *1 32,98 zł/m3 brutto
EPS 100 FS 2(

„Głosie Pomorza"

ul. Gnieźnieńska 106
Koszalin
tel. 094 346 50 07

Oferujemy: styropi,an

frezowany, laminowany papą,
cement, klej do styropianu, do siatki,
wełnę minerałną, materiały do dociepleń.

kruszywa

granit
piaskowiec
płytki kamieniopodobne

150309SLBI-LA

t/l
"O

h

Producent
STYROPAN

1101409G1K3A

POMPY CIEPŁA
KOLEKTORY
SŁONECZNE
KOTŁY WĘGLOWE
KOTŁY GAZOWE
ODKURZACZE
CENTRALNE

iz

246409SLBH„A

DESKI 17LRASOWE 12

Jzi/m°b!

Massaranduba,Ban)cirai, Merbau.

Drewno natur;alne na podłogi:
PARKIET krajowy i ec3zotyczny, deska dąb

Drewno Egzot yczne
Elewacje drew niane

-

BLATY lite i klejone,

PARKIETY „FAGUS" Noskowo 4 k/Słupska (59) 810 88 19
Koszalin, ul. Szczecińska 70 (94)346 76 54 502 556 194
222809SLBH_F
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Bankowe Towarzystwo
Finansowe Sp. z o.o.

dostępny na
www.sgb.pl
tub w placówkach SGB

^^^^www.btf.pi

Niezależny Operator Finansowy
SZYBKA POŻYCZKA GOTÓWKOWA

od 1000 do 100.000 zł
okres kredytowania do7 ;at
dochód od 500 z)
bez ograniczeń wiekowych
bez ZUS i US dia cziaiaincśa
ospodarczej
bez zgody współmałżonka do 30.1
decyzja kredytowa w ciągu 15 mr
akceptowane wszystkie źródła doi
kredyt na oświadczenie do 6.000;
KREDYT KONSOLIDACYJNY

Zamień stare kredyty na jeden nowy
KREDYT/POŻYCZKA HIPOTECZNA

G0&Of§7<

oK 0013. Zd »Vv'C0- z

Siii-t

üüllllsliiilllQ

sraK prowizji za przewaiutowanie na kl

mm.:

z warunkami zabudowy o powierzchni 3000 m2
Zadzwoń do nas bo Wartolll

Cena za 1 m2 120 zł

IH.Ł-ŁMlIiI ul.Zwycięstwa 163
telefon: 094/ 346-30-07
BBBEUfil ul. Kaszubska 1 A,
telefon: 094/ 317-06-82

- do negocjacji

‘el 785 3
Załóż w Banku Spółdzielczym

Łączna pula
nagród wynosi

łub GBW SA 6 - miesięczną
Lokatę SGB - możesz wygrać

716109G1K2A

nadaj

598 tys. zł

Mercedesa lub jedną
z 837 nagród.

www.esg.net.pl

domu nie ogrzejesz
Sprzedaż, montaż, projektowanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

i
I
|
[

■
■
■
■

POMPY CIEPŁA
KOLEKTORY SŁONECZNE
TURBOKOMINKI
OGRZEWANIE PODŁOGOWE I ŚCIENNE

Koszalin, ul. Morska 20, fax 094 343 04 60, tel. 094 716 20 55 ;

1130109G1K1A

podłogi panelowe!
|i

M

deska barlinecka
płyty i blaty meblowe
............................................................-..; ■

fronty, okucia meblowe CL
płyty budowlane

'MMHi_________

J / *
................... r.f

r%
^

*

drzwi, więźba dach
_________________

.(£' Lt-r

' V i

boazerie MD

1118109G1K2A

OGŁOSZENIE
DROBNE
przez internet

do ponad 20 gazet
z całej Polski
... wejdź na
..www.nadaj.pl
16809G1K1AE
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MPREZA Targi budowlane w Słupsku

PRACE Przed domem

Pamiętajmy Wystawa z atrakcjami przed OBI
o ogrodach
16 i 17 maja w Słupsku od
będą się Ili Tagi Budowla
ne. Będą one miały szeroki
zakres.

Wraz z nastaniem cie
plejszych dni coraz chęt
niej spędzamy czas w do
mowych ogródkach,
na balkonach i tarasach.
To dobry pretekst
do drobnych prac re
montowych.
RAFAŁ CZABROWSKI

rafal.aabrowski@gk24.pl
Wiosna to najlepszy czas
na wymianę płytek na balko
nie lub tarasie czy też wyłoże
nie ścieżek ogrodowych nową
kostką brukową. To okres,
kiedy decydujemy się na re
nowację ogrodzenia oraz scho
dów wejściowych. W zależno
ści od materiału, który został
zastosowany na tych po
wierzchniach, często jesteśmy
zmuszeni do naprawy uszko
dzeń. - Materiałem spraw
dzającym się w różnych wa
runkach klimatycznych są
klinkierowe cegły brukowe mówi Grzegorz Karepin,
sprzedawca z hurtowni bu
dowlanej „Tęcza” w Koszali
nie.

Geometria ogrodu
Styl naszego ogrodu obej
muje nie tylko architekturę
zieleni, ale również projekty
ścieżek, oczka wodne, czy też
przydomowe miejsca grillowe.
Ścieżki ogrodowe, poza swą
podstawową funkcją, mogą
również podkreślać granicę
pomiędzy poszczególnymi ga
tunkami roślin lub wyodręb
niać ogródek warzywny
od pozostałej części ogrodu.
Sposobem na urozmaicenie
przestrzeni naszego ogrodu
jest zastosowanie cegieł bru
kowych o bardziej oryginal
nych barwach. Poza najczę-

Jakość klinkieru możemy
sami z grubsza określić, deli
katnie weń uderzając (np.
śrubokrętem. Im wyższy ton
przy uderzeniu, tym bardziej
wytrzymały jest klinkier.
Pomiędzy partiami ele
mentów klinkierowych mo

ściej spotykanym, tradycyj
nym wzorem w kolorze czer
wieni, na rynku dostępne są
również propozycje w odcie
niach szarości, brązu, a nawet
niebieskiego. Ciekawy efekt
wizualny można osiągnąć
dzięki odpowiedniemu ułoże
niu cegieł.
Nie tylko na jeden sezon
Wybierając materiały bu
dowlane musimy mieć na
uwadze ich jakość, trwałość
oraz odporność na działanie
różnego rodzaju czynników
zewnętrznych. To właśnie po
wyższe zalety sprawiają, że
cegła cieszy się coraz większą
popularnością na rynku bu
dowlanym, jak również dają
nam pewność, że kolejną wio
snę będziemy mogli przywitać
bez konieczności większych
prac. ■

W poprzednich latach
uczestnicy targów do
skonale się bawili.

Zaprezentują się tu firmy
budowlane, biura nierucho
mości, gminy z atrakcyjny
mi działkami oraz banki
oferujące kredyty hipotecz
ne.
- Pojawią się również
przedstawiciele firm produ
kujących materiały wykoń
czeniowe i zajmujące się małą
architekturą oraz zagospoda

rowaniem przestrzeni - mówi
Renata Swiąder, koordynator
projektu.
Dużą atrakcją będzie Tur
niej Budowlany OTB, w któ
rym uczestniczyć będą druży
ny szkół budowlanych z całe
go Pomorza. Ciekawą będzie
również część rozrywkowa,
w czasie której odbędą się
rozmaite konkursy sponsoro
wane przez wystawców. Po
nadto planowane są interesu
jące, często zaskakujące i eks
cytujące zabawy dla dzieci,
a smakosze będą mogli sko-

Firmy zainteresowane
prezentacją nadal mogą
zgłosić swoje uczestnic
two.
Koordynatorem targów
jest Renata Świąder.
Kontakt: kom. 668 435
190,
renata.swiader@gp24.pl

rzystać z oferty gastronomicz
nej.
(mar)

Jerzy Ptak

<

OPINIA EKSPERTA

Idealny
na nawierzchnie
Sławomir Boral, właściciel firmy

Ceramika

Elehydra z Koszalina:

- Klinkierowa cegła bruko
wa doskonale się nadają
do utwardzania nawierzchni
placów, ścieżek, podjazdów
i tarasów ziemnych. Taka na
wierzchnia jest praktycznie
niezniszczalna (klinkier drogo
wy jest znacznie bardziej trwa
ły i wytrzymały niż bruk beto
nowy). Elementy klinkierowe
układa się na podsypce pia
skowej i podbudowie ze żwiru
(nawierzchnie bardziej obcią
żone i na gruncie słabo prze
puszczalnym). Nawierzchnie
z bruku klinkierowego wytrzy
mują nacisk do 5 ton.

„Dachówki ceramiczne to najlepsza decyzja. Gwa
rancja na ponad 100 lat niezmiennych właściwości
~ nie ulegają korozji biologicznej, naturalne materia
ły prosto z ziemi, sensowna cena. Te z firmy Roben
dobrze się układa, są precyzyjnie wykonane.
A jak to wygląda! Ceramiczny dach poznam
z daleka. Powtarzam zawsze inwestorom: trwałość
i bezpieczeństwo za dobrą cenę! Jedyny wybór na
przyszłość!"

gą występować różnice ko
lorystyczne związane np.
z pozyskiwaniem gliny z róż
nych warstw złoża czy
zmiennymi warunkami at
mosferycznymi panującymi
w czasie składowania gli
ny.

BUDOWLANA MARKA ROKU 2008
w kategorii Pokrycia Dachowe

BUDOWLANA
MARKA ROKU
Zadbany ogród, to wizytówka naszego domu.

4419708G1K1B.
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Ogłoszenia podiodzq:
(GK) - obszar koszaliński
(GP)-obszar słupski
(GS)- obszar szczeciński
(N)-ogłoszenie
z internetowego systemu
ogłoszeń www.nadaj.pl
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I!!!! 603-767-991
autozłomowanie. (GK)
----------------------------------- ----------------- -—

05948/B

!!! KUPIĘ każde auto.
504-835-801. (GK)

------------------------- ------- j ------------------------

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

1

Podajemystrefy
telefonicznych
numerów kierunkowych:
094 koszalińska,
059siupska
091 szczecińska

Szczecińska 68A
Koszalin. Odkup aut, komis,
kredyty, www.car-center.com.pl
508-187-888. (GK)

AUTO-CENTRUM"

00499/A

10828/A

AVENSIS
(GK)

Szczecińska 67. Transport gratis;

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

094/342-28-39,0-606-723-398.

BMW 316,1.6,1992r., stan bdb.
0888-320-851. (GP)

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

12015/A

12797/A

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

01702/B

(2008). 0605-425-460 (GK)
12113/A

1.9 DTI (2001).
0697-268-281. (GP)

(wiadukt) skup samochodów,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! Rozbite, złomowanie
602-506-359. (GK)

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

01700/A

KASACJA. 0787482-121.

01713/A

DAF 400, 2,5 TD 1991 r. 6.000 zł
skrzyń io-laweta 0600-351-707.
(GK)

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

00511/A

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

DUCATO

SKUP. Gotówka od ręki.
Tel. 0502-011-742. (GS)

•

12485/A

(1996). 0601-690483.

05948/A

!!!!!!! Auto-kasacja,
Szczecinek. 0660487-304.
(GK)
---------------------------------------- -------——

12486/A

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

04378/A

01754/A

Brava, 0698-611-992.

FIAT

FORD

do 500 zł 0660487-304,

(GK)

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

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

Escort, 0602653648. (GK)
12740/B

00016/B

00990/B

SKUP aut za gotówkę!

FORD Fiesta (2003) pełne
wyposażenie, 0602-510-754. (GK)
12710/A

Mondeo 1998 r.
602-222-940. (GK)
FORD

00224/A

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

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

FORD transit

Miera 2003r.
501-243-090. (GK)

NISSAN

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

12671/A

1993.0501-294-150.

(GK)
Transit 2.5D (1994) stan
dobry, 8-miejsc, 6800zł,
0-887-572-536. (GP)
---------------------------------------------------------

Corolla, 16 benzyna
(2007) testowy. Salon 'Toyota"
Koszalin, 094/341-0262. (GK)

TOYOTA

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

OKAZYJNIE
(GK)

12387/A

Sprintera 501-243-090.

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

12670/A

Corsa (1999), 8500 km.
0-94/340-38-69, 0-509-265-379.
OPEL

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

12744/A

corsa 1,2 (1993), niebieski
metalik- 4.000.0605-059-608.

~

OPEL
(GK)

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

12924/A

PANDA (04) serwisowany,
garażowany, 36000 km,
604-506-389. (GK)
12709/A

B3 kombi, gaz,
695468-073 (GK)
12516/A

kombi (1998) diesel,
sprowadzony. 0516606464.

Land Cruiser V8 4,5 diesel
(2008) testowy Salon Toyota
Koszalin 094/3416262. (GK)

TOYOTA

(GP)
01707/A

podbitka, podłogówka, boazeria,
listwy, belki dwuteowe, akcesoria.
K-lin, ul. Lniana 20,
094/343-51-80 (pn-pt 8-16).

Passat Kombi 1,9 TDI 95 r.
503691-717. (GK)

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

z doświadczeniem.
Tel. 0783-935-032. (GK)

(2001), 0697-268-281.

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

BIZNES

01713/B

!! STANY surowe, dekarskie.
Nadzór. Wystawiam f-ry VAT.
0500-090671. (GK)

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

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

Siedziba Firmy
Czaplinek ul. Pławienska 7

10457/A

!!!! SERWIS, NAPRAWA,
CZĘŚCI DO PRZYCZEP: "KNOTT"
"AL-KO". KOSZALIN,
606-694-977. (GK)

Biura handlowe

!!! AUTA NA GAZ (BRC) RATY
•RAFGEL KOBYLNICA,
WIDZIŃSKA 23,0-602-644-337
PROMOCJA

tel.(067)215 4944
Świnoujście, ul. Chrobrego Ib
I tel. (091) 321 7856

(GP)
03331/A

komunikacyjne
pakietowe -tanio!
Ul. Franciszkańska 97 Koszalin,
tel. 0-602-220-998. (GK)
IUBEZPIECZENIA

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

tel.(091)3260762 |

odkup, zamiana. Kredyty 0% wpłatyuproszczone i gotówkowe. Koszalin,

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

12365/A

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

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

10823/A

10818/A

KIA Carnival

2.9 TDI 2000r.
(defekt silnika- łań. pomp. olej.)
508-273-037 (GK)
——-------------------------------------------------

KOPARKO- ład.
(OK)
—

---------

(GK)

oszczędności, swój
samochód, umiesz handlować
zapraszamy do współpracy,
0602658-120. (GK)

II kombi, 1.616V + gaz
(2001) wyposażona,
0608-611-113. (GK)

E210 (2002) 2,2 CDI 6
biegów skóra 32.000 603297258

MERCEDES
(GK)

12865/A .

E320 CDI, 2004r.,
kombi, bardzo zadbany,
bezwypadkowy, najbogatsza
wersja, 80000zł, 0602-59-39-62.

12816/A

A4 TDI (1998).
0692400-620. (GP)
01777/A

Komis Furmański Koszalin,
Mieszka I 5a. Kredyty 0% Wpłatygotówkowe, samochodowe, leasing.
Tel/fax 94340-29-55,
0505-180-551
www.furmański.otomoto.pl (GK)

AUTO

10661/A

01750/A

kombi E 2.9 TD (okular)
1997, 0-601-67-1049. (GK)

MERCEDES

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

12859/B

S klassa 3500
Diesel, 1995r. 0509-337-098.

MERCEDES

12654/A

00525/A

TŁUMACZENIA "PERFEKT"
-wszystkie jęz. 0-6914040-50
(GK)

11813/A

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

12519/A

RENAULT Megane II 1.4 (2002)
80000km, 0-609-217420. (GP)
---------------------------------------------------------:

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

12494/A

TDI, 2001r.
0604-285-212. (GP)
SHARAN

------------------------------- :—

01714/A

(1997) 7000zł,
0506-63-70-80 (GP)

—

—--——--------------- -------

BLACHA trapezowa

0505-171-321.

01778/A

od 10 zł/m2.

(GP)

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

01671/B

fundamentowe,
produkcja, B15, B20, B25.
0889-573-274. (GK)
BLOCZKI

12895/A

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

(GK)

!!!!!!!!!! ŻWIR, PIASEK.

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

WYKOPY, ROZBIÓRKI K-UN:

BRAMY,

(0)608-163-247.

11425/A

ogrodź, kute,
balustrady- tanio. 0512-509-179.

(GK)

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

12014/A

(GS)

!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

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

SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

BRUKK-LIN

04363/A

układanie kostki:
polbruk, granit, 0501-520450.

MINIKOPARKI, ZAGĄSZCZARKI.
OSUSZACZE, CYKLINIARKI,

(GK)

RUSZTOWANIA

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

WARSZAWSKI E....ITP. ZENIT BAU-

domów kompleksowo,
wycena, nadzór, wykonanie,
663-768-011. (GK)

K-LIN, MIESZKA 124,
094-342-62-16.
01586/C

07445/8

ZMARSZCZEK. WYPEŁNIACZE.

03259/A

1.1 gaz (03)
600-931-103. (GK)

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

--------------------------------------------------------06701/A

Laguna II kombi 1,9 DCI
(2002) wyposażona, 694-715-227.

SIENA
00326/A

POŻYCZKI

RENAULT

----- '

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

(GK)

SEICENTO

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

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

.

rury, bloczki, studnie,
kręgi, pokrywy, stożki, płytki
chdnikowe, krawężniki. "Budżel"
Słupsk, 0602-34-0042. (GP)
BETONOWE:

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

MERCEDES

AUDI

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

(GK)

12745/A

11760/A

słupki, ogrodzenia
siatkowe. Koszalin 0502-099-202.

03395/B

raptor 660 (2001)
Kinroad 250 (2007), kabina do
C-330 kwadratowa. 0697-572-836,
607-964-822. (GK)

12718/A

BALUSTRADY,

PODATKI zwrot: Anglia, Holandia094/342-24-51,094/3474061.

QUADY Yamaha

(N)

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

—

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

601885944

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

Biuro podatkowe.
9434649-34 (GK)

03357/A

PUNTO

bramy, automatyka

ogrodź.
0513-685647. (GK)

12516/B

MB

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

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

11423/A

BALUSTRADY,

BALUSTRADY,

PODATKI profesjonalnie
94-3419-347 (GK)

robiona, dł. 2,5m; szer. l,25m,
0887-572-536 (GP)

12749/A

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

(GK)

pod zastaw, również
chwilówki, 0796694-592. (GK)

(GK)

ASTRA

ODZYSKIWANIE długów

Nadzory,
kosztorysowanie 0608-558-166;
www.briinvesta.pl (GK)
"INVESTA"

2002r. stan bdb. 48tys.km.,
garażowany. 0889-329486.

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

01714/B

1,61 (1995)
70000km, 3500zł, stan bdb.
697-298-312. (GP)

03322/A

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

PITY.
12808/A

! ELEKTRYCZNE,
pomiary domofony, alarmy,
0508-155-121 (GP)

porady.
0505-670-041. (GP)
ODWOŁANIA,

00326/C

12746/A

DTI, 2002r. 0604-285-212.

12840/B

'

03424/A

! Najtaniej materiały hydrauliczne.
Hurtownia Santex. Słupsk,
Poznańska 42,059/84-13-260,
Plac Broniewskiego 14,
059/84265-10 (GP)

1.0 (1996) 0519-650-293.

------------------ -------------- ---- ------------------u

—

MERCEDES 124 E klasa 2.0D
(1993) 11.500 zł. 0-606429-370.

Cabrio (1994) 8.500 zł.
0-606429-370. (GK)

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

MASZ trochę

rozliczenia, księgowość
pełna i uproszczona, 0606-527670.

PRZYCZEPKA samochodowa,
00521/B

10824/A

ASTRA

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

pełna i uproszczona.
Podatki. Profesjonalnie. Ceny
promocyjne. 0696600-183. (GK)

KSIĘGOWOŚĆ

PIT-Y,

(GK)

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

90r. 0509-337-098.

250 diesel (1989)
695468-073. (GK)

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

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

POLONEZ Truck,
12648/A

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

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

POLO
00326/B

2002 r. 604-317-961.

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

ASTRA
(GP)

Podatkowe: księgi, kadry,
płace, ZUS. PIT-Y 2009
94-342-79-28; (GK)

12840/A

PEUGEOT 607,2.2 B,
0-518-669-604. (GK)
---- —-------------------------------------------------

III tanio 1992r.
0509-337-098. (GK)

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

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

12832/A

GOLF

(GK)

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

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

1.9 GTD kombi
661-940-267. (GK)

12682/A

! BALUSTRADY, ogrodzenia, bramy
schody kręte, 0608-626-016
www.metalstyl.slupsk.pl (GP)

24h. Polska,
Europa. Pewnie, szybko i skutecznie.
Tel. 0519-138-340. (GS)

307 2.0 B,
0-514-282-702. (GK)
PEUGEOT

(GK)

GOLF III

Szczecińska 90. (094)346-59-16.

Komis. Import z UE.
Krakusa i Wandy (Baza PKS)
Sprzedaż:
www.auto-rado.otomoto.pl
500-018-678. Kredyty:
608454-232. (GK)

416109G1K1A

—

II. 0-788-019-176.

HONDA Jazz
(GK)

"AUTO-RADO"

Źródło: PBC General, wskaźnik
CCS, fala 07-12.2008, n=23995

GOLF

10652/A

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Sprzedaż,

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

(N)

145308G3K2A

04887/A

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

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

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

Wołin ul. Świerczewskiego 22

"AMC"

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

513027999

12869/A

I A-Z Remonty, 0-660-047-222.

BIURO

Koszalin ul.LechidaS?
tel.(094)342 0945
Kołobrzeg, ul. Koszalińska 52c
tel.(094)3545513

07242/A

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

AUTOMATY DO GRY WSTAWIĘ

telefax (094) 375 44 95

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

(GK)

!! Biuro Rachunkowe.
0697-707654 (GP)

(GK)

12304/A

!! ziemia, piasek, 0-609-313-621.

KOSZALIN, SZCZECIŃSKA 34;

606-694-977.

12024/A

--------------------------------------------------------------------- 12413/A •

mm WYPOŻYCZALNIA

94-342-21-14, 605-284-345,

—

!! DACHY-dekarstwo.
94/341-2164 (GK)

!!!!!!!!!! PROBLEM
z dłużnikiem? No problem!
094-347-3266 (GK)
LAWET, PRZYCZEP ORAZ
SPRZEDAŻ AKCESORIÓW.

12145/A

!! Budowa domów. Firma

Polo TDI, 2004r.
0602-356-617. (GP)

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

1273009G1K2A

!! "TARG Drzewny" - drewno suche
budowlane, płyty OSB, łaty,

Prius, 15 hybrydowy
(2007) testowy Salon Toyota
Koszalin, 094/3416262. (GK)

VW

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

03395/A

Biesiekierz 2B
Dowóz do klienta!!!!!!

VW

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

PASSAT TDI

Hi Ace 2,5 diesel (2007)
ciężarowy, odliczenie VAT 22 %
testowy. Salon "Toyota" Koszalin,
094/3416262. (GK)

TOYOTA

TOYOTA

PASSAT

12371/A

00016/C

12601/A

PASSAT

FORD

02815/A

12740/A

TOYOTA Avensis 2,0 benz.
2003 r. pierwszy właściciel,
przebieg 74 tys. km, faktura
VAT 601-998483,
094/316-52-55. (GK)

11700/A

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

12600/A

0517-16-11-22 (GS)

oferuje

12589/A

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

Almera 1.5 +gaz (2002)
5-drzwiowa, 0509-180-020. (GK)

(GK)

(GP)

AUTO.

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

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

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

T1P0 TDI tanio, 0602653648. (GK)

(GK)

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

(GK)

00334/A

03439/B

NW i K750.
094/340-52-73. (GK)

kombi (XI 2006) 1.9 TDi,
zarejestrowana. 0602-335426.

CLIO

059/84-56-466. (GP)

11813/B

doka, skrzynia 1994.
661-967-997. (GK)

T-4

OCTAVIA

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

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

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

NISSAN

12386/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!! całe i powypadkowe
602-589-000 (GK)

03325/8

Carisma, 1,6 (1999),
1 właściciel, 0504487-979. (GP)

MITSUBISHI

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

CITROEN picasso diesel 110KM

AUTO CENTRUM ii, Szczecińska 2

KAŻDE

Octavia 1.4 benz. (2003)
po wypadku, 697-572-836,
607-964622. (GK)

SKODA

MOTORY

--------------------------------------------------------- 01178/A

:

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

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

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

AUTO-

124,0507-793-539.

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

(1998) 0694-622495.

!! AUTO-KASACJA Koszalin,

(GK)

MERCEDESY
(GP)

(GK)

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

11406/A

12825/A

BUDOWA

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

09378/»

OGŁOSZENIA DROBNE_______
BUDOWA
(GK)

domów, 793403-377.

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

POLBRUK- brukarskie usługi, VAT.
0606-75-17-17. (GK)

11269/A

--------------------------------------------------- ?-----

12419/A

POLBRUK, KAMIEŃ 698-119-880.

domów, ocieplenia,
klinkier. 0600-83-73-62. (GP)
BUDOWA

(GK)

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

01780/A

domów, ocieplenia.
Remonty A-Z, F-ra Vat,
0-607-219493 (GP)
BUDOWA

10756/B

- układanie,
0888-957-294 (GP)
----------------- --------------—---------------- -----03382/A

domów, tanio
i profesjonalnie. 0665-232-070.

BUDOWA

02810/A

POPROWADZĘ dziennik

budowy-

budowę 0604-212-607.

(GK)
00316/A

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

512-326-551.

BUDOWLANE,

10692/B

(GK)

—------

12324/A

CYKLINIARKA

wynajem

94-342-62-16

(GK)

nadzór budowlany,
wykonawstwo 0507-783-932,
0886-067-896. (GK)

PROJEKTY,

00297/A

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

11407/A

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

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

11989/A

dekarskie, papy zgrzewalne
664-226-134. (GK)

ROBOTY budowlane od A-Z,
remonty, wykończenia,
0-785-238-205. (GK)
ROBOTY ziemne.

00528/A

508-199-555.

(GK)

DEKARSKIE,

0696-157-199.

(GP)

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

03386/A

ramowe
i warszawskie do wynajęcia
(094)342-62-97,
0602-382430, (GK)
RUSZTOWANIA

11980/A

(GP)

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

01698/A

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

TARASOWA, ELEWACYJNA
promocje wiosenne, Blaty, parapety
z DREWNA, FAGUS Parkiety
Noskowo k/Słupska 598108819,
502556194 502 488 750
www.fagus.com.pl (GP)
DESKA

k

02228/C

DOCIEPLENIA

elewacje
(GK)

GINEKOLOGIA,

remonty,
12524/A

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

00297/B

modułowe całoroczne,
letniskowe w 30 dni. Tani,
oszczędny. 0505-015-629,
e-mail: juncz@wp.pl. (GP)
DOMY

koparko - ładowarka usługi. 0888-957-294 (GP)

SŁUPSK -

DACH. 0513-046-627.

(GK)

promocja,
0601-257-239. (GK)

STYROPIAN

01785/A

00990/A

(GP)

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

01177/A

0602-196-864.

(GK)

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

00461/A

czyszczenie, malowanie,
ocieplenia, czyszczenie polbruku,
504-227-901, 508-327-113. (GK)
ELEWACJE-

~~-------

12578/A

polbruk,
0694-898-880. (GK)

10574/A

12063/A

NEUROLOG. NFZ.
Codziennie. K-lin, 094-345-79-07;
0605-284-364. (GK)

SPEC.

06863/A

komputerowa,
Rentgen, USG, Pantomografia.
Gabinety lekarskie. Koszalin,
Kościuszki 7.094/346-11-99.

cementowo- wapienne,
gipsowe, maszynowe,
0514-509-708. (GK)

TYNKI

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

(N)

wentylacja,
konserwacja 0-514-285-974.

12470/A

UROLOG

tel. 0604 62 64 98.

(GK)

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

12597/A

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

~~~------

07835/A

stalowe i drewniane,
kratownice, więźby. "Bracia
Wysoccy" Słupsk, 0503-814149.
KONSTRUKCJE

12867/A

KOMISY.

"-----------------------------------------------------

01726/A

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

TYNKI

maszynowe, 0501-019-251.

(GK)

maszynowe, tradycyjne,
glazura, hydraulika, 0664-185-701.

TYNKI
(GP)

TYNKI,

0602492-089.

(GP)

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

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

(GK)
11862/A

03278/A

03371/A

ant

tel.342-21-99,

12023/A

ładowarka, minikoparki,
Przyłącza wod.- kan.
0607-610-610. (GK)
---------- ----------------------------------------------

12254/A-

budowlane,

(GP)

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

i pokrycia dachowe,
docieplenia, 0783-554-645.

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

WIĘŹBY,

tel.343-81-60

tel. 091 392 72 68

0801-011-183

infolinia:

Ereśft&mg

Nfljnowł26^ofa^wiodncyf}i ImibIm

!!! KREDYTY!!! Nowe możliwość
MOŻLIWOŚCI przyjdź i sama
sprawdź. Kredyty na oświadczenie
Gotówka 20tys. Konsolidacja 50tys.
Koszalin, Połtawska 4/7
(Jowisz obok apteki pod Lwem)
094 3426838 508050820. (GK)

0695-30-80-96. (GP)

12906/B

MONTAŻ ogrodzeń betonowych,
solidnie, 50 zł przęsło,
66445-2748. (GK)

00949/A

drogowe, jumbo, trelinke
Kupię. Płatne gotówką
0880463-795. (GS)
KtYTY

01015/A

: StóówkóWą/ k&m&IHmylm,

12892/A

!! 0885-893-714 ginekolog

17609G1K2C

mnmmmmmnm
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jmmmt
-----------------------------■----------------------------

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

ogrodzenia

11932/A

Ml! EMERYCI, RENCIŚCI, gotówka
do 20tys. na dowód, do 80 roku

!!! STOMATOLOG- leczenie,
protetyka NFZ- rejestracja
(094)346-58-30. (GK)
---------------------------------------------------------

11656/A

13365/B

Money Bank Galeria Podkowa
lip; 059/8425-777. (GP)

GE

02145/A

konsolidacja
094/722-07-07 (GK)
GOTÓWKA

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

11697/D

pożyczki bez Bik-u
Koszalin, Sianów, 692469-894.

GOTÓWKOWE

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

10609/A

HACJENDA kredyty, również bez BiK,
Zwycięstwa 7 lip. 094/347-74-95.
(GK)
----------------------------------------------------------

10717/A

Aby otrzymać atrakcyjny kredyt
bez BIK-u 5,9% szybka decyzja.
Możliwy dojazd do klienta.
Zadzwoń, 666-331-827,
661-114-214. (GK)
I

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

10515/A

kredytów pod
hipotekę, dochód na oświadczenie,
możliwe przeterminowanie do 90
dni. Koszalin, Franciszkańska 97,
790456-355. (GK)
KONSOLIDACJE

11319/A

na oświadczenie do 20 tys,
kredyt samochodowy oraz
konsolidacje wraz z doborem
gotówki. Kontakt 0604-118-185.
(GK)
----------------------------------------------------------

KREDYTY
(GS)

12615/A

na dowód, 091-38-26-333

życia. Zapraszamy. 094-345-50-22
Koszalin (GK)
11028/A

(GP)
03123/A

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

I! GABINET stomatologiczny,
wybielanie zębów w godzinę,
usuwanie kamienia, protetyka.
Koszalin, Śląska 4,
094/345-88-98, 0-501-709-606.

(ZACHODNIPOMORSKIE,

(GK)

0-605-788-008.
10967/A

10832/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA

(GK)
11686/A

NA oświadczenie
(GK)

501-226-997.

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

NATYCHMIASTOWA pożyczka
do 2500 zł. Białogard.
664-026-827. (GK)

01126/B

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

08908/A

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

10507/A

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

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

A Auto klima elektro
mechanika, serwis, ogumienia,
rozrządy, zawieszenia Słupsk
Grunwaldzka 4
tel. 501-279-221 (GP)
03094/A

na gaz. Montaż.
Połczyńska 73 (094)342-59-50,
0-602-294-167. (GK)

----------

11863/B

pożyczka. Do
2500 zł. Akceptujemy różne formy
dochodu! Infolinia: 0501456-000;
02242056-00. (GK)
NATYCHMIASTOWA

bank 500-023-010.

09943/A

11863/G

(GK)
11697/E

10837/A

naprawa 0-602-853-848.

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

12743/B

blokady skrzyni
biegów; 196-30 (GP)

AUTOALARMY,
------------

02278/A

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

AUTOSZYBY
(GK)

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

059/840-22-72.

pieniędzy? Pożyczki
do 2500 zł. Darłowo. 518010019.
(GK)

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

KREDYT ostatniej
szansy (oddłużanie, konsolidacja
i inne). Prosto i skutecznie. Koszalin,
Zwycięstwa 140, pokój 3. (GK)
(094)341-91-95.

1000ZŁ do

80000zł, gotówkowe,
konsolidacyjne, hipoteczne, Słupsk,
tel.0-59/840-30-75 (GP)
kredyty gotówkowe
samochodowe konsolidacyjne
hipoteczne tel.094-7164947
696041104 660170990
www.cfporto.pl (GK)

kredyty, gotówki do
30.000 tys na oświadczenia, bez
BIK-u, szybka decyzja. Dojeżdżamy.
095/720-6542/44. (GK)

ATRAKCYJNE

i inne pożyczki.
Koszalin i Sianów. 518-016-607.

CHWILÓWKA

AUTOSZYBY,
(GS)

11863/E

BLACHARSTWO-

POŻYCZKA NA TELEFON
888-323-222.

0669-826-078.

(GK)

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

04133/A

od 300-2500. Koszalin.
518-016-696. (GK)
---------------------------------------------------------

SPŁATA
(GP)

11863/D

innych. 0-501-3548-25.
13365/C

gotówkowy, konsolidacyjny,
samochodowy, bez zaświadczeń.
059/845-30-89,0502-130-558.
SUPER

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

01616/A

pożyczka. Sławno.
664-026-823. (GK)

SZYBKA

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

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

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

11863/F

11593/»

ELEKTRYK samochodowy,
alternatory, rozruszniki,diagnostyka
komputerowa silnika. Słupsk,
Z. Augusta 41,0-59/843-57-12
(GP)
02805/A

OPONY
używane, nowe do aut dostawczych
i osobowych. Prostowanie felg.
Auto-serwis "Piotrex". Koszalin,
Karłowicza 18. 0602458-307.
(GK)
--------------- -------------------------------------------

11863/C

pożyczka do 2500 zł.
Koszalin. 664-026-828. (GK)

SZYBKA

10815/A

OPONY NOWE, OSOBOWE,
CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY
WYBÓR OPON I FELG UŻYWANYCH.

11863/A

pożyczki, Słupsk, Sławno,
Ustka, 0608-841-808 (GP)

SZYBKIE

---------------- —----------- —-

12464/a

WODY I KLIMATYZACJI
NOWE I UŻYWANE, SPRZEDAŻ
NAPRAWA, 094/347-13-15. (GK)

CHŁODNICE

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

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

——

(GK)

--------.---- .--------- ---------------------------------11697/C

POŻYCZKI dla Firm bez
zaświadczeń, uproszczone
procedury; 150tys. rata: 931,60
infolinia: 0608-921-608. (GS)
--------------------- -----------------------------:-------

00220/A

lakiernictwo,

02223/C

AKUMULATORY, OLEJE.
BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,
094-311-85-33.

(GK)

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

00454/A

nowe, używane,
akumulatory, felgi. RATY.
Białogard, Szosa Połczyńska 44.
094/312-00-66. (GK)
OPONY

„AK-TEL”. KUPIMY NOWE TELEFONY
Z SIMLOCKIEMI BEZ 662-193-884

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

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

BECZKI

kegi 0-602432-168.

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

BETONIARKĘ

059/8484742.

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

10819/A

(GP)
03367/A

(GP)
01741/B

KEG

beczki po piwie, 662-113-713.

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

01770/A

00337/A

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

(GK)

11033/A

Tel:091/4646-017

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

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

POŻYCZKI

00414/A
10964/A

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

AUTO

POTRZEBUJESZ

(GS)

(GK)

11625/A

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

AUTO
11697/B

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

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

ROLNICY, EMERYCI, RENCIŚCI.

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

12722/A

CHWILÓWKA!

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,

10710/A

!!!!!!!!!!!!!! AUTO-GAZ
Wielka Wiosenna Promocja!
Koszalin, Lechicka 58A, za myjnią
samochodową, 094-341-73-86,
0602-660-513. (GK)

(N)

(GP)

POMORSKIE). DO 20.000
BEZ ZAŚWIADCZEŃ-ETAT,

-----------------------------------------r---------------

00170/A

KREDYTY SZCZECIN SZCZECINEK!
WYŚLU SMS TREŚĆ TAK

NOWY

!!!!!!!!!!!!!!
"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)

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

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

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

ATRAKCYJNE

(GK)

_ _ _ GABINETY

09334/A

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

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

dachy. 0888-109-568. (GK)

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

0501-019-251. (GK)

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

Nowogard
ul.700-lecia 6A

10827/A

(GP)

603360140 ODDZWONIMY!

WIĘŹBY

koparko-

'

Koszalin
ul. Połtawska 1

0-510-08-70-22.

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

kredyty na dowód
091/820-51-22. Szczecin (GS)

dachowe, cena netto
630zł/m3, możliwy transport.
Kobylnica ul. Główna 31 (GP)

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

bez BIK, 094-344-51-44,
0502-004-567. (GK)

"JANOSIK"

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA,

FINES

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

! I! ATRAKCYJNE kredyty również

11397/A

(GK)

KREDYTY na oświadczenie
do 20 tyś., 789-366-656.

"JANOSIK"

01671/A

0508050-250.

rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.

IEXPRES-KREDYT
(GP)

polbruku
0790-370-909 (GP)

KOPARKO-

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

- nowe, maszyny do
lodów, wyposażenie sklepów,
urządzenia gastronomiczne.
0505-171-321. (GP)

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

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

059/842-92-38. (GP)

ENIGMA -zap. Wieczorek
601165757 (GK)

E-KREDYT24.PL

!!! 100 000 bez poręczyciela, 120

12743/A

UŻYWANE

11697/A

KREDYT

!!!! VISTA wiele banków, nowe
możliwości, szybka gotówka,
oświadczenie, niskie zarobki, różne
źródła dochodu. Koszalin
Połtawska 6,094 342-55-33
503-136-220. (GK)

(GS)

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

(GK)

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

UKŁADANIE

WIĘŹBY

ładowarka
0604-564-261. (GK)

(GK)

(GK)

(GK)

ul. Połtawska 4

i czyszczenie stawów,
roboty melioracyjne Profesjonalnie. Słupsk,
0512-378-002. (GP)
kopanie

!!!! Kredyty wiele banków,
nowe możliwości, szybka decyzja.
Gotówka, konsolidacja
na oświadczenie, samochodowy
na oświadczenie. Koszalin,
Zwycięstwa 40 box 25 (Jowisz).
094/342-31-19, 792-882466

AGD, meble pochodzenia
zachodniego, Koszalin, Wojska
Polskiego 1,0-94/347-33-02.

LOMBARDY

gipsowe. 0695-986-057.

600-05-77-77.

(GK)

!!!!! KREDYTY:
na oświadczenie do 20.000 zł;
do 120.000 zł; hipoteki094/342-30-60,
094/342-24-51,
094/34740-61. (GK)

!! 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

0500-435-310. (GK)

CHŁODNICTWO, 502-341-343.

(GP)

10826/A

TYNKI gipsowe- maszynowe.

KLIMATYZACJA,

(GK)

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

10708/A

KOMIS-

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

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

12914/A

!!!!!!!!!!! KREDYT
samochodowy! Np. 50.000 zł- rata
już od 899 zł! Bez zaświadczeń!
0508-050-250. (GK)

!!! Na dowód 20 tys.
(GK)

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

TYNKI

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

09964/A

TOMOGRAFIA

granit,

^

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

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

certyfikaty
energetyczne- wykonanie,
0603-527-079. (GK)

ŚWIADECTWA,

ELEWACJE,

MINIKOPARKA,

(GK)

bóle kręgosłupa,
pleców, masaż na łóżku wodnym,
limfatyczny. Koszalin Piłsudskiego
88a. 094/34640-20. (GK)

(GK)

609-10-10-59.

°69l-179-543

12933/A

bezpłatnie. NFZ.
Natychmiastowo. 094/343-81-29.

PROTEZY

REHABILITACJA:

(GP)

ENERGETYCZNO. 0501-124-159.

'—---------------------------------------------------

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

(GK)

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI

drewna, 0606-999-505.

Materiały

00736/A

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

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

*

12161/B

OPTYK realizacja recept. Gabinet
okulistyczny. Koszalin,
O.Langego 21. 094/345-85-96.

remonty, regipsy
059/814-26-50, 0-723-804-510.

(GK)

kostka granitowa
sprzedaż. Tel. 603-328-839.

(GK)

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

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

STANY surowe,

stany surowe, dachy
0507-783-932. (GK)

ELEKTRYCZNE.

12161/C

0724^34^934.

nałogu nikotynowego,
testy alergiczne, odczulanie.
091/489-19-26 Biomedical (GS)

DOCIEPLENIA,

ELEKTRYCZNE

0517 509-723.

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

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

DOMY z
(GP)

00502/A

LIKWIDACJA

0504270658,
www.schody-podlecki.pl (GP)

12699/A

603-653-815

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

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

SCHODY gięte

SPEC-

~~-------

DOCIEPLENIA,

implanty; Słupsk, Pobożnego 4/2,

----------- ---------- —— ---------- --------------03358/A

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

10989/A

059-842-86-57. (GP)
GINEKOLOGIA,
(GK)

03536/A

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

664-036401.

leczenie, usuwanie zębów;

CHWILÓWKI

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

stomatologiczna, protetyka,

DACHY

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

10725/A

111 m m m 11 m 1111 m i
KREDYTY GOTÓWKOWE DO 100
TYS. (BEZ ZAŚWIADCZEŃ, BEZ BIK),
ATRAKCYJNE KONSOLIDACJE
Z DODATKOWĄ GOTÓWKĄ,
KREDYTY HIPOTECZNE- MINIMUM
FORMALNOŚCI, DOJAZD
DO KLIENTA. 094/34&48-00
MŁYŃSKA 52. (GK)

wybielanie, chirurgia

—

pokrycia papy
514-374-780. (GK)

05664/A

Olmed - odtrucie
nikotynowe, alkoholowe, nerwice,
depresje, lęki, odchudzanie,
tel. 094/347-04-96,880-380-772.
GABINET

Agnieszka Koczerga; narkoza,

klinowe, słupki
ogrodzeniowe, 0501-177-165

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

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

GABINET stomatologiczny

RUSZTOWANIA

kompleksowo.
0508-328-691. (GK)

lekarski Wojciech
Dąbrowski zabiegi: operacyjne,
laparoskopowe, hemoroidy
bezoperacyjnie, krótkie terminy
- pacjenci NFZ bezpłatnie, chirurgia
estetyczna, operacje korekcyjne
twarzy i inne. Koszalin, Szpitalna 2,
094/347-17-50. (GK)

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

12393/A

DACHY

10575/A

(GK)

DACHY-

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

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

GABINET

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

POLBRUKI

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

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

poniedziałek 20 kwietnia 2009

02811/A

SALON I SERWIS HARLEY DAVIDSON
WWW.MIKESAMERICANBIKES.COM
(GK)
---------------------------------------------------------

09644/A

VW, Audi - części, naprawa.
BIURO
(GP)

Serenada, 0510-580466.

Słupsk, BORNY, 59/842-55-57,
604-453-089 (GP)

02796/A

00310/A

18
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WYPOŻYCZALNIA

"ANKAM"

MLM

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

samochodów: osobowe,
dostawcze, busy. "Piotrex".
(094)342-00-98; 0602458-307.

!!!! REMID - ROMUALD MĄKA.

(GK)

(GK)

0-59/842-33-90,0-606-21-20-04,

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

0-59/843-12-65 MICKIEWICZA 39.

"ANKAM"

WWW.REMID.SLUPSK.PL

(GK)

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

10814/A

(GP)

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

!! MERKURY!!

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

11029/A

059/842-9842.

CHEMIA

0-605-398-165.

01719/A

(GK)

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

FIZYKA;

094/343-37-81.

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

59/840 1155
www.ellert-nieruchomosci.pl

(GP)
02697/A

10182/A

KUPIĘ dom,

512-004-262.

(GP)

---------------------------------------------------------11249/A

Słupsk
051145-83-35 (GP)
MATEMATYKA,

KUPIĘ działkę

w Siemianicach,
059/8430-287. (GP)
----------------------------------------------

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

514-38-77-01.

02820/A

12697/A

POMOGĘ w języku angielskim
z dojazdem 663951534 (N)
---------- -----------------------------------------------

03374/A

mieszkania, domy,
059/8402402,601-232-900
Poławscy - Nieruchomości. (GP)
---------------------------------------------

12624/A

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

SPRZEDAM
(GK)

ziemię 0602-272-158.

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

12391/A

11649/A

J. STELMACH. DOMY NA
SPRZEDAŻ, TEL. 0601783 905,
www.stelmach.koszalin.pl

11877/A

(GP)

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

(GK)
09337/A

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

-SKWIERZYNKA,!!!! POMOC

02911/A

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

12182/A

! PLUS kat. A,B,C,C+E, przewóz
rzeczy i osób. Rozpoczęcie 28
kwiecień godz.17.00, Słupsk,
0-59/84-04-369,
www.plusosk.prawojazdy.com.pl
03368/A

Słupsk, 0502-286-701.

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

11507/A

!!! Działka dla developera
w centrum Koszalina,
tel. 602-178-327. (GK)

03381/A

AUTONAUKA Tkaczyk
(GK)

!! KIUAN

10731/A

NIERUCHOMOŚCI.
Prowizja 0%!
Ponad 600 ofert z lokalnego rynku.
094-347-66-16, www.knk.com.pl

(GK)

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

11146/A

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

12891/A

raty. 0500439-384.

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

01729/A

B OSK Morze, 503423416.

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

02269/A

kat. B, 0509-345-511.

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

12311/A

- Rozpoczęcie 10-12
co miesiąc, 0500414847,
501-292-554 (GP)
L-33

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

02251/A

Kościuszki 2.094-345-1145;
0-512-301-272. (GK)
LOK

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

47938/A

Marek. K-lin, 604-638-016

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

00548/A

! Jasiński Nieruchomości

Ustka,
0501-578-049. (GP)

2-POKOJOWE

01759/B

36m2,10p„
Słupsk, rozkładowe, 0663-778-808.
2- POKOJOWE,

03410/A

pokoje 61m2, IVp., 199 tys.
Słupsk, 0607-158-044. (GP)
3

12926/1

Dochodowa
nieruchomość pensjonatowa
- Mielenko - 3 nowe drewniane
domy na pięknie
zagospodarowanym terenie
850.000 (GK)
---------------------------------------------------------

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

3- POK.

00034/D

3-POKOJOWE-nowe.

Koszalin
centrum, tel. 0-609-315-796.
---------------------------------------------------------

69 mkw., Przylesie,
0698-816-105. (GK)

3-POKOJOWE,

12162/A

(1000) Bobolin

Działka budowlana
12926/K

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

(GK)

4-P0K0J0WE

- pół domu w Strzeżenicach (GK)

1-POKOJOWE

12926/G

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

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

01359/B

74,5 mkw. Przylesie,
ul. Wyki, Koszaiin, 0514-144-852.

4-P0K0J0WE,
(GK)

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

56m2, osiedle
Piastów. Słupsk, 066340-16-61.

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

(20) 0502-761-241.

Kupuj z nami - prowizja 0%.
3-pok. 59m2, Moniuszki-189 tys.
www.alto-sc.pl 094/345 7181
Nieruchomości- ul. Asnykal5. (GK)

11680/A

(GP)
00034/B

12410/A

(38) Ip, balkon,
centrum Koszalina, 0600-160-285.
1-POKOJOWE

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

12592/A

garaż, ogród:
Koszalin- 094/341-08-65.

4-P0K0J0WE,

12927/A

dwupoziomowe,
5-pokojowe (95), rej. Na Skarpie,
319.000 (GK)

ABAKUS

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

12829/A

12858/A

(GK)
--------------------------7------------------------------

DOM

Sławno. 518-395-123.

12583/A

(GK)

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

DOM

Słupsk, 0505-360480.

12134/A

(GP)

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

DOM

Ustka, 0-606-319-850.

01735/A

(GP)

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

02747/A

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

01779/C

komfortowy nowy dom,
z wyposażeniem, Bielice, tylko
499.000,- bardzo pilna sprzedaż

z piwnicą (240)+ osobny
budynek (105) na działalność
gospodarczą bądź centrum
rekreacyjne. Słupsk 0600-082-162
www.otodom.pl nr 568308 (GP)

(GK)

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

DOM

12909/D

ABAKUS

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

12909/C

DOM.

03201/A

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

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

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka
Zwycięstwa 143 (obok Związkowca)
094/345-22-75
www.abakus-nieruchomosci.pl

00034/F

w zabudowie szeregowej
390.000 zł Koszaiin,
0604422-387. (GK)
DOMY

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

12092/A

Pom. 7 ha,
0601-887-144. (GK)
DRAWSKO

12909/G

Ustka, Rowy. WEX,
059/84-11-029. (GP)

695468-073

01606/A

08420/A

30 arów, Nowe Bielice,
0606474-365. (GK)
DZIAŁKA

12727/A

DZIAŁKA bud. na górce, przy lesie,

(GK)

--------------------------------------------------------------------- 12516/C

2-pok. /45/rej. Gierczak
155 tys. obniżka (GK)

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

3-pok./58/
Franciszkańska 215 tys.

w środku oś. Raduszka.
0609-665-977. (GK)
----------------------------

12621/A

budowlana - Dębnica
Kaszubska, 059/81-31-565,
0519-159-034. (GP)

12690/G

DZIAŁKA

12690/F

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

CENTER

(GK)

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

3-pok. rej. Karłowicza,
5-pok. rej. Spasowskiego,
Przylesie /37/ 147,5 tys.
po remoncie. (GK)

01720/A

budowlana 0,30ha,
media. Działka 0,80ha. Łąka
l,80ha. Dom na wsi 120m, blisko
las. 889243166 (GK)

CENTER

działki tabusz

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

— ----------------- ‘--------- -----------------------

Białogard,

DZIAŁKA

12690/1

(GK)

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

00521/A

budowlana 23,5 arów
Stare Bielice, 0604-236-898.
DZIAŁKA

12690/M

Dzierżęcińska działka 33ar
dom jednorodzinny + budynek
na działalność gospodarczą (GK)
CENTER

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

12690/D

Grzybowo dom nad
morzem wielka obniżka , dom
Świeszyno Włoki, Grzybowo (GK)

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

12690/J

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

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

12374/8

budowlana Nowe Bielice
0509499-220. (GK)
DZIAŁKA

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

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

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

12690/E

lokal użytkowy 219m2
parter Sianów (GK)

CENTER
-------------

12724/A

budowlana 30 arów
Koszalin ul. Żytnia. 0501-501-630.

DZIAŁKA

Jamno 30ar budowlana
190tyś super lokalizacja , Manowo
3079 m2 175 tys. (GK)
CENTER

11986/A

budowlana Postomino
4000 mkw. 0506-821-113. (GK)
DZIAŁKA

12539/A

budowlana UstkaPrzewłoka, 1040m2,140tys.zł
0-509-170-714. (GP)
DZIAŁKA

12690/6

Merkury 56 m2 lp. wysoki
standard, rej. Moniuszki 3-pok.
3 tys./m2 (GK)

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

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

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

CENTER

(GK)

(GK)

12909/E

CENTER

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

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

00034/E

0516-010-771.

Lokal handlowy
(44) ścisłe centrum 275.000 netto
"IŃTERHOUSE"

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

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

4- POK.

4-P0K0J0WE

dom, rej. 4-go Marca (duża
działka) - możliwość prowadzenia
działalności (GK)

ABAKUS

CENTER
12806/A

01779/A

(GK)

DEWELOPERSKI, 0-697-657-514.

12909/F

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

(N)

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

(GK)

03259/B

po remoncie,
centrum Koszalin 608-329-582

3- POKOJOWE,

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

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

12631/A

(GP)

12926/L

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

CENTER

(GK)

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

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

01740/A

I piętro, Słupsk
ul. Szczecińskia, 0-886-182-293.

Dom wolno stojący
(64/519) Karłowicza 399.000

12909/B

3-pokojowe, Przylesie,
cena za metr tylko 2900 zł- pilna
sprzedaż (GK)

BUDOWLANA

3-POKOJOWE,

"INTERHOUSE"

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

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

0608-730-931.

3-POKOJOWE,

na wsi 602-616-776.

DOM ROKOSOWO, WOLNOSTOJĄCY,

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

Niepodległości. 0602-783-102,
059/843-80-25. (GP)

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

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

(GK)

12125/A

—

DOM

- dołącz do grona
zadowolonych Klientów.
Zapraszamy. (GK)

ABAKUS

APARTAMENTY

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

12926/E

12909/A

ABAKUS
01767/A

12830/A

0502- 619-905. (GP)

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

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

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

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

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

12907/A

12712/B

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

12926/F

Atrakcyjna działka
budowlana (865) Lubiatowska

094342 0888

12735/A

12826/A

komfortowe 81 mkw.,
Rokosowo, 0695-72-90-00. (GK)

2-POKOJOWE

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

www.jasinski.com.pl, do wynajęcia

"ALTO"

00034/C

(48) widna kuchnia,
Koszalin ui. Kolejowa.
0502-008-809. (GK)

2-POKOJOWE

3-POKOJOWE Słupsk,

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

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

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

(GK)

1-POK.

"DOM NAD SŁUPIĄ"
W SŁUPSKU UL. 3 MAJA 37A/28
TEL. 059/843-01-54
www.smdns.wmc.com.pl
POSIADA DO SPRZEDAŻY

bezstresowo! 502-666-195.

WEEKEND 604-755-953
'0584 (GK)

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

(GP)

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

Najlepsze oferty, najniższe ceny.
Sprawdź! 094/345-07-08,
0601-070-287 www.nordhaus.pl

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

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

DOM 220 m2 na Zatorzu. Słupsk,

ABAKUS

"INTERHOUSE" Aktrakcyjna działka
budowlana (1289) Nowe Bielice
120.000 (GK)

"INTERHOUSE"

!!NORDHAUS

03415/A

10125/A

+ warsztat K-lin,
0501- 399-600. (GK)
DOM

12690/H

03397/A

budowlana uzbrojona
- niedrogo. 0504-289425. (GK)
DZIAŁKA

12502/A

09935/A

PZM-OT ul. Zielona 1
059/84245-66 kat ABCE,
otwarcie 16 kwietnia, promocja
wiosenna B 1100 zł.
Przewóz osób, winiety OC, AC

SUSKI(GK)

(GK)

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

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

12926/H

"INTERHOUSE"

09699/A

608-781-101.

DUET A,B,B+E,C,C+E,

MAŚLAK

12926/M

12926/J

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

11409/A

1- POKOJOWE, 25m2, lp.,
Słupsk, Mostnika, 0796-814-999.

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

(GK)

w Koszalinie, 094-342-59-55,
www.jutrzenka.koszalin (GK)
---------------------------------------------------------

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

KOSZALIN

12926/B

2-pokojowe (6)
Modrzejewskiej 259.000 (GK)
------------------------------------------------------—

.abaiam.pl

(CK)
12356/A

(GP)

"INTERHOUSE"

11509/A

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

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

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

!!! MIESZKANIA

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

12926/D

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

ABAKUS

www.tel-668206406.koszalin.
gazeto.pl (N)

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

"INTERHOUSE" ^pokojowe (70)
os. Bukowe 282.000 (GK)

02843/A

(GP)

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

KAT.

deweloperskie, garaże,

12627/A

działka budowlana
z widokiem na rzekę.
0-607-525-022. (GK)

1068809G1K2P

--------------------------------------------------------12926/C

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

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

ELITA tanio,

(GK)

3-pokojowe (57)
rej. Zakole 210.000 (GK)

!!! Apartamenty Willa Moderna
Koszalin. 4 200 zł netto za m2.
Kredyt z dopłatą rządową. Biuro
sprzedaży tel. 094/34-333-04,
602-178-327.
www.akwadrat.com.pl (GK)
---------------------------------------------------------

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

060240-50-31.

elalila-nl«rucliamoscl.ea

"INTERHOUSE"

10383/A

rej. Reymonta 168.000,-

12787/A

"INTERHOUSE"

TREŚCI: "KOSZALIN"

BEZSTRESOWO.
(GK)

12784/A

smażalnia Mielno
-wynajem 25000 zł/sezon. (GK)

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

(N)

DARŁOWO

Mieszkanie
2 pokojowe, 45m2,

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

094/341-86-36,
WWW.BUDMAR-MZ.PL (GK)

(GK)

509959649

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

"ANKAM" nowy dom 118 m2
os. Unii Europejskiej. (GK)

Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże - ul. Żytnia,
od 3200 zł/m2 + VAT, nowa cena!!!

12690/A

CENTRUM KOSZALINA- NOWE
DWUPOKOJOWE WYKOŃCZONE

12783/A

12926/A

(GK)

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

"ANKAM" komfortowy apartament
z wyposażeniem Stare Bielice
450000 (GK)

(GK)

PRZY KREDYCIE!!!!!

! KURS ZA DARMO? BUBNOWICZ
0609-610-556 WYŚLIJ SMS O

094/347-11-77

wniczej miejscowości, Paproty, 49.000,-

deweloperskie, garaże,
Świeszyno, od 2617 zł/m2 + VAT

OS. BUKOWE III

Nieruchomości Koszalin
Młyńska 15, 094-3432777,
696058019
www.center-nieruchomosci.pl

12785/A

Nieruchomości Marzenna
Zientarska Koszalin
ul. Zwycięstwa 77/4
tel. 094 34188 75
kom. 0 600 402 699
www.interhouse.nieruchomosci.pl

12690/C

CENTER

z wyjściem na ogród, rej. Kalinowej, 405.000,

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania

W ZABUDOWIE SZEREGOWO,

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

I Atrakcyjna działka (18600) położona w malo

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

!! 11 DOMY NOWE

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

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

"ANKAM" funkcjonujący zakład
produkcyjny, hala 1700 m2
Koszalin (GK)

od 3458 zł/m2 + VAT (GK)

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

"ARTIS"

I Dom w zabudowie szeregowej (95) salon

12786/A

iokale usługowe, u!. Spółdzielcza,

01363/A

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

OBDZWONIMY.

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

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

12690/K

zarezerwuj ostatnie pięć
działek super lokalizacja
Dzierżęcińska (GK)
CENTER

nowe budownictwo, Centrum, 259.000,-

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania

(GK)

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

rej. Żeromskiego, 107.000,-

12-pokojowe, (56) nowoczesna aranżacja,

"INTERHOUSE"!

00998/A

H O

...

12690/L

Węgorzewo atrakcyjny dom

I piętro, rej. Franciszkańskiej, 150.000,-

12781/A

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

lllll ZAKŁAD BUDOWLANY

!!!!!!!!!!!!!
www.rondo.slupsk.pl

widna kuchnia,

(GK)

komputerowe "Matcomp"
091/4343-296, 091/81-27480
(GS)

C

I OKAZJA!!! 1-pokojowe, (30) po remoncie,

12782/A

"INTERHOUSE"
00799/A

KURSY

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

U

1-POKOJOWE

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

R

"ANKAM" duży dom, 1 ha ziemi
Ratajki 170000 (GK)

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

Kup i sprzedaj bezpiecznie
091/488-55-21 (GS)
KURS

E

CENTER

niem, II piętro, rej. Wańkowicza, 93.000,-

"ANKAM"

02797/A

I

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

■ 1-pokojowe, (21) po remoncie, z wyposaże

(GK)

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

optimusnieruchomosci.pl

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

N

......... ..... V... . .....................

(GK)

tel. 094 341 02 51, %,.*J
094 347 12 72
*

12-pokojowe, (39) dwustronne, ciepłe, balkon,

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

KUPIMY

(GK)

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

00034/A

A3ELARD

1-pok. Podgórna

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

01619/J

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

(GK)

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

NIEMIECKI.

115000

NIERUCHOMOŚCI Słupsk,
Filmowa 6/3, 059/840-32-32.
www.merkury.slupsk.pl (GP)
ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,

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

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

"ANKAM"

KOREPETYCJE
--------------------- ------------------------ -----------

01498/A

12779/A

1-pok. Pionierów 93000

Mielno obiekt
gastronomiczno pensjonatowy
CENTER

75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155

10835/A

ATRAKCYJNE MIESZKANIA
NA OSIEDLU
NIEPODLEGŁOŚCI

ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE
W GARAŻU PODZIEMNYM
Istnieje możliwość negocjacji
__________i warunków spłaty._________

(ABAKUS)

DOMY JEDNORODZINNE
Z DOPŁATĄ RZĄDOWĄ

Pilnie poszukujemy mieszkań 1-, 2-pokojowych.
Klienci chcą zainwestować pieniądze.

50% mniej odsetek z kredytu
Bliźniaki 118m2,
Szeregowe 87m2,107m2

NIEZALEŻNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI (z licencjq panslwowq)

PŁACĄ GOTÓWKĄ
yjLil. Zwycięstwa 143 (obok Zwiqzkowca) (094) 345 22 75J

1144309G1K2J

Cena już od 370.000,- zł brutto
- Sprzedaż: Selfa,
Koszalin, ul. Słowiańska 3

094/3422518,600499145

1161709G1K2A

OGŁOSZENIA DR< )BNE_______
budowlana, 17arów,
Kobylnica, 0-502419416. (GP)
działka

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

03389/A

budowlana, pełne
uzbrojenie Koszalin-Niekłonice
0604-84-10-94. (N)
DZIAŁKA

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

12392/A

pod zabudowę 3000 m2
(20 zł/m2) - Dębnica Kaszubska.
059/81-31-363, 0501-392-532.
DZIAŁKA

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

01261/B

uzbrojona 800 m2
w Darłowie. 059/84-31-565.

M.PIJEWSKA Nieruchomości
sprzedaż, kupno, atrakcyjne
kredyty, bogata oferta- sprawdź:
www.mpijewska.pl Koszalin,
ul. Młyńska 31; 094-341-18-19;
600-801-608; 602-770-608 (GK)

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

OKOLICE Trzebiatowa

0602-229-687.

12196/A

11 ha,

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

08417/A

MIESZKANIE

(GK)

------ ^---------------- :--------------------------------

12844/A

MIESZKANIE 3-pokojowe, Sławno,
00518-544-868. (GK)

wyceny,
Słupsk, ul. Starzyńskiego 11,
Tel. 059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl
wycena firm. (GP)

721-293-131.

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

PAWILONY Z PŁYTY WARSTWOWEJ!
662-161-265.

DZIAŁKA z pozwoleniem na budowę
Jamno. 512-338-175 dzwonić
po 15. (GK)

03373/A

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

*25

TO

13

C

(GP)

01562/B

10962/A

SPÓŁDZIELNIA

.3d

£

pod lasem 17 km od
Koszalina, 0-606-258-796. (GK)
DZIAŁKI

10622/A

podbudowę nad jeziorem
7 km od Koszalina, 0-604482-868.
DZIAŁKI
(GK)
12163/A

SPRZEDAM
(GP)

0^00-519404.

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

12474/A

letniskowy Rowy,
59/84-11-029 (GP)

WEX trzypokojowe

Roweckiego,

059/84-11-029.

(GP)

01608/A

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

3-POKOJOWE

Koszalin,

664.261.639

(GK)

blisko Emki.

0663-621-895.

12226/A

mieszkanie 40m2,
lip., centrum Słupska,
0603- 199-503. (GP)
01723/A

krynicki-nieruchomości

Słupsk, www.krynicki.com.pl,
059/84-11-662. (GP)

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

12633/A

----- --------—-------------------------------------01508/A

1-pokojowe
Wieniawskiego (28) (GK)
M.PIJEWSKA

12916/B

pod działalność
(Mickiewicza). "IBIS" Słupsk,
059/84-25405, www.ibis.slupsk.pl
MIESZKANIE

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

2-pokojowe nowe
Rosnowo (45) (GK)

M.PIJEWSKA

01660/B

03419/A

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

Suma oszacowania wynosi 45 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa
2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 600,00zł.

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

01706/A

wynajęcia 2-pok. mieszkanie
Koszalin (rejon Emki).
0600-015460 (GK)
DO

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

00506/A

03409/A

01746/A

Poznań,
0603- 115-376. (GK)
MIESZKANIE

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia 11.05.2009r.

12916/C

dom osiedle Bukowe

-------------------------------------------------------------------- 12916/E

dom szeregowy
(GK)
12916/D

Nieruchomości
atrakcyjne działki: Wyszebórz,
Chłopska Kępa, os. Unii
Europejskiej, Raduszka, Rubinowa,
Manowska (GK)
M.PIJEWSKA

12916/F

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

12789/A

MIESZKANIE w

Gościnie,
3- pokojowe, słoneczne, (57 m2),
II p., na dobrych warunkach,
094-31-317. (GK)
---------------------------------------------------------

12541/A

2- 0S0B0WY pokój

094/343-23-13.

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

503-167-656

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

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

11557/A

Działka Kędzierzyn,
612-561. (GK)

OKAZJA!

604-

12834/A

12197/A

12762/A

magazynowa300m2 + plac
utwardzony 300m2, Kobylnica
ul. Główna 1,0695-380-140. (GP)

HALA

KOMFORTOWE

centrum

602-234-214

(GK)

----------

umeblowane.
602-38-78-13. (GK)

2-POK.-

0340Ż/B

wynajęcia 0-501-263-657.

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

w domku.

MIESZKANIE W GRYFINIE,
3-POKOJOWE I GARAŻ.
(N)

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia 11.05.2009r.

12566/A ----------------------------------------------------------

(GK)

03300/A

(56) nowe Koszalin
od 1.05.2009 wynajmę.
0661-990415. (GK)

2-POKOJOWE

12269/A

do godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Białogardzie Dariusza Markockiego ul. Ludowa 2, 78-200 Białogard
złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 490,00zł. w
gotówce.
- godz. 13:30 Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym o pow. zabudowy 76,65m2, działka nr 6/17 o pow.
0,1960ha, położonej: 78-314 Sławoborze, Lepino 9, dla której Sąd
Rejonowy w Białogardzie VIII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z
Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW (34175)17069.
Suma oszacowania wynosi 82 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa

12594/A

1 Maja 16,113 mkw,
idealne miejsce pod studio urody,
kawiarnię, biuro, gabinety.
optypl@gmail.com, 0603 651262.
KOSZALIN,

12610/A

Suma oszacowania wynosi 34 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa
2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 267,00zł.

(GP)

(GK)

12928/A

01632/A

Zatorze, 0500-092-170

HALA do
(GK)

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

Sławoborze, Lepino 9, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VIII
zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą w Świdwinie prowadzi
księgę wieczystą nr KW (37982)19057.

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

0-601-072-762.

10650/A

0516-008464.

134M

1- POKOJOWE,

- godz. 13:00 Nieruchomość zabudowana budynkiem inwentarskim o pow.
zabudowy 297,40m2, działka nr 6/25 o pow. 0,2448ha położonej: 78-314

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

(GK)

w Białogardzie Dariusza Markockiego ul. Ludowa 2, 78-200 Białogard
gotówce.

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

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

sumy oszacowania i wynosi 1933,00zł.

złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 290,00zł w

Lniana 20,094-343-51-80

parter domu: 4 pok., ogród.
K-lin Śródmieście 604-298-140.

Rejonowy w Białogardzie VIII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z
Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW (34176)17070.

do godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
12700/A

(GK)

GARAŻ,

złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 590,00zł w
gotówce.

Suma oszacowania wynosi 2 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3
12093/A

94/35-462-21,0607-213-218.

12525/A

w Białogardzie Dariusza Markockiego ul. Ludowa 2, 78-200 Białogard

0,0754ha, położonej: 78-314 Sławoborze, Lepino 9, dla której Sąd

(GP)

GARAŻ Słupsk,

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia 11.05.2009r.
do godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

- godz. 12:30 Nieruchomość niezabudowana, działka nr 6/18 o pow.

!!!!!!!!!!!!!!! HALA 500 m

(GK)

- godz. 12:00 Nieruchomość gruntowa zabudowana basenem

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

kw. dozór elektroniczny- Koszalin,

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

Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1, odbędą

1,2819ha położonej: 78-314 Sławoborze, Lepino 9, dla której Sąd Rejonowy

w centrum Koszalina. Kontakt:

! POKOJE, internet;
0- 79548-88-88.

51509G4K2A

w Białogardzie VIII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą w
Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW (37985)19060.

DO wynajęcia lokale usługowe

12144/A

prowadzi księgę wieczystą nr KW (35619)17824.
Suma oszacowania wynosi 802 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 534 667,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia 04.05.2009r. do godz.
10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
Dariusza Markockiego ul. Ludowa 2,78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, tj. 80 200,00zł w gotówce.

przeciwpożarowym o powierzchni zabudowy 220m2, działka nr 6/28 o pow.

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

(8.00 -16.00). (GK)

- godz. 12:30 - Nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu numer 46/19
o powierzchni 3813m2, obręb ewidencyjny numer 60 zabudowana budynkiem hali o
powierzchni zabudowy 1832m2 położonej: 78-325 Redło, dla której Sąd Rejonowy w

nieruchomości należących do: Teresy Kowalskiej i Zygmunta Kowalskiego

wynajęcia hale magazynowe
Koszalin 0663-272-849. (GK)

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

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia 04.05.2009r. do godz.
10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
Dariusza Markockiego ul. Ludowa 2, 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, tj. 8110,00zł w gotówce.

4- POKOJOWE,

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

03387/A

luksusowe 3-pokojowe
73 m2, parter, piwnica, loggia,
osiedle Parkowe (Moniuszki),
307.000 zł. Słupsk,
0609-23-5343. (GP)

Suma oszacowania wynosi 81100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 54 067,00zł.

się drugie licytacje:
03274/a

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

MIESZKANIE

Rejonowy w Białogardzie VII! Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą w
Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW (35620)17825.

(tel. 094-312-29-51) ogłasza, że: dnia 11-05-20Q9 w budynku Sądu

pokojowe firmie, Słupsk,
0503445-095. (GP)

DO wynajęcia dom.
094/34244-68. (GK)

MIESZKANIE 52m2, blisko morza,
0-669-044422. (GP)

- godz. 12:00 - Nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu numer
46/20 o powierzchni 1706m2, obręb ewidencyjny nr 60 zabudowana budynkiem
portierni o powierzchni zabudowy 26,lm2 położonej: 78-325 Redło dla której Sąd

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Markocki

(GK)

(DP)
00034/G

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Markocki (tel.
094-312-29-51) ogłasza, że: dnia 04-05-2009r. w budynku Sądu Rejonowego w
Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1, odbędą się drugie licytacje
nieruchomości należących do: Beaty Worana, stanowiących:

12124/A

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

Bogata oferta
nieruchomości. 059/84-819-20.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

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

wynajęcia boks, Manhattan,
13m2, parter. 0-605-948-855.

01603/A

51609G4K2A

12810/A

DO

WWW.SPGN.PL
Źródło: PBC General, wskaźnik
CCS, fala 07-12.2008, n=23995

12773/A

DO

KOMFORTOWE

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

'

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

416109G1K1B

ul. Barlickiego
sprzedam lub wynajmę.
Tel. 0-511-338-098. (GK)

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

01610/A

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

KAWALERKĘ

-----

00175/A

18 września 2078 r.

położonej: 78-300 Świdwin 1, ul. Połczyńska 54A,
dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VIII zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę
wieczystą nr KW (12291) [NKW:2093j.
Suma oszacowania wynosi 208 520,00 zł, zaś cena wywołania jest
równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 139 013,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia
18.05.2009 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Markockiego
ul. Ludowa 2, 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, tj. 20 852,00 zł w gotówce.

Koszalin,
602- 690-344. (GK)

I piętro
na 2-pokojowe do II piętra,
0-59/8437-304. (GP)

budowlane, usługowe
Słupsk, Bierkowo, Siemianice, inne.
059/84-11-029. (GP)

od gruntu przedmiot własności oraz działka gruntu o powierzchni
511m2 jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego do dnia

3-POKOJOWE

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

WEX

(GK)

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

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

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

12337/A

Koszalin
os. Bukowe. 0609-700-142,
0503494-680. (GK)

4-

WEX działki

EUROPARTNER

03315/A

3-POKOJOWE,

lokal centrum Słupska,
0604-590-846. (GP)
03332/A

zabudowy 31,00m2, częścią ogrodzenia o dł. 66mb jako odrębny

Białogardzie Vill Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą w Świdwinie

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

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

00518/A

11996/A

Słupsk, 0608488-812.

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

centrum
4-pokojowe, I piętro,
0-607-246-785. (GS)

Nieruchomości Jolanta Kowalczyk
Koszalin, ul Krzywoustego 4A/5
94-346 32 85, 508 199 567,
602 529 559 (GK)

3-POK.
(GP)

3- POKOJOWE,

ŚWINOUJŚCIE,

12337/B

.

grunty i działkę budów.
k/Białogardu. 0888-236-320. (GK)

SPRZEDAM

(GK)

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

02569/A

SPRZEDAM

11015/A

lokal użytkowy
246m w Koszalinie, działka
Pod stacje paliw przy drodze
A 6,kompleks garaży w centrum
Kołobrzegu- dochodowa
działalność, dom wolno stojący
- Rokosowo, dom na wsi,
apartamenty- Zakopane- super
lokalizacja. Poszukujemy
mieszkań - klienci czekają!
EUROPARTNER-

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

03340/A •

dom, 604-188-773.

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

■------

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

01579/A

Mieszakaniowa

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

usługowe, 2000 mkw.
Skwierzynka-180.000.
665-596-660. (GK)
DZIAŁKI

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

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

Centrum w Słupsku - posiada
w sprzedaży dwa ostatnie nowe
mieszkania o pow. 60,76 m2,
IV piętro w cenie 2500m2 + VAT,
atrakcyjna lokalizacja z możliwością
kupienia garażu. 0602-68-5547,
0880-133-885. (GP)

13

11500/A

rodzinie, firmie
504467-773. (GK)

3-POK.

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

12923/A

'

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

Kawalerka 25 m2,
Vlil/Xp., po remoncie,
0668-373-785. (GP)

budowlane Świeszyno
-Chałupy,0606-119-872. (GK)

12817/A

3- 2- pokojowego nieumeblowanego
szukam Słupsk0505970050 (N)

00406/A

SŁUPSK.

działki

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

(GK)

03001/A

k/Szczecinka kawalerka
29m2, 0609-516-658. (GK)

budowlane nieuzbrojone.
Niekłonice, 0-509-161-702. (GK)

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

umeblowane, wysoki
standard, Koszalin, 0668-831-032.
2- POKOJOWE,

SKOTNIKI

DZIAŁKI

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

12930/C

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

12565/A

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

Synów Pułku

--------------------------------------------------------10079/A

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

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

umeblowane do
wynajęcia 0664-656-740. (GK)

PUNKT gastronomiczny

www.pasibrzuch.com

12264/A

2-POKOJOWE,

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

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

900 zł, Mielno,
0-500-239-789. (GK)

(N)

--------------------------------------------------------11900/A

12307/A

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

WWW.ADEROSTUDIO.PL

zabudowana budynkiem mieszkalnym l-rodzinnym o powierzchni
użytkowej 184,72m2, częścią wiaty garażowej o powierzchni

12736/A

2-POKOJOWE,

00498/B

wieczystego użytkowania nieruchomości należącego do: Gabrieli
Karczewskiej stanowiącej: Działka nr 280. Nieruchomość

094/34648-25.

---------------------------------------------- ----------12901/A

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

- Widzino. 0661-782-617.

-----

(GK)

2-POKOJOWE,
(GK)

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

~----- --------------------------------------------------

M.PIJEWSKA

Bielice

668-782403.

(GK)

---------------------------------------------------------01781/A

domu Tychowo.
0509-948-939. (GK)

Chłopy 094/318-92-03.

M.PIJEWSKA
(GK)

POSESJA Stare

12702/A

0660-907-828.

2-POKOJOWE,

PÓŁ

12326/A

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

kawalerka,

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

------------ r---------------------------------------- 7-

Nr 6
(Bosmańska) za garażami
509- 034-936. (GK)

DZIAŁKI
(GP)

01748/A

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

O

01773/A

wyposażone
do wynajęcia, Koszalin,
0502-685-218. (GK)
2-POKOJOWE

willi, okolice Stawku
Łabędziego, Słupsk, 285.000.
DELTA, 059/84-234-00. (GP)

DZIAŁKĘ warzywną

DZIAŁKĘ;
(GK)

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

PIĘTRO

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

3000 m2
pod Koszalinem tanio sprzedam,
0508- 187-800. (GK)

11903/A

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

12748/A

01685/B

Słupsk,
06924348-66. (GP)

w Łebie,
0604-50-24-52. (GP)

(GK)

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

2-POKOJOWE

PENSJONAT

12818/A

DZIAŁKĘ siedliskową

■

(N)

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

DZIAŁKA+

12712/A

Słupsk,
0606-992-154. (GP)

2-POKOJOWE

12542/B

TANIO! P.W.WARBUD

12666/A

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

03402/A

komfortowe 81 mkw.,
Rokosowo, od maja.
0695-72-90-00. (GK)

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

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

(GP)

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

25 mkw. Darłówko
Zachodnie. 0605-665410
anika37@vp.pl (GK)

03380/A

budynek na wsi
do remontu. 600-02-22-26.

do wynajęcia,
Kobylnica, 0500-092-170.

druga licytacja:

12137/A

2-POKOJOWE

PAWILON

Siemianicach, uzbrojona
50 zł./m2, tel. 0604-302-052. (GP)

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

odbędzie się

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

2-POKOJOWE

01772/A

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

12659/A

centrum.
504-814-276. (GK)

(GP)

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

(GK)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
Dariusz Markocki
(tel. 094-312-29-51) ogłasza, że: dnia 18-05-2009
w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie
mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1,

2-POKOJOWE

12695/A

w

DZIAŁKA warzywna,
(GK)

781-297-665
-------------------

OMEGA -obrót,

33 mkw.,
w Koszalinie, 606409429.

12543/A

-«-jadalnia,

2-POKOJOWE

■ 19

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WICZYSTEGO UŻYTKOWANIA

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

(GK)

13386/A

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

DZIAŁKA

(Niepodległości)
0-94/346-93-51,
00447961991190. (GK)

2-POKOJOWE

------------------------ --------------------------------- 12916/A

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

DZIAŁKA

Działki Strzeżenice,
604-612-561. (GK)

OKAZJA!

poniedziałek 20 kwietnia 2009

(GK)

2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia 11.05.2009r.
do godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Białogardzie Dariusza Markockiego ul. Ludowa 2, 78-200 Białogard

złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 280,00zł. w
gotówce.

00387/A
51709G4K2A

2C

poniedziałek 20 kwietnia 2009

- pawilon o pow. 315 m2
zlokalizowany w atrakcyjnym
miejscu, posiadający wszystkie
media. Duży parking 1000 m2.
Do wynajęcia lub sprzedaży.
0604260494,0604260-526.

współlokatora
665-859-565 (GK)

LĘBORK

SZUKAM

12791/A

w centrum Unieścia
5.000 mkw. na działalność
sezonową, 0602-261-553.

TEREN

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

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

12291/A

pod
gastronomię na polu namiotowym
Mielno, 0608451-854. (GK)

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

29m Koszalin.
0500-002-867. (GK)
LOKAL

00520/C

centrum 88 mkw.,
0602-234214. (GK)
LOKAL

—

——

11437/A

DO wynajęcia magazyn
o pow. 400,450 i 600 mkw., oraz
biura o pow. 160 mkw., Koszalin
Boh. Warszawy 4.0500-157-329.
------------------------ ——

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

03399/A

na biuro, kancelarię,
0-888-699-641. (GK)
LOKAL

12461/A

Sarbinowo, 0692499-767.

(GK)
.................... ......... ——

12805/A

"BABYLOON" zatrudni:
kucharza/kę, kelnera/kę z prawem
jazdy kat. B. Oferty pisemne.
Koszalin, Piłsudskiego 47. (GK)
----------------------------------------------------------

"HOTEL Trawa"

Koszalin.
Recepcjonistę/kę - kelnera/kę
(do 30 lat), doświadczenie,
nieuczących, ang./niem.
512 373 660. (GK)

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

12481/A

AGENCJA OCHRONY SZABEL
KOSZALIN, MORSKA 11,

(GP)

094-346-83-35, POSZUKUJE
KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

firmie, UstkaNiestkowo 8,0-59/8414942.
03436/A

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE;

ZAMIANA

USŁUG; SAMODZIELNOŚĆ,

WYNAGRODZENIE ADEKWATNE
DO WYNIKÓW PRACY. (GK)

(GP)

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

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

03375/A

Słupsk, 0601886870.

LOKALE
(GP)

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

01646/A

działka komercyjna
1484 mkw., brak medii, przy
głównej drodze, 094/341-03-82,
0694151-980. (GK)

03313/A

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

12919/A

MIELNO

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

NOCLEGI,

0-889-582-335.

OFERUJĘ do

wynajęcia mieszkanie
48m2+ taras 22m2, w centrum
Słupska, warunki bdb.
0-602-68-5547. (GP)
----------------------------------------------------------

! KUCHARZ, pomoc.
0943414141. (GK)

03341/B

domu 70-145 mkw.,
na mieszkanie lub działalność,
wynajmę Bonin, 0603-336-947.

komfortowe mieszkanie
120 m2 z garażem i ogrodem
do wynajęcia od czerwca.
0501- 873-222 (GS)
POGODNO-

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

01028/A

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

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

POKOJE
(GK)

12315/A

Koszalin, 0788-801-287.

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

12742/A

2-osobowy przy Emce.
0602-61-55-86. (GK)
POKÓJ

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

12465/A

2-osobowy. Osobne wejście.
K-lin, 694376-838. (GK)

POKÓJ

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

12893/A

Franciszkańska
660-004500. (GK)
POKÓJ

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

POKÓJ

Słupsk. 0602-665-650.

(GP)

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

POKÓJ

w domku, 0518-975-263.

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

Agro-Handel Sp. z o.o.

Mościszki 18
644)10 Krzywiń
lube:mail:
info@agro-handel.com.pl
tel.065-5174150
12676/A
1280909G1K2/

12544/A

Łmg Handel

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

0-59/842-37-91.

Oferty prosimy
składać na adres:

ZAKŁADY MIĘSNE

POKÓJ, osobne wejś.
94/3432-078. (GK)
POKÓJ.

podejmą współpracę
z firmą transportową
dysponującą
samochodami
- chłodnie o ładowności
od 3 do 5 ton do obsługi
hurtowni w Koszalinie.

01762/A

(GK)

01737/A

magazynowo- gospodarcze. 0504-095-326.
(GK)
12384/A

do wynajęcia
powierzchnia biurowo - magazynowe. Słupsk,
0507-030-094 (GP)
POSIADAM

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

03298/A

pomieszczenia
do wynajęcia z możliwością
prowadzenia działalności
gospodarczej, Słupsk,
0507-030-094 (GP)
POSIADAM

----- -- -------------------r-------------------- ------- -

03297/A

POSZUKUJĘ placu

pod Quady Uatka
i Rowy, 0-889-252-728. (GP)
■---------------------------------------------- ----------

03426/A

pokój 2-osobowy (30m2)
0-888-248-550. (GP)

STANCJA

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

STANCJA,

0501-548475.

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

03388/A

(GK)
12405/A

"Przylesie"
0694814252. (GK)

STANCJA.

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

12878/A

Ml Białogard
793-760404. (GK)

SZUKAM

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

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

12271/B

12628/A

dziecięcych. Słupsk
059-811-91-86. (GK)
---------------------------------------------------------

03307/A

KONSULTANTA "Oriflame"
- nagrody, prezenty!!!
0501-77-55-15. (GK)

0668-857-728.

11513/A

Morski Mielno zatrudni
recepcjonistów, kelnerów/ki
i pokojowe, 0600-971-112. (GK)
12634/A

12726/A

ZATRUDNIĄ
Osoby do pracy
w Hurtowni Mięsa
i Wędlin w Koszalinie:

- Kierownika
hurtowni
-fakturzystę
- pracowników
fizycznych
(2 osoby)
CHCESZ PRACOWAĆ
W RENOMOWANEJ FIRMIE
I DYNAMICZNYM ZESPOLE?

ZŁÓŻ Podanie wraz z CV:
Agro-Handel Sp. z o.o.
Mościszki 18
64-010 Krzywiń
lub e:mail:
info@agro-handel.com.pl
tel.065-5174150

do naprawy maszyn, Kobylnica
0-59/8415-125, 0604-145-103.
(GP)
------------------------------- ----------------- ---------

11020/A

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

o pracę. Tel. 091/489-40-74

STANOWISKO
00847/A

KUCHARZA,

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

03434/A

12287/A

przedstawicieli
handlowych, wysokie zarobki
od zaraz zatrudnię i przeszkolę
(do 35 lat) 1600-2000 zł/mc
Słupsk 506 944 620
lub 59/725 50 28; Koszalin
94/716 59 47 (GP)

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

(GK)
12673/A

do apteki
w Słupsku; kontakt
059/841-1345, 0504-063-029
(GP)
03353/A

AVITA

Karpacz 0757618549

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

12721/A

młode osoby
przeszkoli i zatrudni dynamicznie
rozwijająca się firma. Stanowiska
umysłowe i fizyczne. Praca stała
(do 35 lat). Również studenci
zaoczni.Wysokie zarobki. Słupsk
506 944 620 lub059/725 50 28;
Koszalin 94/716 59 47 (GP)
BEZROBOTNE

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

03431/A

0503-744792.

BUDOWLAŃCÓW,

12370/A

512-326-551.

(GK)
12734/A

PLUS ZATRUDNI OD ZARAZ
25 OSÓB KOSZALIN I OKOLICE,
MŁODYM SZKOLENIE
TEL. (094)71644-84. (GK)
CYFRA

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

12240/B

gastronomii (pikniki, festyny).
059/841-31-21,0502-322-140.
DO

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

01787/A

lodziarni na sezon -Jarosławiec.
0607-799-062. (GP)

DO

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

01768/C

sprzedaży okularów osobę
uczącą się do 26 lat. Oferty
przesyłać na adres:
kasfi.koszalin@op.pl
0-602-741-562, 0-696-239444.

DO

12478/A

DO sprzedaży okularów
w koszalińskich marketach,
uczące się osoby do 26 lat, CV:
info.tako@nsc.pl 0696-097-898.
(GK)
--------------------------- ---------- -------------------

12681/A

12925/A

ze znajomością języka
niemieckiego lub/i angielskiego
do działu eksportu (branża
reklamowa) - firma RGBtechnology
(94)318-18-11
praca@rgbtechnology.pl (GK)
HANDLOWCA

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

12585/A

ROYAL BALTIC W Ustce
zatrudni kelnera i kierownika
Sali.Zgłoszenia osobiste w Hotelu
- ul. Wczasowa 26, Ustka
(059)81552 81 (GP)

03174/A

układania polbruku
503-744-792 (GK)
12370/8

pracy w ochronie
(sklep spożywczy). Oferty pisemne:
Koszalin, Mickiewicza 24 z
dopiskiem: B03036DI. (GK)

ZATRUDNIĘ do

662-08-00-84.

12894/A

sklepu. Koszalin
(GK)

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

ZATRUDNIĘ ekspedientkę

12932/A

do sklepu

spożywczego, Sarbinowo,
0604-582-776. (GK)

Budowlana Tęcza
zatrudni sprzedawcę. Oferty
pisemne. Koszalin, Szczecińska 49.
(GK)
12708/A

Mięsa zatrudni
telemarketera. K-lin, 663-767-999.

12515/A

Koszalin, 606-517-596.

(GK)
12884/A

ZATRUDNIĘ KSIĘGOWĄ, SŁUPSK,

biznes: megam2005@o2.pl

—

(GP)

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

03327/A

ZATRUDNIĘ na

(N)

Niemcy, 3,5 do 5 tys. zł/
mieś. Miesięczny kurs niemieckiego
od 20.IV. 0-94/34240-56
do 16.00, 0-509-780868. (GK)

OPIEKA

OPIEKUNKĘ dla

chłopca (6 lat)

696-986-123.

(GK)

dobrych warunkach,
elektromechanika
samochodowego.0602-294-682
(GP)
---------------------------------------------------------

03435/A

ZATRUDNIĘ sprzedawczynię

CV
+zdjęcie składać: "Modna Moda"
Koszalin, Zwycięstwa 98. (GK)

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

12698/A

recepcjonistów
(jęz. niemiecki) kelnerów, kucharzy
rehabilitantów, kosmetyczki,
także osoby niepełnosprawne.
Dowozimy- Ustronie Morskie Tel.
094 3515522 info@lesna-polana.pl
ZATRUDNIĘ:

OSOBĘ do

kontaktów z klientami,
ze znajomością
j. angielskiego. Oferty:
biuro@kolor-plusz.pl (GK)
OSOBĘ ze

zdolnościami
plastycznymi - praca w sezonie,
Jarosławiec. 0607-799-062. (GP)
PANA do prac porządkowych
w ogrodzie Niekłonice
0607-828480. (GK)
PRACA od zaraz na budowie
w Szwecji, 0046704030037.

(GK)

sezonowa Mielno - recepcja,
parking, 0608451854. (GK)

PRACA

PRACA w ośrodku wczasowym
(sezon) - Jarosławiec.
0607-799-062. (GP)

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

12897/A

handlowca
do sprzedaży maszyn rolniczych,
wymagane wykształcenie
w kierunku poszukiwanej
specjalności. CV prosimy kierować
na e-mail: grzmiaca@roltop.pl.

ZATRUDNIMY

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

00402/A

lektorów technik
pamięciowych i j.angielskiego.
Wykszt. pedagogiczne. Praca
w godz. popołudniowych. Tel
w godz. 10-15 0506-133-783.

ZATRUDNIMY

(GK)

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

12755/A

pracowników
na stanowiska: pracownik biurowy,
pracownik ds. obsługi klienta,
monter urządzeń IT.
Przeprowadzamy szkolenia.
094/341-01-94. (GK)

ZATRUDNIMY

do robót
ogólnobudowlanych, instalatorów,
dekarza, 691-027-643 (8 -17).
PRACOWNIKÓW

(GK)

03377/A

HURTOWNIA

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

(N)
12760/A

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

HOTEL

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

12700/B

ZATRUDNIĘ hydraulika- spawacza.

12665/A

zatrudni osobę do
prowadzenia obiektu sportowego
na terenie Koszalina. Oferty wraz
z CV na adres: contact7@op.pl (GK)
FIRMA

PRACOWNIKÓW

—

ogólnobudowlanych - fachowców
(murarze, do elewacji, do polbruku),
0800-200-340. (GK)

ZATRUDNIMY tynkarzy

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

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

11890/A

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

12713/A

do tynków
maszynowych. K-lin, 662-142-955.

(GK)
12501/A

HURTOWNIA
(GK)

12880/A

zatrudni
przedstawiciela, 094/344-51-13.

HURTOWNIA

PROJEKTANTA instalacji
sanitarnych, automatyka
z doświadczeniem zatrudnię.
Oferty: mercurion@op.pl
(GK)

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

12680/A

Koszalin zatrudni
cieśli i zbrojarzy. 0608-686482.
(GK)
12577/A

pomoc kuchenną
(możliwość zakwaterowania)
Pensjonat Unieście,
0-503-176-949. (GK)
---------------------------------------------------------

PRZYJMĘ do

elektryk. 0885-689-747.
---------------------------------------------------------

(GK)

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

0661-940-763.

(GK)
12376/A

KIEROWCA ABCE

(kurs na przewóz
rzeczy) 694-691-988. (GK)
12917/A

12617/A

B, C przewóz rzeczy,
dośw. (stolarka, PCV) 602-286-723.

00325/A

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

PRZYJMĘ glazurnika

KIEROWCA
(GK)

(GK)

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

01716/A

DOŚWIARCZONY elektromonter,

pracy Panią
w średnim wieku jako pomoc
domową. Koszalin 094/346-14-60.
—--------------------------------------------- ------- -

12540/A

DOŚWIADCZONY szef kuchni
oczekuje ofert współpracy,
0512-89-38-77. (GP)
----------------------

12188/A

INFRABUD

KELNERKĘ,

DO

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

12132/A

zatrudni
przedstawiciela handlowego
ze Słupska. Oferty można składać
mmudryk@toitoi.pl lub Koszalin
ul. Przemysłowa 4c z dopiskiem
"praca". (GK)

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

stolarni w Główczycach,
514-007-270 (GP)

DO

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

12286/A

FIRMA TOITOI

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

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

12240/A

(GK)

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

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

0509-214-047
NOWY

Koszalin, pracowników
budowlanych. 0607090283,
094-3163065 w godz 7.30-15.00

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

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

01760/A

FIRMA PCO Group sp. zo.o.
w Bobolicach zatrudni pracownika
z biegłą znajomością
j. niemieckiego. 094/347-56-09.
(N)

12629/A

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

MONTAŻYSTĘ-

FIRMA

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

—

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

MAGISTRA farmacji

03270/A

(N)

03429/A

— --------- ——

ZATRUDNIĘ do

(GK)

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

——

12549/A

(N)

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

dla młodych z prawem jazdy kat. B.

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

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

WWW.DODATKOWYDOCHOD.pl

do hurtowni
budowlanej Koszalin
Szczecińska 4 b - (uprawnienia
na wózek widłowy i prawo jazdy).

FHU Koszalin pierwsza praca

tel. 094/716-44-83. (GK)

12558/A

meblowego
501-399-600 (GK)

emeryta, rencistę,
0663-272-849. (GK)

MAGAZYNIERA

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

(GK)

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

STRÓŻA-

po szkole przyjmę,
0-606-367-248. (GK)
LAKIERNIKA

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

12612/A

fryzjerskie
wydzierżawię 0 696-986-123.

(GS)
——-------- ------------ —

12814/A

Paliw Orlen, Władysława IV
zatrudni sprzedawcę
0695-920-108. (GK)
STACJA

stolarza mebli
- doświadczenie, kwalifikacje.
094/71-70-730, 0509-161-273.

Wynagrodzenie 12 zł/h

ASYSTENTÓW

(GK)

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

- budowlanych zatrudnię. Umowa

-

12921/A

targowisko,

STOLARZA-0505364797

oraz 3 osoby do działu handlowego
przeszkoli i zatrudni FHU.
094/342-0402. (GK)
12714/A

SPRZEDAWCZYNIĘ na

(GP)

ASYSTENTKĘ Sekretarki

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

SPRZEDAWCZYNIĘ artykułów

(GK)

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

(GK)

01708/A

POMIESZCZENIA

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

projektanta wnętrz
- kwalifikacje i doświadczenie.
094/71-70-730, 0509-161-273.

(GK)

(GP)

12856/A

do zakładu
kamieniarskiego 0-603-663-999.
KIEROWNIKA

stolarza
i lakiernika 0-509-780-860.

rencistę do obsługi
magla przemysłowego.
0504-054-793. (GP)

ARCHITEKTA,

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

biurowe do
wynajęcia - Słupsk, Poznańska 82,
0502- 106-160, 0518-59-53-31.

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

EMERYTA,

BUDOWLAŃCA

POMIESZCZENIA

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

w Kołobrzegu zatrudni
technika farmacji po stażu
Tel 500-277-866. (GK)

APTEKA

12625/A

(GP)

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

01016/A

(GK)

DOŚWIADCZONEGO

12934/A

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

11512/A

(GK)
12204/A

12739/A

(GK)

ZAKŁADY MIĘSNE

CÜHandel

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

(GS)

ELEKRYKRO-MECHANIKA
11944/A

PARTER

12758/A

budowy w zakresie
instalacji sanitarnych, na 1/2
lub 1/4 etatu tel. 603-183-683.

KIEROWNIKA

KOSZTORYSANTA robót remontowo-

--------------------------------------------------------------------- 12912/A

07734/A

(N)

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

STOLARAZA

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

Zbiory owoców.
094343-27-21 www.imperial.org.pl

Tel. 603-220-918.

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

DWOREK
00922/A

03401/A

kelnera/kę,
przedstawiciela handlowego, Ustka
510 190 000, pasjal53@wp.pl

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

ANGLIA!
08497/8

12352/A

12512/A

deweloperska
ZATRUDNI ASYSTENTA
ze Stargardu lub okolic
do działu prawnego.
Wymagania: wykształcenie
prawnicze lub student
ostatniego roku prawa. CV na
adres: lgwizdala@papirus.pl
SPÓŁKA

KIEROWCĘ kat.C.

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

DZIEWCZYNY z doświadczeniem
do pracy w kawiarni w Mielnie. Mile
widziany j.niemiecki.
0604-236-898. (GK)

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

(GK)

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

12717/A

kat.B z doświadczeniem
w przewozie osób Polska-Holandia
oraz komplet dokumentów,
0-668-310-668. (GP)

(GP)

DORADCÓW ubezpieczeniowo- finansowych zatrudnię,
694-642-604. (GK)

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

-doradca finansowy
klienta 609-85-85-60. (GK)

!!! STUDENTÓW- inf.
094346-11-02. (GK)

03428/A

pomoce kuchenne
na sezon, Unieście,
094/318-95-88. (GK)

ALLIANZ

PRACA
dbdlrialllaMAl

09752/A

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

dziale obsługi klienta
- poszukujemy młodych
i komunikatywnych osób, otwartych
na awans (do 35 lat),
z doświadczeniem lub bez, praca
stała. 1200-1500zł/mc Słupsk
506 944 620 lub 59/725 50 28;
Koszalin 94/716 59 47 (GP)

DOŚWIADCZONE

ochrony zatrudni
managera za udziały gwarant@list.pl (GS)

3-pok.
77 m2 na dwa oddzielne,
0513-259-068. (GK)

DORADCA w

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

AGENCJA

ZAMIENIĘ mieszkanie

--------------------------------------------------------11863/H

na b.dobrych warunkach
0504-124-165. (GK)

INICJATYWA. ATRAKCYJNE

70M2 w tupawie na 2-pokojowe
w Słupsku, 516404482. (GP)

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

DOŚWIADCZONĄ kosmetyczkę

DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY

użytkowy (120) - Słupsk
ul. Słowackiego. 0608-368-241.

KIEROWCA

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

KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY.

NIERUCHOMOŚCI

praca. Tylko Szczecin
i Koszalin. Pierwsze pieniądze
już po tygodniu. Infolinia:
0801456-000; 022420-5600.
DODATKOWA

--------------------------------------------------------12900/A

LOKAL

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

12707/A

WYNAJMĘ dom

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

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

00529/A

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

(GK)

LOKAL handlowy, Jarosławiec.
059/842-78-61, 0501-269-215.

——

12798/B

WYNAJMĘ

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

------------------ —

12595/A

08929/A

zarabiaj. 0510-247-601.

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

WYDZIERŻAWIĘ plac

(30) Bosmańska
604226-209 (GK)
LOKAL

zaprasza! 0605-251-962.

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

"AVON"
(GK)

(GK)
01766/A

OGŁOSZENIA DROBNE
"AVON"
(GK)

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

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

LOKAL

..........

12588/A

—

OGŁOSZENIA DROBNE
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Wpisz w telefonie komórkowym SMS o następującej treści:
gs lub gik lub gp numer rubryki treść ogłoszenia,

(kod regionu bez spacji kod rubryki spacja treść ogłoszenia ze spacjami),
gdzie kod regionu to oznaczenie terenu, z którego pochodzi ogłoszenie i tak:
gik - koszaliński, gs - szczeciński, gp - słupski

2.

przykład: gs01 sprzedam samochód, tel. 123 456 789
Wyślij SMS z treścią ogłoszenia pod numer:
- 7968 - rubryka za 9 zł
- 7968 - rubryka za 18 zł (w tym przypadku trzeba wysłać dwa SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).
- 7968 - rubryka za 27 zł (w tym przypadku trzeba wysłać trzy SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).

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:

7.

www.gp24.pl

www.gs24.pl

www.gk24.pl

KOBIETA 30 lat, prawo jazdy kat. B,
doświadcz, w handlu
0664-197-686. (GK)

0-601-86-39-37. (GS)

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

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

12827/A

PRZYJMĘ obowiązki

kierownika
budowy. Słupsk, 0783-606-578.

(GP)

U! WAPNO nawozowe. PPH

SPRZEDAM

"DOWO", (091) 578-67-33,

(GP)

01667/A

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

MACIORY SKUPUJE 605533481

SPRZEDAM

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

10509/A

Ursus C360 po kapitalnym
remoncie sprzedam,
0601-998483, 094/ 316-52-55.
(GK)
---------------------------------- ---------------------- -

I!!!!!!!!! Holandia najtaniej,
059-841-11-51, kom
0503-198457. (GK)

CIELAKI mięsne, jęczmień jary, żyto
- sprzedam. 0606-1425-27. (GP)
---------------------------------------------------------

01595/B

hodowlany sprzedam,
0-667-509-526. (GP)
KNUREK

!!!!!!!! BUS- przewozy
pasażerskie, Niemcy, Belgia,
Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503-198446, 0-67-2669491
(GK)

K0MBAJN0WANIE,

03345/A

502 250-100.

(GK)

0692-906410.

(N)

00118/8

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

1204, rozrzutnik obornika,
inny sprzęt, 0602-294062. (GK)

MASZYNY

00479/A

--------------------------------------------------------- 00118/E

-1450 ZŁ; SALETRZAK CAN 27%
AZOT, 7% WAPŃ, 4% MAGNEZ

IM! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia-tanio, 0514020-625.

-1100 ZŁ; SIARCZAN AMONU

I!!! przewozy Holandia, Niemcy,
wyjazdy czwartek - niedziela,
0506-110-012. (GK)
-- ------------------------------------------------------

00347/B

I!!! Wiosenna promocja !!!!
Holandia 240 zł 0503-180-142

SIARKA-1100 ZŁ
TEL. 887 101209 (GP)
---------------------------------------------------------

03302/A

OBORNIK sprzedam.

0697-863-555.

(GK)

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

00333/A

12620/A

IM! wyjazdy Holandia, Niemcy,
250 zł, 067/266-96-54, kom
0518-373-256. (GK)

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

01754/6

Z224,1989r. -w oryginale
0880-953-671. (GK)
PRASA

--------------------------------------------------------00347/C

!!! Anglia, osoby + paczki
0503-198450 (GK)

00320/A

kosiarek rotacyjnych,
owijarek www.rolbudchojnice.pl
502-518-060 (N)
PRODUCENT

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

09983/A

Bryza, pszenica tanio.
665-788-733 (N)

SADZENIAKI

Holandia, Belgia,
Niemcy 060248-58-64,
091/455-3497 (GS)
UNTERBUS,

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

12759/A

Tajfun z dowozem
sprzedam. 0-507-088416. (GK)
SADZENIAKI

00023/B

rabatem: www.evatrans.eu
094/343-06-93. (GK)
BILETY z

07895/A

....................................................... ............. —

12679/A

w belkach i grykę sprzedam.
094/31-63-262. (GK)

SIANO

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

12457/A

TRANSFERY-lotniska.
0914850422. (GS)
01211/A

(GS)

(GP)

------------—

———

WWW.F0T0WESELA.C0M.pl

0508-930-205.

033

885-579-682.

(GK)

11009/A

(GK)

SKUP BYDŁA I TRZODY.
NAJWYŻSZE CENY! AVEX-

!!!!!!!!!!! ZIEMIA

126

i sadzeniak,

(GK)

KOSZALIN- 608-163-247.

(GK)

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

11769/A

TARTAK KOSZALIN

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

KONTAKT:
10706/A

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)
0602-601-166. (GK)
------ i--------------------------------------------------

- WIĘŹBA DACHOWA
^ ŁATY, KONTRŁATY
m PODBITKA
# TARCICA
» DOMKI REKREACYJNE

SUPER PROMOCJA!

! DETEKTYW PRYWATNY
094/3400-992. (GK).

tel./fax 094/3466952, 602/361999,
696/442157, 696/442185
1219309G1K2A

10705/A

granitowe od 1.800zł.
Okazyjne ceny. 0602-75-1949.
NAGROBKI
(GK)
---------------------------------------------------------

00453/A

Ekspozycja. St. Bielice
(GK)
20 (8.00-19.00),
------------------------------------------------------------------------------09275/A
www.nagrobki.strefa.pl (GK)
"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.
--------------------------------------------------------11309/A
Ceny promocyjne: maj - październik
RYBY, rośliny, akcesoria do oczek
512-058-192 www.willamilenium.pl
wodnych, Powstańców Wlkp. 2,
(GK)
Salon wędkarski Troć"
------------------------------------------------------------------------------10817/A
0505-9417-17. (GK)
ATRAKCYJNE uroczystości rodzinne
—----------------------------------------------------10295/A
i firmowe - Wesela, Komunie na rok
TAROT, 0602-211-807. (GK)
---------------------------------------------------------11972/A
2009,2010 - wolne terminy, sala
WRÓŻENIE- Tarot. Czakramy
150-200 osób. Hotel Royal Baltic,
zdrowotne, 0-517-013-285. (GK)
Ustka ul. Wczasowa 26. Tel:
------------------------------------- :------------------12701/A
059/81-552-81. www.royal-baltic.pl
NAGROBKI.

BllMjJÜÜJ JJJliJJM ŁljjijJUJJ JJYJjjJ
Produkowane przez nasza firmę
nawozy posiadają pozytywną
"Opinię przydatności rolniczej" oraz
uzyskały "Świadectwo kwalifikacji
produktu do zastosowania w

(GP)
—---------———------ ———

02968/A

EUROPEJSKA Wesela

094/347-11-77

ZIEMIĘ pod trawnik okolice
Koszalina -dowiozę, 602466868
(GK)

(GK)

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

FOTOGRAF
(GK)

0605-122-143.

(GK)

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

ZESPÓŁ,

BETONIARKA,

01664/A

POD TRAWNIK, PIASEK:

!!!!! "ROGALICZEK". Wesela.
(094)341-0143; www.rogaliczek.pl

OKAZJA! Ziemię rolną 6 km od
Słupska sprzedam, 0601-694483.

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

na cielaki
mięsne, 0067-509-526. (GP)

0514-285-974.

00013/B

POLIGLASS Sp. z o.o. Nowe Bielice 26 B

10379/A

ZIEMNIAKI jadalne

gastronomiczny
6-komorowy, 0-698090-254.
BEMAR

(GS)

(GP)

«35535®;-

iram

TARNOWSKI 21% AZOT, 24%
00347/A

11300/A

11941/A

kruszywa, 0505-058444.

(GK)____________________

0-501-310-176. (GK)

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

IGRANIT,

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

12838/A

NAWOZY POLSKIE. CENY BRUTTO

(GK)

Minibrowar 662-14-3475.

ceny, 094/346-90-40,

ZA 1 TONĘ: MOCZNIK 46% AZOT

(GK)

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

12559/A

01739/A

garaży
blaszanych - transport, montaż
gratis. 0501-231-350. (GS)

!PUSTAKI ceramiczne,
dachówki, stropy!
tanio! 0501-066008.

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

12598/A

I!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,
0503-198446, 067-26-69491

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

(GP)

ATRAKCYJNA cena

organizacja + sala, 105 zł
od osoby. Słupsk, 0502-322-140.

12348/A

URSUS

00507/B

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.
(GK)

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

WESELA

zbioru rzepaku,
0501496-288. (GK)

00134/A

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

OOU8/C

WESELA
(GK)

07214/A

STOŁY do

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

!!!!!!! BUSEM DO H0LANDIITANI0. TEL0503-198457 (GK)

! USŁUGI rolnicze- orki, siew,
opryski, kombajn, itd.,
0502-250-100. (GK)

rolniczy 504221855

ZIEMIĘ sprzedam.

(GK)

rolnicze- kredyt, leasing.
(www.transmax.neostrada.pl).
Komis. 0694-033-753. (GK)

ROLNICTWO

SPRZĘT

03303/A

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

ZAMIENIĘtalerzówkę

knury

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

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

0501-358-009.

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

11915/A

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

KUPIĘ maciory,

VIDEOFILMOWANIE,

WAPNO nawozowe - atrakcyjne

--------------------------------------------------------08497/A

10238/A

01553/A

(STYROPIAN, wełna,
0501066008. (GS)

! DREWNO bukowe,
0-600-880-776. (GP)
----------------------------------------------------------

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

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

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

!!!!!!!! BILETY UE,
094/719-2000. (GK)

TANIO! Wesela, komunie, imprezy.

(N)

ziemniaki drobne
Tajfun"; jałówkę cielną,
0-608-087-175. (GP)

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

'-------------------------------------------------------- 00118/A

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

12603/A

03439/A

prasę 501519439

BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,

CIĄGNIK

PRZEWOZY
OSOBOWE

owies 0504487-979

0603-125-269,0601-642-067.

SPRZEDAM

Cena
Nazwa rubryki
Auto sprzedaż
27 zł
Nauka
27 zł
Transport
27 zł
Wypoczynek i turystyka 27 zł
Kupno
18 zł
Rolnictwo
18 zł
Sprzedaż
18 zł
Zwierzęta
' 18 zł
9 zł
Praca szukam

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

--------------------------------------------------------01203/A

(N)

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

CD

4.

O

Następnie otrzymasz SMS-a informującego o statusie ogłoszenia.
Twoje ogłoszenie znajdzie się w Głosie w najbliższym
możliwym terminie (w wydaniu codziennym). Dozwolona liczba znaków
w SMS-ie wraz ze spacjami, interpunkcją, kodem gazety i numerem rubryki
nie może przekroczyć 100 znaków.

O)

3.

rubryki
gpOi gsOi
gp02 gs02
gp03 gs03
gp04 gs04
gp05 gs05
gp06 gs06
glk07 9P07 gs07
glk08 gp08 gs08
glk09 gp09 gs09

Kod
glk01
glk02
glk03
glk04
glk05

rolnictwie ekologicznym" wydane
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i
Gleboznawstwa z Puław.

09699/B

501-253468.

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

Nawóz z kopalni Laskowa:
10558/A

PANI RENACIE TKACZYK ZA
PRZEPIĘKNĄ DEKORACJĘ SALI,
12231/A

WSPANIAŁE MENU ORAZ

8-15% MgO i 3242% CaO
Nawóz z kopalni Winna:
8-19% MgO i 32-40% CaO

ORGANIZACJĘ WESELA

pośrednictwo
w organizacji ślubów i wesel.
0-783-660-814. (GP)
KONSULTACJA,

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

15-20% MgO i 30-35%Ca0
Nawóz z kopalni Jaźwica:

weekendy- tanio.
www.palacmorski.ta.pl
694938-703 (GK)
KOMUNIE,

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

■SERDECZNOŚCI

W RESTAURACJI "EUROPEJSKA"
DZIĘKUJĄ EWELINA I JANUSZ
02585/A

Park Hotel & SPA w Mielnie
organizuje: wesela, przyjęcia
okolicznościowe, imprezy firmowe,
szkolenia i konferencje. Kontakt
094/310-8480; 668D02-099.

MARKOWIE.

(GK)

ROYAL

SZARANEK, SUCHA
KOSZALIŃSKA, 094/3185-827,
0501-520-835,0662-199-900.
(GK)
08174/A

(GK)

!!!!!!!!!! NAGROBKI
GRANITOWE najtaniej! Słupsk,
Przemysłowa 9. (GP)

WANY PRZEDSTAWICIEL
Z.P.R."Małyszko-Samulak" s.c
Świdwin ul. Kołobrzeska 3
tel. 094 3656318,0502369044,0502369045
281809G1K2A
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GARAŻ

BUKSZPAN od 2 zł,
0-94 342 70 88. (GK)

blaszany, 0604-606-515.

(GK)
09484/A

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

12646/A

0

O'

ceny w kraju AGD, RTV,
pralki, wentylatory sprzęt kuchenny.
Biesiekierz 5a, 094/318-01-50.

SIATKI

(GK)

(GP)

NAJNIŻSZE

DOMEK letniskowy w elementach

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

do szybkiego montażu-18 m kw.

www.blaszaki.com 0-684532922,

+ taras zadaszony 7 m kw.

094/3542023 058/7629512,

094/343-51-80. (GK)

0606235417,018/334-08-10.

OFERTA SPECJALNA CENY

(GK)

HURTOWE!!! KOLEKTORY

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

12143/A

komin., opał.
698-721-191. (GK)
DREWNO

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

kominkowe
0880449478. (GK)
DREWNO

07374/A

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

KABINY, WANNY, UMYWALKI,
BATERIE "TADMAR" SP. Z 0.0.
LNIANA 9B 75-213 KOSZALIN,
094/341-86-20. (GK)

Rolnicze. Ciężarowe.
Osobowe. Białogard, Szosa
Połczyńska 1A. 094312-00-08.

kom. 0503-073-111

kominkowe
Słupsk, Lębork 0607-553-338.
DREWNO

www.konstal.tit.pl (GK)
--------- :-----------------------------------------------

(GP)

48330/A

mięsny na targowisku,
9.000 zł lub wydzierżawię,
692-174497. (GK)

(GK)

KIOSK

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

03325/A

kominkowe superoferta,
0608-153-847. (GK)
DREWNO

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

kominkowe,
0513-689-997. (GP)
DREWNO

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

01709/A

opałowe 64 zł
608-576-046 (GK)

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

12608/A

budowlane
kompleksowo. Transport.
Tanio. 0505-058-333. (GS)
MATERIAŁY

PAWILON

handlowy 0508-326-801.

Tel: 0601436-099

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

03404/A

drzewek owocowych,
krzewów, róż. 094/341-06-76
Koszalin, Szczecińska 20;
godz. 9-17. (GK)
---------------------------------------------------------

STEMPLE.

(GS)

12493/A

producent, dostawa.
052-331-6248. (GK)

PODSŁUCHY

882-602 891

(GS)

tel: 095/760-79-03

(GP)

i drzwi

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

(GS)

ŚRUBY,

12535/A

i słupków
ogrodzeniowych, 094/342-30-68.
(GK)

Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

f

^

ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne

601-67-1049.

(GK)

KO, MOS, ocynk
0694955559. (GK)

10287/A

zbiorniki 0694955559.
12674/D

\

12674/C

J

na stanowisko Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pyrzycach.
1. Kandydatem do postępowania kwalifikacyjnego
może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych,
3) jest lekarzem i uzyskała kierunkową specjalizację w
trybie przewidzianym w odrębnych przepisach albo
posiada inne wyższe wykształcenie i uzyskała
specjalizację z dziedziny medycyny,
4) swoją postawą obywatelską daje rękojmię
należytego wykonywania zadań pracownika organu
państwowego,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
określonym stanowisku.

truskawek
0691-016-636 (GP)
Koszalin. Topolowa 25A;
(094)3404-360; 0602-74-00-57.

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

(GK)

URZĄDZENIA sklepowe

SIATKA
(GP)

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

słupki, produkcja,
montaż. Słupsk, 0-501-177-165.

SIATKA,

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 18)
lub nadesłać do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie

WERSALKĘ,
(GP)

01783/A

ogrodź., leśne i słupki.
Słupsk, 0-59/842-87-55,
0-603-070-188. (GP)
SIATKI

Przedsiębiorstwa
Budowlanego Sp. z 0.0. w
likwidacji w Drawsku Pomorskim
zasądzona prawomocnym
wyrokiem wobec obywatela
Niemiec, w kwocie 508.257,88 zł.
Tel. kontaktowy 602 692 641.
Oferty w terminie do dnia
28.04.2009 r. przesłać na adres:
Likwidator ul. Jana z Kolna 38B/2,
75-204 Koszalin.

(GP)
---------------------7-----------------------------------

01260/A

foliowe, obrusy ceratowe
-produkcja, sprzedaż.
0-602-723-619. (GP)
WORKI

13385/A

WÓZEK widłowy:

Daewoo udźwig
1,5 tony (1998) LPG,
0500-157-329. (GK)

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

12,

"BEBECAR" inne K-LIN
"Tęcza". (GK)

WÓZKI

Burmistrz Miasta Szczecinek

2.

w składzie

01757/A

(GK)
10074/A

Słupsk, Nikola.

2009 r. do 11 maja 2009 r.
40509G3K2A

blondynka.
0510-367493. (GK)

i mmmm!!!!!!! U ! I!!!!!!!!

■

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

02557/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
602-284-693 Meblowozem
- przeprowadzki Słupsk (GP)

01428/B

(GP)

01164/B

!!!!!!!!!!!!!! DOSTAWCZY
- 20 zł 94-347-32-86;
0606-122420. (GK),
------ ----- 7------------ ---------- -------------------- —

11424/A

------------------- -------------------------------------- 01414/A

0600-696-516

Dwie początkujące.

!!!!!!!!!!! 1,6 ton
-0602-622-284. (GK)
---------------------------- -----------------------------

0-695-561-084

12373/C

nowa zgrabniutka

12873/A

!!! PRZEPROWADZKI,
0507-145-747 (GK)
------------------------------- *------------------------ -

12373/6

19-latka.

(GP)

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

01504/A

-------------- i------ ‘-----------------------------------

01775/A

kobieca, 0609-530-241.

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

01712/A

Słupsk, 0-515-505-984.

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

01428/C

11096/A

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-50-84, 0502-637-252.
(GK)
--------------------------------------------------------------------- 47955/A

0669-826-078.

AUTOLAWETA

(GK)

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

12454/C

21, 0-503-176-161.

AUTOLAWETA
(GK)

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

AUTOLAWETA.

0694-594993.

12362/A

(GK)

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

30-LATKA
(GP)

Słupsk, 0791-620-311.

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

—.------

01663/A

12218/A

8 ton Koszalin(0)510-270-294. (GK)
HDS

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

662-920-390

chwile.

Niezapomniane

(GK)

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

10074/B

HDS(GK)

lata.

koszalinianka 23

(GK)

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

■

12373/D

LAWETA
(GP)

0513-751-832.

(GP)

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

01724/A

09288/B

dojrzała. 0-507-719-333
47941/A

0792-355-376. Szczecin

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

0662-596-798.

00438/A

10831/A

młoda nowa 0662-720-125.
12373/A

515-66-39-08, Słupsk.

(GP)

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

01390/A

01666/A

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

12828/A

+ HDS, 0601-638-704.

WYWROTKA
----------------------

01613/A

+koparko- ładowarka,
0602-636-791. (GK)

WYWROTKA

-------------- ------—------------- -----------------4__

WYWROTKA 25T

10020/A

.664322-799. (GK)

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

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

0606-992-096.

---------------------------------------------------------12364/A

07992/A

12257/A

(GK)
12656/A

mum

------------üiwii---------- -

szczupła z fantazją
665- 859-565. (GK)
------—--------------—-------- -------- —------

KAMELIA
(GP)

12476/A

do 1,51.
0602-271-931. (GK)

TRANSPOTR

WYWROTKA,

0798-976-053.

12774/A

nowa. 662-890467.

0-692-070493.

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

HDS 101
0-604790491. (GK)

DD

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

11727/A

Koszalin 500860187

WYWROTKA

Słupsk, 0661-177-611. (GP)
---------------------------------------------------------

TRANSPORT

(GP)

(GK)

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

FILIGRANOWA
(GK)

01569/B

0600 231608.

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

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

CZARNULKA.
(GK)

MIĘDZYNARODOWY
(GK)

Koszalin
0-506-55-77-83. (GK)

AGNIESZKA

ALICJA,
(GS)

09763/A

90 gr/km, 0503-143-679.

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

ADA Słupsk,

12831/A

wywrotka. 0602-372-620.

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

888-864-488

JOWITA

ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 20 kwietnia

117

Koszalin,
507-621-216. (GK)

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

Monika - prywatnie.

0-513-694-998

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

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach

103109SZH-A

12373/B

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

z dniem 01 czerwca 2009 r.

128

po 40-tce. 0691-857-735.

10074/C

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.

w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa

(GK)

(GP)

ASIA

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

na stanowisko PPIS w Pyrzycach"

516-923-892.

003

ZGRABNA

Ewa ładna

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

- działkę nr 5/3 o pow. 29 m2 w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej w Szczecinku,
- działkę nr 62/9 o pow. 119 m2 w obrębie 19 przy ul. Leśnej w Szczecinku.

kocica

(GP)

- działkę nr 1009 o pow. 1.020 m2w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej w Szczecinku,
- działkę nr 1013 o pow. 1.538 m2 w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej w Szczecinku;

4. oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetarqowvm obejmujący:

ul. Spedytorską 6/7, 70-632 Szczecin
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

SZCZUPLUTKA

Twoja Grażynka.

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący:

- działkę nr 84/6 o pow. 248 m2 w obrębie 12 przy ul. Szczecińskiej w Szczecinku,
- działkę nr 494/4 o pow. 130 m2 w obrębie 20 przy ul. Szczecińskiej w Szczecinku;

Kołobrzeg 0796-608-141.

12889/A

- działkę nr 14 o pow. 1,9630 ha w obrębie 04 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku;

w terminie do 6 maja 2009 r.

na adres:

12885/A

Monika Nowa.

ANIA
(GK)

3. sprzedaży w trybie bezprzetarqowvm obejmujący:
- działkę nr 385 o pow. 12 m2 w obrębie 08 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku,
- działkę nr 53/9 o pow. 89 m2 w obrębie 08 przy ul. Derdowskiego w Szczecinku,

(GP)

!!! 0601-781-095
Przeprowadzki-transport. Słupsk.

AMELIA.
1. sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego obejmujący:

09288/A

Słupsk.

ZATRUDNIĘ.

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

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Rac Wolności 13
został wywieszony wykaz niezabudowanych nieruchomości
stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do:

PRZYJADĘ 0600-177-664,

ROMANTICA Club,
Ustka. Zatrudnię, wysokie zarobki.

AKTYWNA (GK)

1268609G1K3A

12364/8

Blondynka 0-508-364-702.

(GK)

30-LATKA

foliowe - producent. Słupsk,
Grunwaldzka 3, 0604-208414.

Likwidator

12334/A

516-366-144.

0500- 408-533
(GK)

(GK)
WORKI

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

(GK)

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

27-LATKA
(GP)

10775/B

12886/A

(GK)

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

(GK)

groszek workowany detal
650,-hurt 550,-/tone,
094/346-19-66, 507-312-907.

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

0-600-752-038.

WIOLA

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)

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

OLA.

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

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

tanio. 0516-197-197.

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

09238/A

•ZATRUDNIMY panie;
0-511-794-669. (GK)

0664- 523-109
(GK)

WĘGIEL

(GP)

I 0-601-674344 zatrudnię 100
zł/h. (GK)

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

12542/A

(GK)

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

(GK)

(GK)

12363/A

mężatka. 728-352-647

MŁODA

11756/A

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

12723/A

(regały,
lady) w dobry stanie sprzedam.
Darłowo, 0605-665410.

leśna, ogrodzeniowa, słupki.
0-59/846-11-10, 0508-120-638

!! MŁODA studentkia
512-612411. (GK)

0-511-191-619
(GP)

03300/B

(GK)

01733/A

blondynka.

używaane 50 zł/ szt.
0-94/3189-808. (GK)

12282/A

0607-304-654.

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

ROXI
(GK)

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

TAPCZANIKI

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

00437/B

11274/A

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

SIATKA

(GK)

0510-583-517

(GP)

02837/A

(GK)

(GK)

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

dużą ilość regałów
magazynowych, 695-380-140.

2. Oferta kandydata powinna zawierać:

1) kopię dowodu osobistego, zawierającą dane
osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, serię i numer
dowodu osobistego, nazwę organu wydającego
dowód osobisty, datę wydania i, jeżeli jest to
możliwe, termin ważności,
2) życiorys i list motywacyjny,
3) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające
posiadane kwalifikacje,
4) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz za przewinienia
zawodowe,
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w związku z
prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym,
6) w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia
1972r.- oświadczenie kandydata, że złożył do
Wojewody Zachodniopomorskiego oświadczenie
lustracyjne w trybie określonym w art. 7 ustawy z
dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z
2007r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.).

00498/a

GARAŻE BLASZANE,
PRODUCENT, 503-073-093,
091/385-20-36. (GK)

(GK)

---------------------------------------------------------10957/A

0504-172-480

TANIE

01559/A

kocica. 517-283-100

PIĘKNA

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

sadzonki i drzewka
z bryłką, brzoza, modrzew.
0509-948-939. (GK)

ŚWIERK

ŁADNA

00437/A

(GK)

0501- 775-245

(GK)

TANIO

SADZONKI

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

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

łożyska 0694955559.

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

RURY

12265/A

mmmmmi Casablanca
24 h. Zatrudnimy Panie.
094-341-16-54. (GK)

"ŚLICZNOTKA”.
(GK)

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

PRZYCZEPĘ gastronomiczną,

MILUTKA

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

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

PRODUCENT siatki

(GK)

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

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

PRODUCENT schodów

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

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

10232/A

(GP)

696-581-930.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,
094/34-03495. Zatrudnimy panie.

I!!!!!! 0662-665457. WYJAZDY.

STYROPIAN

00324/A

0798-909-316.

KWADRANSIK

94/3465389

(GK)

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

01732/A

na obcasach- przyjmiemy
dziewczyny Kołobrzeg
0698-054-054. (GK)
KLASA

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

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

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

SZAMBO,
(GK)

(GK)

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

10256/B

0606-516-519.

producent.
0509-151450
www.szamba-poznan.pl

wyparzaczem
sprzedam 0603-336-947.

!!!!!!!!!!!!!!! 777;

SPRZEDAŻ

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

MINIKOPARKA JCB

360 0694955559.

kiosk 0888-310-114.

SZAMBA

PŁYTY drogowe,

8016
2006 rok, 650 mtg, 2 łyżki
cena 48 000. Możliwa
F-ra VAT, 0603449-276

12761/A

SPRZEDAM

ZMYWARKĘ z

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

kuchnie meble.
0661-212-858. (GK)

(GK)

00013/D

do łodzi 10 KM,
660489-321 (GK)

SILNIIK

SYPIALNIE,

(GP)

11579/A

11160/A

DWUTEOWNIK
(GK)

12468/A

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

tanio, 0665-022-590.

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

(GK)

------------- —■ • ■ - ■

DREWNO

DREWNO
(GK)

0602-61-55-86.

kozy sprzedam.
0606-783-031 (GK)

kominkowe, olcha
-110 zł. Brykiet, węgiel.
0695-141-520. (GP)

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

lub wynajmę.

KUCA,

DREWNO

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

12903/A

KIOSK sprzedam

---------------------------------------------------------01452/A

DESKI PODŁOGOWE,
BLATY KLEJONE z drewna , DESKA
Tarasowawww.fagus.com.pl,
N0SK0W0 k/Słupska,
59 -810 88 19 KOSZALIN
ul. Szczecińska 70,94 3467654
PARKIET,

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

12301/A

01472/A

------------------12868/A

OPONY.

058/588-36-02,
12336/A

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

wyjazdy, 0607-382464.

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

(GK)

00948/A

(GS)

091/317-88-72,094/314-85-21,

kominkowe buk,
509-349-345. (GK)
DREWNO

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

(GP)

00903/A

(GP)

KOBIECA,

SIATKI, słupki, drut - ocynk,
żarzony, kolczasty, 059/84-71-329.

POMPY CIEPŁA; KOTŁY

KARINA

tonę Ratajki. 094/31-55-032.

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

KONDENSACYJNE; GRZEJNIKI,

ceny. Transport, montaż gratis, raty.

11934/A

00466/A

ogrodzeniowe i leśne,
bramy garażowe. Goleniów
091/407-20-10 (GS)

SŁONECZNE FIRMY HEWALEX;

GARAŻE blaszane- konkurencyjne

(N)

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

blaszane - tanio i solidnie.
091/ 48849-11, 0517-95-93-75,
052/ 348-7148, 0608414-949.

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

kominkowe 507762796

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

00620/A

GARAŻE
00513/A

04127/B

ZIEMIA uprawna (humus) 6 zł za

12518/A

SIATKI

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

DREWNO

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

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

ogrodź., ocynk, PCV, leśne,
druty, słupki. Transport. Montaż.
Producent, Słupsk 059/847-1642.

12890/A

(GK)
11371/A

0514460-510, Słupsk.

NAPRAWY RTV AGD
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NAPRAWA RTV ekspresowo,
gwarancja, bezpłatny dojazd.
094/345-7461. (GK)
-- -------------------------------------------- -----------

12839/A

23

OGŁOSZENIA DROBNE___ :
ÜÜUÜÜÜ!!!!!!!!
NAPRAWA RTV - domowe.
059/843-04-65. (GP)
---------------------------------------------------------

02757/A

!!!!! Telenaprawa domowa,
094/34-14-525, 69&074-634.
12852/A

(GP)
03024/A

! pralkonaprawy,Słupsk
602-364-943 (GP)
---------------------------------------------------------

02267/A

montaż, modernizacje
0601-585403. (GK)

ANTENY-

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

(GP)
01893/B

pralki,
094/343-68-18, 0603-59-25-03.
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,
(GK)
10669/A

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

pralkonaprawy. Słupsk,
601-789-892 (GP)
-- -------------------------------------------------------

03417/A

USŁUGI.
Dojazd do klienta, 0509-191-905.
(GP)
03041/A

KOMPUTEROWY serwis

508-737-732.

12325/A

zamrażarki.
94-345-79-16. (GK)
LODÓWKI,

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

MANTER(GK)

11758/A

sat. 696-046-354.

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

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

10816/A

!!!! ROLETY
BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,
verticale, moskitiery. Stolarka
aluminiowa. Słupsk,
ul. Leszczyńskiego 10D,
0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82.
(GP)
01564/A

!!!!! BRAMY
BRAMEX bramy wjazdowe,
garażowe, przemysłowe, balustrady,
napędy, monitoring ZIMOWA
PROMOCJA, 059/842-65-57
www.bramex-slupsk.eu (GP)
---------------------------------------------

00954/B

!!!!!! OKNA "Akus", rolety
zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4,
tel: 094-341-83-22. (GK)
Rolety, żaluzje
pionowe poziome, markizy. Bramy
garażowe, przemysłowe! Kraty
rolowane! K-lin, Grunwaldzka 6,
(094)34-60-353. (GK)
"DEKORAT".

12677/A

AUTOMATYCZNE. Koszalin;
0-94/34642-80, 0-503-994-346.
(GK)
---------------------------------------------------------

12572/A

00515/B

okna, rolety
automatyka, ogrodzenia. Mega,
Słupsk, 059 842-96-33, Koszalin
094/343-25-71.
www.megabramy.pl (GP)
BRAMY,DRZWI,

bezpyłowe
094/34141-30, 0504-308-000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl (GK)

drzwi PCV, drewniane,
aluminiowe. Dodatkowy rabat
wiosenny. PW. Ryszard Piotrowski,
Koszalin, ul. Łużycka 46/2,
094/34349-72. (GK)

VERTIKALE!!! "MEXIM"
ZWYCIĘSTWA 87 (W PODWÓRZU)
(094)346-03-85.

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

ROLETY,
(GP)

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

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

naprawa u klienta,
0601-585403. (GK)

TELEWIZORY-

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

1250O/B

MARKIZY tarasowe,

place zabaw.
www.mebleogrodoweorion.pl
094-347-32-66 Koszalin,
Gnieźnieńska 43 (wjazd od Skody).

WWW.ZALUZ1ER0LETKI.pl Viki

(GK)

059/847-55-15, 0602-748-515

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

12776/A

"ale" bezołowiowe, PCV
i drewniane, VAT 7%. Koszalin,
ul: Zwycięstwa 233 (przy Lidlu),
Tel/ fax:094-340-67-14. (GK)

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

02922/A

OKNA, DRZWI
mmmmmi "okna

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

Attyla", drzwi wewnętrzne,

"Anterm" PCV, ALU. Rolety,
ul. Mickiewicza 8,094/346-23-93.

OKNA

zewnętrzne, bramy garażowe. Raty
- Rabaty. K-lin, ul. Mieszka 124L,

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

094/346-57-94. (GK)
-------------------------------------- *-------------------

00111/A

08042/B

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna
PCV bezołowiowe i aluminium.
Koszalin, Władysława IV-go 147A
94346-30-03. (GK)
---------------------------------------------------------

09944/A

II!!!!!!!! LINDA ROLETY
żaluzje, verticale, moskltiety.
Żółkiewskiego 13, Produkcja,
montaż, 059/84-37-373. (GP)
-------------------------------------------------------

"NEW-BUD" PCV. Niskie ceny.
Koszalin, Bożka 5/1.
(094)345-72-29 (GK)

OKNA

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

12883/A

ÜÜROL-POL

(GK)

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

12350/A

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

01697/A

00081/0

układanie, 517-602427.
12711/A

gipsy, malowanie,
panele. 0-94-345-8541,
0665-222-669. (GK)

12857/A

poddasza sufity
606437368 (N)
REGIPSY

12289/A

mieszkań,
0604-696-386. (GS)
---------------------------------------------------

mieszkań,
0796-143-777. (GP)
REMONTY

01680/A

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

01692/A

01770/A

REMONTY NAGROBKÓW

(GK)
------- -------------- 4----------------------------

(GS)
00601/A

(GK)

BRUKARSTWO;
(GP)

REMONTY, 0-505-095-928. (GP)

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

(GK)

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

!!!! HYDRAULIKA, 0505-047435.

09330/B

remonty. 0660-778-756.

00401/A

REMONTY,

02988/B

Słupsk 723-522-354.

(GP)

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

00500/A

terakota, 0506-972-882.

TANIE

03269/A

remonty, 0500-608-269.

terakota, gładzie
SOLIDNIE! 0889-885-096.

01675/A

GLAZURA,

TANIE

03372/B

terakota. 0886376425.

01583/A

remonty, 0600-389444.

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

12668/A

TAPETY natryskowe, profesjonalne
malowanie. Tel. 0605-83-63-76,

CYKLINOWANIE

12767/A

malowanie. Złota rączka,
Koszalin, 0-519-591-731. (GK)

GŁADZIE,

www.kominkilewinski.pl

12729/A

KOMINKI
remonty

606-820-930.

(GK)

00408/A

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

12317/A

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

MEBLE

12411/A

na wymiar, 0667-368-306.

B/P. 692-944-672.
03255/A

00335/A

dobra cena, wysoka jakość,
0609-341455. (GK)

TYNKI

10462/A

gipsowe. 0600-289-033.
00519/A

maszynowe 0601-597-349.

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

wod-kan energ. klimatyzacje, C.O.
gazowe,docieplenia, remonty,hale,
ogólnobudowlane, 0-512-257-843.
(GP)
----------------------------- ---------------------

GAZ(GK)

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

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

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

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

12877/A

08910/A

instalacje,
przyłącza, kotłownie, koparka,
0512-327-307. (GP)
HYDRAULICZNE

HYDRAULICZNE,

02839/A

0601927 155.

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

12062/A

02925/B

kompleksowo,
0603-033-155, Koszalin

HYDRAULIK

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

----------------- »--------------------------------

12645/A

12672/A

gazowe Pompy
ciepła Kolektory słoneczne.
602-597-830 (GK)
HYDRAULICZNE

maszynowe 12-15 zł
507- 185-039 (N)

MYCIE elewacji i dachów. Koszalin,
0502-24-88-66. (GK)

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

10719/A

604-872-778.

HYDRAULICZNE

TYNKI

maszynowe, regipsy,
malowanie, szpachlowanie,
wykończenia wnętrz,
0604-544-876. (GP)

12706/A

naprawa, 606-579-846.

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

(GK)
TYNKI
(GP)

01010/A

EXPERT -Hydraulika,przyłącza

(GP)

11556/A

TYNKI

(GK)
03247/A

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

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

tapetowanie, gładzie,
panele 694-873-189. (GK)

12296/A

47935/A

+ posadzki maszynowo,
tel. 664423-307, 507-106-151.

TYNKI

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

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

MALOWANIE,

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

TYNKI

(GK)

MALOWANIE,

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

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

02728/A

(GK)

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

natryskowe, remonty.
094-318-95-11, 0-504-391-790.

malowanie, tapetowanie.
0606-974-245. (GK)

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

00745/B

TAPETY
00424/A

00101/A

kompleksowo,

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

00505/A

Remonty.
0509-306-265. (GK)

12908/B

! Hydrauliczne 0604-357-237 (Sz-n)
--------------------------------------------------

(GK)
(GP)

(GK)

(GS)

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

GLAZURA,

12462/A

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

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

GŁADZIE,

00241/B

!!!!!!!!!!! Hydraulik
516-234-106. (GK)

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

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

0-604-149-691.

WOD.-KAN.-C.O.

gładzie, remontykompleksowo tel. 512-181-139.

GLAZURA.

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

i

12882/A

GLAZURA,

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

(GS)

wnętrz, ścianki
działowe, gładzie, glazura, sufity
podwieszane. K-lin, 723-623-705.

WYKOŃCZENIA

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

ÜHUSLUGI ogólnobudowlane
i wykończeniowe tel:0508-35-16-22

10660/A

USŁUGI elektryczne; dobór
oświetlenia; projektowanie.
Słupsk, 0511-032-896. (GP)

00302/A

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

01154/A

12368/A

elektryczne,
0697-859-007. (GK)

REMONTY

www.remontdomu.com.pl (GS)

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

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

03413/A

(GK)

!!!!! NAJTAŃSZE remonty,
hydraulika, glazura,itd., VAT.
0-504-129-243. (GP)

11826/A

elektryczne,
0-664425-157. (GK)

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

506- 736-934.

(N)

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

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

! TYNKI maszynowe, remonty
od A do Z; 0-606-977-606. (GP)
03133/A

- TANIO TEL.504049203.

USŁUGI

REMONTY wykończenia
01766/A

00526/A

USŁUGI BUDOWLANE -REMONTY,

i wykończenia wnętrz,
TANIO i SOLIDNIE, 509-706-176.

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

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

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

USŁUGI

REMONTY

506-560-777

02791/A

docieplenia. 0793-181-254.

MODERNIZACJE, KOMPLEKSOWO(GK)

-------------------------------------------------12331/A

W związku ze zbliżającymi sie uroczystościami Pierwszej Komunii Świętej proponujemy
Państwu zakup poniższych pozycji.

PRZYJMĘ zlecenia remontowo
- budowlane, 0-501-070374.

mieszkań.
0693-142-919. (GP)

-------------------------------------------------03244/A

01769/A

REMONTY

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

remonty, ocieplenia
0694-887-171. (GP)

10784/A

02792/A

(GP)
03319/A

667-102-814.

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

Tapetowanie natryskowe,
remonty; 0601-647-263. (GP)

FRESCO.

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

GLAZURA,

BUDOWY,

(GP)

12618/A

(GK)

! REMONTY ŁAZIENEK, KUCHNI,
POKOI, 503419-276. (GP)

BUDOWLANE-

avante 5komorowe,
www.womib.pl Womib,
Modrzejewskiej 43, Koszalin,
094/342 42 81. (GK)

--------------------- ------------------- 1-------—

GLAZURA,

! Gładzie, tapety natryskowe,
panele remonty A-Z,
0696-310-611. (GP)

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

OKNA

0698-611-992.

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

domów,
docieplenia.polbruki, nadzór bud.
500091909. (GS)

10833/A

02642/A

GLAZURA,

BUDOWA

(GK)

DOCIEPLENIA,

gładzie, regipsy,
wykończenia. Słupsk,
0607-158-044. (GP)

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

OKNA 6-KOMOROWE
(NOWOŚĆ), NAJTANIEJ
-ZADZWOŃ! SPRAWDŹ!
KOSZALIN, BOWID 15;
(094)71-70-200, 71-70-300.

01573/A

Rolety, Żaluzje, Verticale, Markizy
-Moskitiery ul. Ogrodowa 8
059/841-2444, 0-508-230-887

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

08714/B

11695/A

TYNKI,
(GK)

(GP)

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

remonty od A do Z, upust
01173/A

wykończeniowe
+ hydraulika, 0695-912-535.

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

(N)

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

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

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

OKNA

(GP)

11463/A

0-692-756-208.

!!! 1502-541-194 Najtańsze

(GK)

10836/A

01774/A

(GP)
-------------------------------------------------00835/A

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

GLAZURA,

!!! Elektryczne A-Z, systemy
ostrzegania ppoż. 0609-832-710.

09974/A

naprawy, inne
517-112-022. (GK)

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

!!!!! Tapetowanie, malowanie,
tanio. Słupsk, 0506-296-635.

!! Glazura, malowanie,
kompleksowe remonty. Słupsk,
0-509-692-593. (GP)

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

02907/A

PRACE ogólnobudowlane,

PRACE
00184/A

1264709G1K1B

maszynowe; 601-647-263.

TYNKI

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

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

Mariola Groszewska
z rodzicami
i Radosław Bany
z rodzicami

(GK)

0516-129-880 (GS)

(GK)

(GK)

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

00407/A

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

GLAZURA

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

(GK)

00733/A

verticale. 094/34547-75.

12297/A

11639/A

układanie,
renowacja schodów, drzwi,
0601-778402. (GS)

693056225

oraz personelu
za profesjonalną organizację
i obsługę przyjęcia weselnego
dnia 12.04.2009 r.

tynki, maszynowe
i tradycyjne. 0-600-200-340.

(GK)

DRZWI
10097/A

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

(GP)

naprawy 091/483-28-60

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

(GK)

DOCIEPLENIA,

(GS)

03312/A

tynki, 0-694429-350.

01744/A

(GP)
00413/A

POSADZKI,
(GK)

Renaty Tkaczyk

(GP)

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

0888-151-889.

CYKLINOWANIE,

DOCIEPLENIA

dla
Pani mgr

POSADZKI,

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

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

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

urządz.elektryczne, gastr.
(094)34-11-804, 0507-380-118.

11031/A

12138/A

12256/A

0692-266-887.

CYKLINOWANIE,

bramy, automatyka,
verticale, moskitiery, markizy.
Słupsk, Złota 3 059/84248-84.
ROLETY,

na materiał 15%. (GP)

02517/A

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

DACHY-

(GK)

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

ROLETY,

00229/B

CYKLINOWANIE,

PROMOCJA CENOWA: PUSY,

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.

PRALKI,

11082/A

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

klatkowe antywłamaniowe
z montażem 1.250 zł Drewland,
ul. Lechicka 40a, 094/342-50-51.

(GP)

CYKLINOWANIE

OKNA,

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

mixokretem, tynki
maszynowe, 0513-085-065.

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.
KADA-MS kada@ms.pl
059/84-00-310 (GP)
00547/A

Serdeczne podziękowania

POSADZKI

bezpył.508-69-69-32.

10829/A

bramy wjazdowe,
garażowe, ogrodzenia, balustrady,
0-505-688-247, 059/840-17-17,
Słupsk,Kołłątaja 35,
www.bramstal.slupsk.pl (GP)

00252/A

CYKLINOWANIE
-------------------------------------- -------------

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

m

601833898

(N)

(GS)

OKNA

BRAM-STAL:

----------

PRALKI!

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

10793/A

-------------------------------------------------00059/A

OGÓLNOBUDOWLANE

bezp.

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

(GK)

ROLETY MATERIAŁOWE. *MEGA

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

(GK)

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

094/343-17-65.

Okna dachowe PCV. Atrakcyjne

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

KOMPUTEROWE

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

Zwycięstwa 253. (094)347-65-32.

-------------------------------------------------12500/A

zamrażarki, lady,
szafy, Słupsk, 0602-394-696.

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

0793-172-751,

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

CHŁODZIARKI,

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

CYKLINOWANIE

BOH. WARSZAWY 2,

ceny!!! (GK)

! Domowe TV. 0-59/84-20-970
---------------------------------------------------------

OKNA PCV, ROLETY- NISKIE CENY,

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

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

!!! OKNA PCV- Avangarde XXI
wieku. "Drew-Plast", Koszalin,

01502/A

HYDRAULIK,

tanio, 0664-201-201.

(GK)
03242/A

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

12346/A

KUPON-ZAMÓWIENIE
Zamawiam unikatowy medal z wizerunkiem Chopina

Anna Matusiak, opr.

Mam w sercu Boga!

Cena produktu + koszt przesyłki. Koszt doręczenia 9,50 zł.
Opłata za przesyłkę zostanie zrealizowana przy odbiorze (za pobraniem).
Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty wpłynięcia zamówienia.

Pamiątka przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej
Stron 24, format 170x190
Oprawa twarda

IMIĘ I NAZWISKO (DUŻYMI LITERAMI)

'

Pakiet: Pamiątka
i Komunii Św.
Na pakiet składają się 2 tytuły:

O. Leon Knabit OSB

„Pierwsza Komunia Święta w Pięknej Dolinie”
oraz „Znaliśmy Jezusa”.

Bóg jest miłością
Album pierwszokomunijny
Stron 48, format 240x220
Oprawa twarda, z gąbką

Therese Neel

[

"Znaliśmy Jezusa - Opowieści krewnych i uczniów”
Stron 144, oprawa miękka, format 165x240

..
ULICA WYSYŁKI

Łańcuszek
srebrny
z medalkiem
Matki Boskiej

KOD POCZTOWY

TELEFON
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o.

Długość 40 cm,

Anna Matusiak
"Pierwsza Komunia Święta w Pięknej Dolinie"

długość zawieszki 2 cm,

Stron 24, oprawa miękka, format 165x255

próba 0.925

|

Produkty możesz kupić w internetowym sklepie www.gk24.warto.plwww.gs24.warto.plwww.gp24.warto.pl

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.

955509G1K1E

2/-I

poniedziałek 20 kwietnia 2009

....... _

()Gł QSZENI \ DROBNI
HYDRAULIKA - instalacje wodne,
gazowe i systemy grzewcze,
0513-629-325. (GP)

Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza na dzień 20 maja 2009 roku:

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

pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie:
1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Darłowie przy ulicy Witolda Lutosławskiego 10,

0607-703-135.

oznaczonej numerem geodezyjnym 191/4 obręb 13, o powierzchni 0,0750 ha, KW 29114-w miejscowym planie

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

zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 55 MN,U i przeznaczona pod

Słupsk,
0667-898-544. (GP)

zabudowę
w

budynkiem

nieruchomości

mieszkalnym jednorodzinnym
gruntowej

oznaczonej

3+#=4

03324/A

HYDRAULIKA Słupsk,

z

usługami,

numerem

wraz z

udziałem

geodezyjnym

110/1000

191/14

części

obręb

13,

(GP)
01743/A

HYDRAULIKA

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

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

01693/A

o powierzchni 0,0950 ha, KW 29 114, która stanowi wewnętrzną drogę dojazdową. Dojazd do zbywanej
nieruchomości z nowo zaprojektowanej ulicy Witolda Lutosławskiego, a dalej przez wywnętrzą drogę dojazdową.
Cena wywoławcza - 53.000,00 z\ - w tym wartość udziału w drodze dojazdowej-3.000,00zł
wadium

-

2.700,00 zł

postąpienie- nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, zzaokrągleniemw górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 530,00 zł.
0 wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie
doliczony 22% podatek VAT.
2) nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym o funkcji warsztatowo-garażowej, którego powierzchnia
wynosi 205,02 m2, położonej w Darłowie przy ulicy Stefana Żeromskiego 52, oznaczonej numerami geodezyjnymi:
24/1 obręb 9, o powierzchni 0,0231 ha, KW 26 956 i 24/3 obręb 9, o powierzchni 0,0392 ha, KW 26 956.
Zbywana nieruchomość posiada łącznie 0,0623 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jest symbolami: 52.2 MN,U i 40 KDD, a przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z
usługami, z dopuszczeniem zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Istniejący na
nieruchomości budynek Gmina Miasto Darłowo nabyła na własność w dniu 26 kwietnia 1991 r., na podstawie
decyzji Wojewody Koszalińskiego oraz jest w posiadaniu aktualnej, schematycznej inwentaryzacji budowlanej.
Na nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przebiegu i dostępu do urządzeń kanalizacji sanitarnej: k40,
klOO i k200. W gruncie nieruchomości istnieją przyłącza: kanalizacyjne, wodne wA 40, gazowe g40 i glOO,
elektryczne, telefoniczne tA. Wjazd na zbywaną nieruchomość bezpośrednio z ulicy Stefana Żeromskiego.

-

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

!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,
foteli, dywanów, 094/34142-95.
(GK)
---------------------------------------------------------

12448/A

!! ALE Pranie! Dywany, meble,
fotele. Nie przeinaczamy!!!
514-235-787. (GK)
------------ ---- --------------------- ------------------

11025/A

!! Czyszczę tapicerkę
samochodową, meblową, dywany,
wykładziny. Słupsk, 0603-988-377.
---------------------------- --------------------1---------

6.000,00 zł

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniemw górę do pełnych dziesiątek złotych tj.1.200,00
zł. 0 wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Do ceny sprzedaży, zgodńie z art.43 ust.l pkt 2 i art. 43
ust.2 pkt.l w związku z art.29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz.535 z późn. zm.), nie będzie doliczony podatek VAT.
drugie przetargi ustne nieograniczone na zbycie:
1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Darłowie przy ulicy Józefa Chełmońskiego 12,

603724634 (GK)
--------------------- -------------------------------------

00446/A

zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 36 MN,U i przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wbudowanymi usługami. Na zbywanej nieruchomości ustanowiona

11057/A

! STANLEY-garderoby.

509-039-620.

! STANLEY-Koszalin,
ul. Zwycięstwa 6,
094/347-13-66. (GK)

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie

12562/A

(GK)

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

! STANLEY-kuchnie.

11763/C

elektryczny 2eWN (około 4 mb). Wjazd na zbywaną nieruchomość bezpośrednio z ulicy Jana Henryka

10868/A

Cena wywoławcza -30.000,00 zł

I

STANLEY-szafy.

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

12508/B

--------------------------------- --------------^---------

1.500,00 zł

0 wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie
doliczony 22% podatek VAT.

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, w tym usługi turystyczne. Wjazd na zbywaną nieruchomość

------------------- -——-----------------------------11165/A

bezpośrednio z ul. Księżnej Zofii.

ELEKTRYCZNE 505168990

11420/A

ELEKTRYCZNE,

602577972

12662/A

pomiary;

zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie

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

doliczony 22% podatek VAT.

HLM0WANIE-WWW.HDV2.EU

910 758

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

o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

FOTO-VIDEO,
(GK)

upłynął w dniu 23 lutego 2009 r., ul. Księżnej Zofii 4 upłynął w dniu 29 sierpnia 2008 r.
Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich innych praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek

04663/A

(GS)
00537/8

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

10652/A

KOŁDRY, poduszki - wymiana

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 09
8566 0003 0001 1149 2000 0002, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku
bankowym najpóźniej w dniul4 maja 2009 r., co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.
Na dowodzie wpłaty należy podać numery geodezyjne lub numery porządkowe nieruchomości, której wadium to

wsypy, czyszczenie pierza. Słupsk,
---------------------------------------------------------

KOMPUTEROWY serwis

662-088-567.

W przetargu mogą brać udział:

(GK)
05035/A

KOPARKOŁADOWARKA.

-osoba fizyczna-osobiście lub przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika.
Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełniają warunki określone ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego w przetargu nabywcy,
pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia
przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.
Organizator przetargu stosownie do art. 41 ust. :t ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) zobowiązanyjest w terminie 21 dni

793-181-254
--------------------------

00526/B

na wymiar
509-039-620. (GK)

KUCHENNE

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

ŁADOWARKO-KOPARKA.

Transport

do 26T, wywrotki, HDS.
0505-058-333. (GS)
----------------------------------------------- —-----

od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie
zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie około jednego miesiąca od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu

w całości przed zawarciem aktu

notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. W przypadku konieczności
wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości wyłonieni w przetargu nabywcy wykonają je we
własnym zakresie i na własny koszt.
Ogłoszenie o przetargach zamieszczono na stronie internetowej „www.darlowo.pl”.
Ogłoszenie i regulamin przetargów jest do wglądu w pokoju nr 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie oraz na tablicy
ogłoszeń, od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 27 lub pod numerem telefonu (094) 314 • 22 - 23
wew. 207, zaś informacje o przeznaczonych do zbycia nieruchomościach zamieszczane są na stronie internetowej
„www.darlowo.pl/nieruchomosci”.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

1258209G1K1A

12691/A

kuchenne, szafy,
606-962-132 (N)
MEBLE

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

MEBLE,

12475/A

zabudowy 0607-196-588.

00918/A

- IPL, zamykanie naczynek
trwałe usuwanie owłosienia
wrastające paznokcie - klamry.
606307-305. (GP)
LASER

03046/A

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

(GK)
06199/A

żelowe- 0601416306.

(N)

-------------------------------------------------------------12146/A
12663/A

rolety, plisy, okna, bramy.
Najtaniej! "Marko", 094-34-11-632,
0606421-720. (GK)

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

10701/A

WYPOCZYNEK

0669-826077.

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

12454/B

usługi
pielęgnacyjno-opiekuńcze
tel.501-027-898. (GK)
PROFESJONALNE

01413/A

i zagęszczanie
włosów ultradźwiękami,
516974-530 (GP)

okolicznościowe,
weekendy, wczasy -tanio;
www.wczasy-porost.pl (GK)

-----------

——

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

PRZEDŁUŻANIE

500002867.
08438/A

konna- tereny nad morzem.
503-354-022
www.konie-rzepkowo.pl (GK)
KARPACZ tanio,
(GK)

PAZNOKCIE,

PRZEDŁUŻANIE

»turystyka
------------------------------- -- ----------------------

(GK)

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

12837/B'

075/761-92-76.

(GK)

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

00520/A

bez efektu jo-jo,
pewne Tel. 606654-652
www.idealnafigura.com/waldi
SCHUDNIJ!!!

(GP)

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

00012/A

509-306317.

--------------------------------------------------------- U977/A

(GK)

wczasy, tani
luksus, ciepłe morze, 606-686-684.

--------------- .-------- :------ ---------------------- ---

MIĘDZYWODZIE

03047/A

włosów.

WIZYTY domowe

11519/C

(GK)
12038/A

relaks przy termalnych
źródłach: Slac, S. Teplice 1745 zł.
Internet; www.zdrowa.turystyka.pl
Sprawdź tel: 033/853-10-14 (GS)
SŁOWACJA-

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

00862/A

LABRADORY rodowodowe
sprzedam, 0691-027-622.

(GK)

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

12508/A

OCZKA wodne,

kaskady, trawniki,
inne aranżacje. 0691-226-885.
(GP)

YORKI,

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

11325/A

!! 0514-220-205 ginekolog (GP)

garderobę na wiosnę!
Odzież z wszystkich tkanin oraz
skór. Odnawia, czyści! Pralnia
"RENIFER"! Koszalin, Obotrytów,
(094)3410431. (GK)
ODŚWIEŻ

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

03123/B

! i Potencja 100%, 060242-43-47,
(GP)
------------;--------------------------------------------

! GINEKOLOG -517-661-060
08543/A

6603-863-899

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

01749/A

(N)
12630/A

12837/A

(GP)

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

!!! STUDIO paznokci,
0606554-247. (GK)

11818/A

szlachetny- stanówka.
503-354-022
www.konie-rzepkowo.pl (GK)
OGIER

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

(GK)
•'------------------- -------------------------------------

(GS)

PAZNOKCIE

-- -----------------------------------------»-----------00013/E

04206/A

0604-257-285

08450/A

rusztowania.
Montaż demontaż. Tel. 606279908

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

(GK)

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

07444/A

JAZDA

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

-osoba prawna-osobiście lubjej przedstawiciel upoważniony notarialnie do jej reprezentowania;

(GS)

profesjonalnego
maniciure, pediciure StarNails
Gehwol Grafiti 601149 881.

IMPREZY

02696/A

00435/A

0603-92-28-92

WYNAJEM

11773/A

kafle kominkowe,
piecowe 059/842-20-72,
0696-007-113. (GP)
KOMINKI-

12415/A

MATERIAŁY

FulIHD,
Fotografia 784767475 (N)

Tuwima 20,059/842-78-73 (GP)

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

- stosownego upoważnienia i aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

-----------——

zabiegi- farmakologia.
05034621-22. (GK)

GINEKOLOG-

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

ŻALUZJE,

tej, 14-tej w/g kolejności podanej w ogłoszeniu.

- dokumentu tożsamości (dotyczy osoby fizycznej lub jej pełnomocnika);

10401/A

fotografia.
502-329-385. (GK)

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

GARAŻE- blaszaki tanio
i solidnie. 059/83345-36,
0-605-286-058. (GP)
02867/A

Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej:

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

11517/A

tanio, 517-960-074.

-------------------------------------------------00387/A

foto usługi tanio
889-929-509 (GK)

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

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie, o godz.: 10-tej, 11-tej, 12-tej, 13-

-dowodu wpłaty wadium - przed otwarciem przetargu;

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

VIDE0FILM0WANIE

094/342-0649.

przymusowych.

dotyczy.

UKŁADANIE polbruku.
0513-107-039. (GK)

-- ------------------------------------------------------>

Henryka Dąbrowskiego 3, ul. Księżnej Zofii 4, przed rozpoczęciem budowy, zobowiązani będą wystąpić z wnioskiem

marca 2009 r., ul. Józefa Chełmońskiego 12 upłynął w dniu 9 czerwca 2008 r., Jana Henryka Dąbrowskiego 3

GINEKOLOG

GINEKOLOG.

VIDE0-DVD,

(GK)

+1000-F0T0-504

00480/A

VIDEO-

(N)

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

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla nieruchomości położonych
przy: ul. Witolda Lutosławskiego 10 upłynął w dniu 23 lutego 2009 r., ul. Stefana Żeromskiego 52 upłynął w dniu 24

(GK)

------ ------ -------------------------------------------00013/F

10446/A

BETA- Tarnowski 094-343-22-99.
Transport sanitarny, ortopedaspecjaliści; badania kierowców.

(GS)

dywanów, tapicerki
Extra Glanc 0604-285-349. (GK)

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanych nieruchomości,

(GK)

GINEKOLOG,

CZYSZCZENIE

Nabywcy nieruchomości położonych przy: ul. Witolda Lutosławskiego 10, ul. Józefa Chełmońskiego 12, ul. Jana

509-306317.

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

numerem geodezyjnym 274/26 obręb 13, o powierzchni 0,1050 ha, KW 29 114 - w miejscowym planie

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 780,00

odtrucia

0507-778-951. (GK)

zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 27 MN,U i przeznaczona pod

3.900,00 zł

ALKOHOLOWE

! Układanie kostki, 0505-058444.
---------------------------------- --------- --------------

-

(N)

granit., aranżacja ogrodów.

3) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Darłowie przy ulicy Księżnej Zofii 4, oznaczonej

78.000,00 zł

EULOTKA.PL

---------------- —

UKŁADANIE polbruku, kostki

postąpienie-nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniemw górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 300,00 zł.

WWW.PRZEDLUZANIEWLOSOW.

(N)

94-3411-276;
691-027-776. (GK)

(GK)

00056/A

509-690-525

----------------------------------------------‘----

TAPICER

Dąbrowskiego.

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

-------------------------------------------------------------11519/B

garderoby, 0-609-771-338.

SZAFY,
(GK)

(GK)

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. W gruncie zbywanej nieruchomości ułożony jest kabel

12691/B

szafy, zabudowy,
szafki kuchenne,biurowe094/341-08-65. (GK)

oznaczonej numerem geodezyjnym 77/17 obręb 12, o powierzchni 0,0622 ha, KW 43 662-w miejscowym planie

12644/A

0507-800-500.

»IMPOTENCJA
(GS)

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

STOLARSKIE,

2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Darłowie przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 3,

(N)

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

montaż

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

■ doliczony 22% podatek VAT.

zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 8 MN,U i przeznaczona pod

12914/B

najwyższa
jakość, niska cena 094/34-18-263,
513155 900. (GK)

(GK)

(N)
12643/A

! Ginekolog kobieta 0510-508-808

(GK)

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

SCHODY wyrób

4.300,00 zł

wadium

0943464800.

--------------------------------------------------------------------- 11154/A

postąpienie-nie mniej niż l%ceny wywoławczej, z zaokrągleniemw górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 860,00 zł.

-

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

SCHODY drewniane,

Cena wywoławcza -86.000,00 zł

Cena wywoławcza

I INNYCH NA PŁYTY DVD

projekt, wykonanie,
montaż, 0600-121-742. (GK)

zbywaną nieruchomość bezpośrednio z nowo zaprojektowanej ul. Józefa Chełmońskiego.

-

! Ginekolog A-Z 0518-525-555

REKLAMY-

zostanie służebność lokalizacji i dostępu do przebiegającej w jej gruncie kanalizacji sanitarnej kd 300. Wjazd na

wadium

919309G1K1A

PRZEGRYWANIE KASET VHS

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

I Czyszczenie, odplamianie,
dywany, tapicerki, inne,
0502-323479. (GK)
---------------------------------------------------------

-

* Ogłoszenie promocyjne dotyczy tylko wydań codziennych.
* Promocja trwa do końca czerwca 2009 r.

01586/C

!! PRANIE dywany, meble

oznaczonej numerem geodezyjnym 78//70 obręb 10, o powierzchni 0,1170 ha, KW 29 060-w miejscowym planie

wadium

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

12403/A

(GP)

Cena wywoławcza -120.000,00 zł z tego - wartość gruntu w cenie nieruchomości stanowi 52,5%
wadium

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czyszczenie dywanów, tapicerki
094/343-1144. (GK)

03360/A

REKLAMA
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AUTO HANDEL • KOMIS SAMOCHODOWY • ZBIGNIEW ŁUKASZUK

Włynkówko
ni. Słupska 12

AUTO
PIO-MAR
■nm

/OV

www.autopjomar.otomoto.pi • www.piomar.gratka.pl
e- mail: autopjomarso2.pl

tel. 607 568 436, 605 443 226, 607 560 449, tei./fax 0-59 811 27 83
♦ IMPORT AUTZ NIEMIEC ♦ MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ ANTYKRADZIEŻOWYCH
♦ KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SAMOCHODÓW MARKI:
♦ KREDYTY
♦ LEASING
RENAULT, VW, SKODA, SEAT
♦ SERWIS KLIMATYZACJI
♦ UBEZPIECZENIA
-

14.00

RENAULT LAGUNA II KOMBI
2006r. 1,2 16V.

2006r. 1,9 dCI

*| Przebieg 9500km.

130KM.

WERSJA SPORT.

Przebieg

BOGATE

59000 km.

WYPOSAŻENIE.

PEŁNA OPCJA
WYPOSAŻENIA.

CENA 32990 zł

CENA 49990 zł.

g| RENAULT TRAFFIC
WERSJA
UJ
PASSENGER
UL
O

Dła kredytu na 24 miesiące oferowanego przez RCä Bank Poteka SA. w wysotosó -3 000 j3. o oorBfoatwej stopfe oprocentowania
» ftkaü rocznej 2%, przy wpłacie własnej *0%. c ubezpieczeniem kradytobśorcy i prowizją bankową 5%. 8RSO wynoat 10,35%. Kredyt
połączony jest i rocznym pakietem ubazpieczanitwym plałnym goiśwką. w cen» 2% wartości auts. Pakiet specjalny ReiauK-AtSan*
obejmuje. AC/QC/NNW/£fiiona Karta/Car Asstetance/Mhi Car Assistance. St8n na dzień • .03.2000. liczba samochodöw w ofercie
ograniczona. Na zojęcki prezentowane jast Renao» Uźyam l J5 Od z wyposażeniem ceejonaänym Szczegóły w snionacfc Renault

2004r. 1,616V.
Przebieg

2004 r.
8 OSÓB 1,9 dCI

88000 km.

Przebieg
67000 km
BOGATE
WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE.

BOGATE

CENA 33990 zł

CENA 51990 z!

RENAULT....... 131303
W zaieZnofeś od wwsji siinika ridycto pafcwe w cykiu mfctsrjłnym wynosi od 4,5 do ?,fi IżlOO km. enasjn C0} oclił S do 1 ‘

RENAULT MEGANE SCENIC II

i racyfc&ngi; samochodów wycofanych i ekspłoaSacji na vrww.jwault.pl

VOLKSWAGEN NEW BEETLE I VOLKSWAGEN PASSAT B 6
2008 r. 1,616 V

2008 r.

Przebieg 1500 km

Przebieg

BOGATE
WYPOSAŻENIE

7000 km

CENA 64 990 zł

BOGATE
WYPOSAŻENIE

OPALIŃSKI SR Z 0.0.

8 0 AUT

■mmmmi

W C IĄ G Ł E J O F E R C IE

GODZINY OTWARCIA PN- PT 9.00 - 18.00.

1.9 Tdi

CENA 79 990 zł

UL SŁUPSKA 5,76-251 BOLESŁAWICE
TEL. 59 841 53 32, FAKS 059 841 51 61

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY
I ZAMIANY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
ORAZ DOSTAWCZYCH WSZYSTKICH MAREK
344009ŚL0RIÄ

AUTO-SERWIS

WULKANIZACJA
Zapraszamy do nowo otwartego
warsztatu samochodowego w Słupsku
przy ulicy Poznańskie,) 82 (teren Cerbudu)
Oferujemy kompleksowe naprawy aut

w bardzo KONKURENCYJNYCH cenach
- zawieszenie (wahacze, sworznie, amortyzatory)
• układ hamulcowy (klocki, tarcze, płyny)
• wymiana olejów (SHELL, MOBIL, LOTOS)

- silnik (paski, rolki, filtry, uszczelki, linki, itp.)

KORZYSTNE TERMINY
SEZONOWE PRZECHOWYWANIE OPON
75zł/l kpi!!
SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

Kontakt: Słupsk, ui. Poznańska 82
Telefon 511353307

RABAT 10%

Przywitaj wiosnę na rowerze!
344709SLBH_A

344809SLBH __A

Jfhk

REKLAMA

poniedziałek 20 kwietnia 2009

mm •.

,.........

nadaj 'gg?

,,,. ,,

, >.., :

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje,
że na tablicy ogłoszeń sołectw oraz w Urzędzie
Gminy Dębnica Kaszubska i na stronie BIP
Gminy Dębnica Kaszubska podano do
publicznej wiadomości zmianę zarządzenia
nr OG/195/2009 z dnia 16.03.2009 r. Wójta
Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

OGŁOSZENIE
DROBNE

przez internet

do ponad
20 gazet
z całej
Polski

JSTBMK
Teraz jeszcze bliżej Ciebie

176309LJAG A

TYNK

AKRYLOWY
SYLIKONOWY
AVERS tel. 059 843 65 91

Od 20 kwietnia 2009 r. zapraszamy
do nowej siedziby Oddziału
INVEST-BANK S.A. w Słupsku przy
ul. Kołłajaja 30, w godz.: 8.30-18.00,
tel. (059) 842 40 34
bz / uyLJt>J_

172109SLBH_A

W0JT GMINY USTKA
Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gos
podarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze
zm./ podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy
w Ustce, ul. Dunina 24 na tablicy ogłoszeń /parter/ w okresie od 20
kwietnia 2009 roku do 11 maja 2009r. zostanie wywieszony wykaz
nieruchomości do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograni
czonego: obręb Dębina, dz. Nr 100/8,100/10, 589, do zbycia /tryb
bezprzetargowy: obręb Przewłoka dz. Nr 711, obręb Rowy dz. Nr
378/9, do wynajęcia na okres 3 lat: obręb Objazda cz. działki Nr 1/3
/tryb bezprzetargowy/, do wydzierżawienia na okres 15 lat - obręb
Duninowo PGR, dz. Nr 29/tryb przetargowy/.

rS 31
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3366Ö9SLBHIÄ

Ril

OBWIESZCZENIE

mm
II

Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie

- -Sw

sygn. akt VI GUp 3/08 dot. „Pałac Zaleskie” spółki z o.o.

iii

w Zaleskich zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka listy

mm
18

wierzytelności złożonej w sądzie dnia 20.03.2009 r.

|«rss mm.
If -Hit sit

t

Wspaniały widok na miastoza dnia i o zachodzie słońca...

Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie
Sądu Rejonowego w Słupsku, pokój nr 421. Poucza się, iż

PÓŁDZIELNiA MIESZKANIOWA "RAZEM"
76-200 Słupsk, ui. Hubalczykow 14
059/842-16-97. kom. 0695-944-600

istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu w terminie 2 tygodni
od dnia obwieszczenia i ogłoszenia.

------------------------------------------------------------
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GALA

xXx Z:

Oapwy szczęścia
(257)

Fryderyk 2009 (1)

Następny poziom
05.15 Wstawaj! Gramy! - muz.
06.00 Żar młodości (161) -teleno

06.10 Złotopolscy (213): Ciemne

06.00 Kawa esy herbata?-maga

chmury - serial obyczajowy,

zyn poranny
08.00 Wiadomości, Prognoza po

Polska, wyk. Andrzej Nejman
06.35 Dwójka dzieciom: Bodzio-

gody

06.50

mały helikopter (4/39): Do

08.15 Kwadrans po ósmej-wywiad
08.35 Bajki rosyjskie: Gęsi Baby
Jagi - film anim., ZSRR

1952
Budzik-program dla dzieci

bra robota, Bodziu - serial ani

07.05

mowany, Australia

07.50
10.15

06.50 Teiezakupy

09.00
09.30 Wesołe łotrzyki (7): Czysta

0720 Przystanek praca-magazyn

11.00

07.40 M jak miłość (416)-serial

tortura - serial komediowy,

obyczajowy, Polska

Wielka Brytania
10.00 Detektyw Foyle (4): Dzień

0820 Pytanie na śniadanie mag.
10.55 PrzygodyTarzana (34/75):

orła - serial krym., Wlk. Bryta

1120

Tarzan i wojownicy karate -

nia
11.40 Teiezakupy

12.00

serial przygodowy, Francja/Ka
nada/Meksyk

12.00 Wiadomości

12.55

1125 Flipper (27/44): Na falach

12.10 Agrobiznes - magazyn rolniczy
12.20 Kolarstwo górskie: Skoda

13.45

Auto Grand Prix MTB w

radiowymi-serial, USA
12.10 Wieczemia paschalna

Szczawnie-Zdroju

13.05 Anna Dymna - spotkajmy się

13.10 Plebania(1276)-serialoby

czajowy, Polska

1425

13.35 Liturgia wielkanocna w Ko
ściele greckokatolickim

diowy, USA, wyk. Alan Aida
Szybka piłka: Konkurs - ma
gazyn Ekstraklasy

-serial komediowy, Polska,
ret OkifKhamidov

słonie z pustyni Namib (1) -

ga szansa - serial obyczajowy,

15.50 Wydarzenia

Polska

16.10 Prognoza pogody
16.15 Interwencja - magazyn
1620 Malanowski i Partnerzy (50):

15.35 Fort Boyard-reality show

film dok., Wlk. Brytania 2007
15.00 Wiadomości

16.40 CórkiMcLeoda(22)-serial

15.10 Prognoza pogody

17.55 Kocham Cię, Polsko!

1720 Temat dnia

19.00 Progioza pogody

17.35 Klan (1669) - serial obyczajo

19.05 Kołofortuny-teletumiej

wy, Polska
18.00 Jaka to melodia? - quiz muz.

czajowy, Polska
300% normy-pytanie

18.55
19.00 Wieczorynka: Garfield i przy

20.05

19.30 Samo życie (1264) - serial

obyczajowy, Polska, wyk. Ane
ta Todorczuk-Perchuć, Dariusz
Wnuk, Edyta Olszówka

20.00

USA
2005, ret LeeTamahori, wyk.
Ice Cube, Peter Strauss

22.40 Tancerze(2)-serialobyczajo

wy, Polska, net Bruce Parramore, wyk. Katarzyna Glinka

19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody

2325 Kulisy serialu „Tancerze”

2020 Fryderyk2009(1)

23.45 CSI: Kryminalne zagadki Las

21.55 Megaloteiia

22.00

minalny, USA
00.30 Wieczór artystyczny: Festiwal

hist, Wielka Brytania 1986

Misteria Paschalia Kraków

00.15 Na własne oczy. Kochany

00.05

2009-reportaż
00.50 Wieczór artystyczny: Czas Ko

Musllmie-film dok.
00.50 Fryderyk2009 (2)

serial

0125 Kojak (20): Morfina

kryminalny, USA
02.15 Zakończenie programu

1825

2225

2320
23.55 Rodzina Soprano (5/12)-

serial sensacyjny, USA, wyk.
James Gandolfini, Edie Falco,
Lorraine Bracco, Michael Imperioli

Studio LOTTO

cyjna, Francja/Kanada/USA/
Wielka Brytania 2003, ret
Brad Mirman, wyk. Gerard De
pardieu, Harvey Keitel, Johnny
Hallyday, Renaud
Fala zbrodni (90) - serial sen
sacyjny, Polska

01.00 Wydanie drogie poprawione -

Tajemnice losu

0520
06.15

talkshow
Nic straconego - programy
powtórkowe

ri2

/

,

Police

,17

Y

^

12.00 Apetyt na kasę
13.00 Barwy grzechu (75/160) -teleno

wela, Brazylia, rei Denise Saraceni

is m

Ą.

*

Stargard Szcz.

Drawsko Pom.

17 U

m

B*

mm

(51/110)-serial
16.55 Nie ztego świata (9/22) -serial SF,
17.55 tyde przede wszystkim (12/22)-

Choszczno
18B|

19H

Myślibórz
19 O

14.45 Szymon Majewski Show-rozr.
15.50 Domowyfront(9/22)-serial,USA

USA, wyk. Jared Padalecki

18 SI
19

15 i®

(20/24) - serial kom., Niemcy

1620 112-na każde wezwanie

Wałcz

Gryfino

\ Człuchów

16 n

0ł
. 18

1410 Turecki dla początkujących

Szczecinek
16 B1

/' ‘"'V/Xi

Łobez

m

j

(19/24) - serial kom., Niemcy
1020 Tełesklep

Świdwin

Szczecin .______
18 B7

serial obyczajowy, USA
09.40 Ttrreckf dla początkujących

' ■ 14 n

r

serial obyczajowy, Niemcy
Banty grcechu (74)-telen., Brąz.
Nieztegoświata(8/22)-serialSF,
USA, wyk. Jared Padalecki

(50/110)-serial
08.40 tyde przede wszystkim (11/22) -

Białogard

15 U

Goleniów

Z)

08.05 112-na każde wezwanie

7

v5*

-

Astronomia

Wsch., Słońca 5:47,
zachód o 20:05
-20 temp. w dzień
113 temp. w nocy

Dzień będzie trwał

14 godz. 13 min.

pogoda na jutro
Na całym Pomorzu dość
pogodnie i bez opadów. Na
wybrzeżu nie za ciepło
maksymalnie do 12:14°C w
głębi lądu cieplej i przyjemnie
do 16:18°C. Wiatr słaby, nad
morzem umiarkowany zimny i
nieprzyjemny przeważnie
północno-wschodni.

serial obyczajowy, USA
18.55 Dwóch i pół (4/24) - serial, USA
1920 Domowyfront(10/22)-serialko
mediowy, USA, ret AndyCadrff
20.05 Człowiek, który lubił latać-film
obyczajowy, USA 1996
22.05 Amerykańska dziewayna-dramat

obyczajowy, USA 2000
00.00 Po tragedii „Posejdona”- film sen

sacyjny, USA 1979, ret Irvin Allen
02.15 Wrożld

serial animowany, Polska
20.30 Włatcy móch (73) - serial

animowany

czajowy, Polska

( 21.05 4 Discovery: Tajemnice zagi
nionej królowej Egiptu 2 -

wróbla Ćwirka - serial anim.
19.30 Wiadomości, Sport, Progno

film dok.
22.05 Galileo - mag. popularnonau

za pogody

kowy

20.15 Klan (1654) - serial obyczajo-

wy, Polska, wyk. Agnieszka Kotulanka, Tomasz Stockinger

i 23.05 Galileo - mag.

i 00.05 Happy Hour - program roz

rywkowy

21.10 Barwy szczęścia (86) -serial

01.05 Mała czarna - talk show

obyczajowy, Polska

I 02.05 Muzyczne listy - mag.

mu

zyczny
1 03.05 Sztukateria - program kultu

ralny

i 0320

23.35 Nasz reportaż: Krzyhu
00.05 Serwis info, Prognoza
pogody

Drogówka - magazyn policyj

ny
| 03.55 Komenda - mag. policyjny
I 0420 Zakończenie programu

00.15 Programy pawtmkowe

HBO

CANAL +
07.10 Łapu Capu - chochliki telewizyjne
0720 Nie przegap - magazyn informa

06.00 Bezpieczna przystań - melodramat,
USA 2007, reż Bill Corcoran
0750 Urania - komedia, Wtochy/Greqa

cyjny
0720 Simpsonowie- serial animowany

2006, reż Costas Kapakas
0925 Nowy świat- komedia, Franqa

08.00 Niezawodny system- komedia, Pol

ska 2008, reż Izabela Szylko

2008, reż Etienne Dhaene

0920 Transformers - film SF, USA 2007,

11.00 Pokerowy blef-komediodramat,
USA/Australia 2007, reż Curtis Han

reż Michael Bay, wyk. Shia LaBeouf
11.45 DefektywMonk7(16)-serialkry

son, wyk. Erie Bana
13.00

popularnonau

kowy

20.40 Sportowy tydzień

21.35 Barwy szczęścia (87) -serial

czajowy, Meksyk, ret Juan
Carlos Munoz
Mała czarna - talk show
Nie igraj z aniołem (37) -te
lenowela, Meksyk, wyk. Maite
Perroni
Happy Hour - program roz
rywkowy

20.00 1000 złych uczynków (7) -

19.15 Dobranocka: Pizygód kilka

07.05 Szymon Majewski Show-rozr.

,.s"
Kołobrzeg
10 US

17.00
| 18.00

obyczajowy, Polska

0420 Klinika Bedln Centum (8/39)

W ciągu dnia na wybrzeżu sporo przejaśnień, sucho i
chłodno, maksymalnie do 10:14°C. W głębi lądu cieplej
do 16:19°C. Wiatr słaby z północy, na wybrzeżu zimny i
nieprzyjemny. Warunki biometeo korzystne. W nocy
pogodnie i chłodno, rano miejscami możliwe przymrozki.

diowy, USA
i 16.00 Zbuntowani (77) - serial oby

serial oby-

23.15 Fryderyk2009 (2)

0420

dzieciaki (12) - serial kome

storii - program public.
18.40 Pamiętaj o mnie...
18.50 Plebania (1275)

czajowy, Meksyk, ret Juan
Carlos Munoz
Dziewczyny fortuny pro
gram interaktywny
Eureko, ja to wiem! - teletur
niej
Nie igraj z aniołem (36) -te
lenowela, Meksyk, wyk. Maite
Perrani
Mała czarna - talk show
Lalola (108) - serial kom., Argentyma
Drogówka - magazyn policyj
ny
Dziewczyny fortuny - pro
gram interaktywny

15.00 Kochanie, zmniejszyłem

19.00

22.15 Fryderyk2009(1)

Zakazana kamera

14.00

18.10 Świadkowie nieznanych hi

01.55 Uwaga!-magazyn
02.15 Nocne granie

Polska 1994

-Gryfice

16.15

(4/18): Cafe Rose-serial
wojenny, Polska
Forum-program public.
Podróżnik: Coyoacan- ma
gazyn turystyczny
My, wy, oni -magazyn poradnikowy
Nawigator-mag.żeglarski

0120 Co za tydzień-magazyn

03.35 Rozmowywtoku

Poniedziałek 20-04-2009 r.

Świnoujście' 14 0

15.55

magazyn

Nagroda gwarantowana

Kamień Pom.

15.10

2120 Szymon Majewski Show

TVN SIEDEM

8

1320

nietoperzy - serial dokumen

medy - film dokumentalny,
01.50 Zakończenie programu

Na Bałtyku spokojnie.

obyczajowy, Polska

talny

program rozrywkowy
Teraz my! - magazyn
Superwizjer-magazyn

1125
1 1225

14.00 Stawka większa niż życie

20.05 Na Wspólnej (1122) -serial

20.45

0925

13.15 M jak miłość (642)-serial

19.50 Uwaga!-magazyn

obyczajowy, Polska, wyk. To
masz Schimscheiner, Bożena
Dykiel, Joanna Jabłczyńska,
Renata Dancewicz
W-ll-wydział śledczy-serial
fabulamo-dokumentalny

| 0825

wy, Polska

mentainy

22.05 Skok tycia - komedia sensa

Vegas 6 (16/24) - serial kry

22.05 Dobre kino: Misja-dramat

12.35 Pamiętaj o mnie...
12.45 Polacy nad świętym morzem

17.55 Brzydula (130) - serial kome

MEGAHIT:xXx2: Następny
poziom - film sensacyjny,

21.40 Tomasz Lis na żywo

o uwagę - serial anim., USA
19.30 Wiadomości

Niemcy, wyk. Johannes Brandrup, Erdogan Atalay, Almut
Eggert, UweBuschken
Rozmowy wtoku-talk show

diowy, Polska, ret Wojciech
Smarzowski, Robert Wichrowski, wyk. Julia Kamińska, Jacek
Braciak, Filip Bobek
Detektywi -serial fabularno-dokumentalny

mowy
0720 Zbuntowani (76) - serial oby

10.25

12.10 Klan (1654) - serial obyczajo

ska-serial fabulamo-doku-

18.50 Wydarzenia

rozr.
Barwy szczęścia (257) -serial
obyczajowy, Polska
M jak miłość (658) - serial
obyczajowy, Polska

2120 Kulisy serialu „M jak miłość”

jaciele (29): Garfield walczy

12.00 Wiadomości

(3/10) - serial sensacyjny,

17.40 Dzika Polska: Studnia pełna

1920 Sport Prognoza pogody

20.35

11.30

14.15 Taniec z gwiazdami 9 kulisy
14.45 Kobra: Oddział specjalny

19.40 Pogoda

19.30 Uważaj na kioskarza

18.30 Plebania (1281) - serial oby

1225 Taniec z gwiazdami 9-rozr.

1920 Sport

rial obyczajowy, Polska, ret
OkifKhamidov

18.55 Sport telegram

Czechy, ret Hynek Bocan
Odebrali mu miłość-film dokumentalny, Polska 2008
Plebania(1275)-serialobyczajowy, Polska

1025

15.45
16.55 Sędzia Anna Maria Wesołow

i

Ziizka - serial obyczajowy,

1125
12.05 Tełesklep

mu

zyczny
I 06.45 TV Market - magazyn rekla

0925 Szkoda gadać-program rozr:
09.45 Kiedy słońce traci blask (5):

19.00 Fakty

obyczajowy, USA

17.00 Teleexpress

nikowy

05.40 Muzyczne listy - mag.

porad

lamo-dokumentalny

18.00 Pierwsza miłość (896) - se

18.30 Panorama

la, USA, wyk. Ronn Moss

0825 Jedynkowe przedszkole
09.00 My, wy, oni - magazyn

policyj

ny

17.00 Ostry dyżur 10 (30) - serial

18.00 Program lokalny

16.05 Moda na sukces -telenowe

diowy, Polska, ret Wojciech
SmarzDwski, Robert Wichrowski, wyk. Julia Kamińska, Jacek
Braciak, Filip Bobek
Dzień dobry TVN - magazyn
Pascal: po prostu gotuj-program kulinarny
Proste tyde- reality show

gentyna
05.15 Drogówka - magazyn

gody
08.15 Kwadrans po ósmej

16.40
17.00 Teleexpress
17.15 Jedynkowe przedszkole

1725 Kontakt

wity - serial przyg., Polska

11.00

| 0420 Lalola (107) - serial kom., Ar

08.00 Wiadomości, Prognoza po

08.00 Brzydula(129)-serialkome

Seks w kawiarni - serial fabu-

obyczajowy, Australia

15.15 Janosik (7/13): Beczka oko

06.00 Kawa czy herbata?

0525 Uwaga!-magazyn
05.55 Tełesklep
07.00 Granie na śniadanie

(»20

1000 złych
uczynków (7)

Klan (1654)

Na Wspólnej (1122)

15.05 Świat według Kiepskich (70)

14.35 Na dobre i na de (365): Dru

1425 Zwierzęta świata: Wędrowne

- serial fabulamo-dokumentalny
Samo tycie (1263) - serial
obyczajowy, Polska
Dzień kangura - program rozr.
Wżór (26) - serial kryminalny,
USA, wyk. Rob Morrow
Pierwsza miłość (895) - se
rial obyczajowy, Polska, reż.
OkifKhamidov
-serial komediowy, Polska,
ret OkifKhamidov

14.00 MAS.H. (161) - serial kome

wy, Polska

Malanowski i Partnerzy (40)

1420 Świat według Kiepskich (69)

13.35 Znaki czasu -magazyn

12.45 Klan (1664) - serial obyczajo

wela, USA, wyk. Erie Braeden
IV Market - magazyn rekla
mowy
Wielka wygrana - teleturniej
Jak oni śpiewają - rozr.
Miodowe lata (35) - serial ko
mediowy, Polska

SERIAL

SERIAL

SERIAL

SENSACYJNY ^

SERIAL

minalny, USA, reż Randy Zisk

Zaraarowara-filmfamilijny.USA

1225 Operacja „Świt” - dramat wojenny,

2007, reż Kevin Urna
1445 tyde od kuchni - komedia roman

USA 2006, reż Werner Herzog

tyczna, USA/Australia 2007, reż

1445 ŁapuCapuBdra

Scott Hicks

15.15 Skok na kasę-komedia sensa

1620 Gang dzMch wieprzy-komedia,

cyjna, USA 2008, reż Callie Khouti

USA2007, reż Walt Becker
18.10 Oddział specjalnej troski komedia

17.00 Ikonoklaścf: Mike Myers i Oeepak
Chopra - film dokumentalny, USA

1

2007

sensacyjna, USA 2007, reż C.B.
Handing

1

18.00 Druga szansa - dramat

19.40 Premiera: Na planie - magazyn fil

USA/Wielka Brytania 2007, ret Su

mowy
20.10 Premiera: Starszy syn-komedia,
USA2006, reż Marius Balchunas,
wyk. Rade Serbedzija, Shane West,

| 20.00

I

20.10

i

2025

Leelee Sobieski, Eric Balfour
21.35 Ich troje- komedia romantyczna,

USA 1994, ret Andrew Fleming,
wyk. Lara Flynn Boyle, Stephen Bal
dwin, Josh Charles, Alexis Arquette
23.05 Sztandar chwały - dramatwojenny,
USA 2006, reż Clint Eastwood, wyk.

cyjny
1 20.45 Łapu Capu-chochliki telewizyjne
| 20.50 Minisport + - newsy sportowe
| 21.00 Premiera: Odyseusz i wyspa mgieł

-film SF, Wielka Brytania/Rumu

nia/Kanada 2008, ret Terry In
gram, wyk. Arnold Vosloo, Mike

Antonakos, Steve Bacie

Ryan Phlppe, Jesse Bradford
01.15 Ślizg - komedia, Kanada 2008, reż

David Mitchell, wyk. Amber Borycki
02.55 Starszy syn - komedia, USA2006,
reż Marius Balchunas

sanne Bier, wyk. Halle Berry
Łapu Capu - chochliki telewfyjne
Simpsonowie 19(1)-serialanim.
Nie przegap - magazyn informa

film
dokumentalny, Holandia 2007

22.40 Premiera: Królowe z satelity

i

23.40 John Rambo-film sensacyjny,

USA/Niemcy2008
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KONTAKTZ REDAKGĄ
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Gadu-Gadu: 10246970, Skype: akcjagp24
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

PROBLEM Mieszkańcy kamienicy nie mogą poradzić sobie z bezdomnymi

DANIEL KLUSEK

daniel.klusek@gp24.pl

059 848 81 21

w godz. 12-16

BANK POMOCY

Oddam
■ Pan Marek ma do oddania
monitor komputerowy. Kon
takt: 0 606 262 868.
■ Pan Józef ze Słupska ma
do oddania gruz (składowany
w Rowach). Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 0 605
403 584 (od godz. 10 do 17).
■ 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
własnym transportem. Kon
takt: 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).

Potrzebuję
■ Pan Jakub ze Słupska prosi
o łóżeczko dziecięce. Kontakt:
0 723 503 694
■ Pani Joanna ze Słupska prosi
o aparat słuchowy. Kontakt:
0 516 984249.
■ Pani Helena ze Słupska prosi
o drewno na opał. Kontakt:
0 889 326024.
■ Pan Stanisław ze Słupska
prosi o ławę lub stół, krzesła
lub fotelę i wersalkę. Kontakt:
0 605 202 457.
■ Pani Barbara ze Słupska pro
si o wózek spacerowy. Kontakt:
0 503 928 529.
■ Pani Joanna z Podwilczyna prosi o odzież dziewczęcą
(wiek 3-5 lat) oraz obuwie dzie
cięce w rozmiarze 24-26. Kon
takt: 0 692 541 569.
■ Pani Janina ze Słupska prosi
o meble. Kontakt: 0 508 871
244.
■ Pani Aniela z Jezierzyc prosi
o meble do pokoju. Kontakt:
0 517 573 320.
■ Pani Halina z Wabiszewa
prosi o wersalkę. Kontakt:
0663466034.
■ Pani Anna z Podwilczyna
prosi o materac antyodleżynowy i pralkę wirnikową. Kontakt:
0798972035.
■ Pan Michał ze Słupska prosi
o lodówkę, pralkę i telewizor.
Kontakt: 0 725 114729.
■ Pani Joanna ze Słupska prosi
o meble i sprzęt AGD. Kontakt:
0662130650.
■ Pan Piotr ze Słupska prosi
o lodówkę i kabinę prysznico
wą. Kontakt telefoniczny: 0 669
670 306.

Nikt ich tutaj nie chce
Od kilku tygodni miesz
kańcy kamienicy
przy ul. Piłsudskiego ma
ją nie lada problem.
Na ich klatce zamieszkali
bezdomni, którzy utrud
niają im życie. Lokatorzy
uważają, że policja nie in
terweniuje prawidłowo
w tej sytuacji.
MARCIN MARKOWSKI

marcin.markowski@gp24.pl
Z naszą redakcją skontakto
wała się pani Marzena (nazwi
sko do wiadomości redakcji),
mieszkanka biotu przy ulicy
Piłsudskiego 62. Poinformowa
ła nas, że w budynku od po
nad dwóch tygodni mieszka kil
ka bezdomnych osób, które bru
dzą klatkę schodową.
- Do niedawna było u nas
bardzo spokojnie - mówi pani
Marzena. - Niestety, od kilku
tygodni upodobały ją sobie oso
by bezdomne, które przychodzą
tu na noc, jak do jakiejś nocle
gowni.
Według naszej czytelniczki
lokatorzy nie raz prosili ich
0 opuszczenie klatki schodowej.
Kiedy prośby nie skutkowały,
zaczęli dzwonić na policję.
- To nie są spokojni ludzie
- dodaje kobieta. - Często piją
1 brudzą na klatce. Zdarza się

także, że załatwiają się
za drzwiami wejściowymi.
Często prosiłam ich, aby udali
się do jakiegoś przytułku, ale
nie chcą stąd pójść. Zaczęliśmy
więc dzwonić na policję, bo zale
ży nam na spokojnym życiu.
Mieszkańcy twierdzą, że in
formowali już o problemie poli
cjantów. Ich zdaniem o sprawie
dobrze wie także dzielnicowy.

- Policjanci interweniowali
wielokrotnie z tego powodu
- twierdzi pani Marzena. - Nie
stety, moim zdaniem nie robią
tego prawidłowo. Kiedy funk
cjonariusze przychodzą, to
owszem, wyrzucają stąd bez
domnych, ale zostawiają ich
rzeczy. Przez to oni wciąż wra
cają. Zrobili sobie nawet posła
nia z worków.

Rzeczywiście na klatce
schodowej leży pościel i koce.
Przed domem siedzą pan Józef
i pani Marzena. - Mieszkali
śmy w tym domu, opiekowali
śmy się znajomym. Zabrali go
do szpitala i administracja za
mknęła jego mieszkanie. Teraz
nie mamy się gdzie podziać
- mówi para. - Jak dostanę ja
kieś pieniądze, pojedziemy

Współpraca
Monika Zacharzewska

PO INTERWENCI Na ulicy Witta Stwosza

INTERWENÜA Mieszkańcy proszą o równy chodnik

Na placu
znów jest czysto

Kostki zapadły się po zimie

Sprzątanie placu na rogu ulic Witta Stwosza i Kaspro
wicza.

Zaśmiecony plac na rogu
ulic Witta Stwosza i Kaspro
wicza już nie straszy stertami
porozrzucanych
śmieci.
Od kilku tygodni gromadziły
Wszyscy, którzy mają niepo
się tam najróżniejsze odpady,
trzebne, ale sprawne sprzęty
domowego użytku, meble, \ przez co plac wyglądał jak
odzież, mogą za naszym po j wielkie wysypisko.
Po naszej interwencji wła
średnictwem przekazać je
dze miasta zobowiązały właści
osobom
potrzebującym.
Rzeczy do oddania moż
ciela do uprzątnięcia terenu,
na
zgłaszać
e-mailowo j — Na naszą prośbę właściciel
pod adresem: akcja@gp24.pl
zlecił sprzątnie Przedsiębior
lub telefonicznie pod nume
stwu Gospodarki Komunalnej
rem 059 848 81 21. W ten
— poinformował nas Mariusz
sam sposób można zgłaszać
Smoliński, rzecznik prezydenta
prośby o potrzebne rzeczy.
miasta. - W przeciwnym razie
(mm)

Bezdomni koczujący w bloku 62 przy ul. Piłsudskiego.

na wieś. Kiedy? Nie wiem - mó
wi mężczyzna
O zdanie na ten temat zapy
taliśmy rzecznika policji. Jego
zdaniem
funkcjonariusze
za każdym każą zabrać bez
domnym podręczny dobytek.
- Oczywiście interweniuje
my za każdym razem, kiedy
proszą o to mieszkańcy - mó
wi Robert Czerwiński, p.o.
rzecznika prasowego słup
skiej policji. - Problem w tym,
że bezdomni wciąż wracają
i nie przejmują się wystawia
nymi mandatami. Za każdym
razem informujemy ich, w ja
kim innym miejscu mogą
przenocować. Są przecież in
stytucje, które pomagają ta
kim osobom.
Postanowiliśmy więc poin
formować o tym problemie
pracowników
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Zapewnili nas, że niezwłocz
nie porozmawiają z tymi oso
bami i postarają się im pomóc.
- Sprawę zgłoszę od razu
do działu bezdomnych - za
pewniła nas Teresa Glaza, z-ca dyrektora MOPR. - Nasi
pracownicy pójdą na tę klatkę
i porozmawiają z tymi osoba
mi. Oczywiście postaramy się
im pomóc. ■

zostałby przeciw niemu skiero
wany wniosek o ukaranie
przed sądem srodzkim.
Przypominamy mieszkań
com, że miejsca nielegalnych
wysypisk śmieci i zaśmieco
nych terenów w Słupsku moż
na zgłaszać straży miejskiej
lub w wydziale gospodarki ko
munalnej i ochrony środowi
ska w słupskim ratuszu.
(man)
DZIĘKUJEMY:

Mariuszowi Smolińskiemu,
rzecznikowi prezydenta Słup

ska.

Lokatorzy ulicy Wiejskiej
w Słupsku mówią, że od kilku
tygodni ich chodnik jest nierów
ny. O sprawie poinformowała
nas pani Barbara (nazwisko
do wiadomości redakcji), któ
ra mieszka przy ulicy Wiej
skiej.
- Nie możemy narzekać
na stan naszej ulicy - mówi
czytelniczka. - Jest ładna i es
tetyczna. Po zimie jednak
w niektórych miejscach płytki
się nieco zapadły.
Według naszej czytelniczki,
najgorzej jest przy skrzyżowa
niu ulicy Wiejskiej z ulicą
Garncarską. Tam bowiem po
wstała długa na dwa metry
dziura.
- Płytki obsuwają się coraz
bardziej - dodaje pani Barbara.
- Nie raz widziałam, jak ktoś
w tamtym miejscu potyka się
o wystające kostki. Mam na
dzieję, że ZDM naprawi dziurę.
O problemie poinformowa
liśmy pracowników Zarządu
Dróg Miejskich. Zapewnili
nas, że sprawdzą stan chodni
ka przy ulicy Wiejskiej. - Nie
zwłocznie wyślemy tam pra
cowników, by naprawili chod
nik - mówi Anna Kempista
z słupskiego ZDM. - Postara
my się to zrobić najszybciej,
jak tylko będzie to możliwe.

Marcin Markowski

Nierówny chodnik przy ulicy Wiejskiej.
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KONTAKT Z REDAKCJĄ
email: akqa@gp24.pl
Gadu-Gadu: 10246970, Skype: akcjagp24
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

ROWEROWA SPRAWA Przetarg na koncepcję ścieżki rowerowej Słupsk-Ustka

MARCIN MARKOWSKI

marcin.markowski@gp24.pl

059 848 81 53

Projektanci omijają
drogę dla cyklistów
Nie ma chętnych do spo
rządzenia koncepcji pro
jektu ścieżki rowerowej
między Słupskiem a Ust
ką. Do pierwszego prze
targu nie zgłosił się ża
den projektant. Wkrótce
minie termin składania
kolejnych ogłoszeń. Też
jakoś nikt się nie kwapi.
BOGUMIŁA
RZECZKOWSKA

bogumila.i7eczkowska@gp24.pl
Jesienią ubiegłego roku
gminy Słupsk i Ustka, miej
skie i wiejskie oraz Związek
Miast i Gmin Dorzecza Rzeki
Słupi, Fundacja Partnerstwo
Dorzecze Słupi i Stowarzysze
nie Aktywne Pomorze podpi

sały porozumienie w sprawie
wspólnej inwestycji - budowy
ścieżki rowerowej między
Słupskiem z Ustką.
- Zawszy chcieliśmy połą
czyć ścieżką rowerową dwa
miasta, między którymi jest
rowerowa dziura. Chodzi
o wzorcową w skali kraju
ścieżkę, a nie zawieszenie
na drzewach znaku z rowe
rem. Teraz po latach starań
w ramach idei Dwumiasta
udało nam się nagnać samo
rządy do porozumienia - mó
wi Piotr Rachwalsłd, działacz
Stowarzyszenia Aktywne Po
morze.
Samorządy zobowiązały się
do opracowania tzw. koncepcji
programowo-przestrzennej,
czyli przedprojektu. Chodzi

o rozeznanie, w jaki sposób
poprowadzić ścieżkę, jaką
technologią ją wykonać, za ile
pieniędzy i w jakim czasie.
Zaplanowano trasę przez
Strzelino - Strzelinko - Gałęzinowo - Chamowo i Wodnicę
z rozwidleniem przez Rezer
wat Buczyna nad Słupią
w okolicach Grabna z dojaz
dem do ulicy Słupskiej w Ust
ce oraz przez Wodnicę do ulicy
Darłowskiej w Ustce. Ścieżka
ma być elementem międzyna
rodowego szlaku rowerowego
EuroVelo.
- Jako ekolog twierdzę, że
to najlepsza z możliwych tras
- dodaje Piotr Rachwalski.
- Zdecydowanie mniej ruchli
wa i mniej niebezpieczna dla
cyklistów niż główna droga ze

Słupska do Ustki. Nie ma
spalin. Widoki są piękne.
Na opracowanie koncepcji
gminy przeznaczyły nie więcej
niż 220 tysięcy złotych, które
zapłacą projektantowi w rów
nych częściach. Przetargiem
zajęło się miasto Słupsk, któ
re zleciło go Zarządowi Dróg
Miejskich.
Tymczasem
chętnych
do projektowania nie ma. Ogło
szony w marcu pierwszy prze
targ nie doszedł do skutku.
- Nie było zainteresowania
- mówi Janusz Roszyk, za
stępca
dyrektora
ZDM.
- Ogłosiliśmy drugi przetarg.
Oferenci mogą się zgłaszać
do 24 kwietnia. Jednak na ra
zie nie dotarła do nas żad
na oferta.

- Bo niewłaściwie się ten
przetarg reklamuje - twierdzi
Piotr Rachwalski. - Odkąd
zaczęła się dyskusja na temat
rodzaju nawierzchni ścieżki,
wszystko jakoś słabo idzie.
Poza tym działacz Stowa
rzyszenia Aktywne Pomorze
obawia się, że dla samorzą
dów już jest za drogo. - Cena,
jaką przeznaczyły na opraco
wanie samej koncepcji, jest
zbyt wysoka. Zadzwoniłem
do pierwszego lepszego biura
projektowego w Gdańsku. Po
wiedziano mi, że koncepcję
na 18-20 kilometrów szlaku
można opracować za 80 tysię
cy złotych - twierdzi Ra
chwalski.
W piątek okaże się, czy
przetarg doszedł do skutku. ■

wgodz. 10-18

smmwmmm
Z nami dojedziesz
Po zimowej przerwie na ła
my „Głosu Pomorza" wraca
strona rowerowa, która trady
cyjnie będzie ukazywała się
w poniedziałki.
Na stronie poświęconej
dwukołowcom znajdą się in
formacje dotyczące wypraw
oraz imprez rowerowych.
Na nich przeczytacie także
o problemach, z jakimi muszą
zmagać się cykliści.
Do redagowania strony za
praszamy wszystkich rowerzy
stów. Przysyłajcie informacje
o waszych inicjatywach rowe
rowych. Podzielcie się z nami
spostrzeżeniami z codziennej
jazdy. Opiszcie swoją drogę
do pracy, szkoły, parku czy la
su. Chcemy się dowiedzieć, ja
kie utrudnienia na rowerzy
stów czyhają w Waszej miej
scowości. Postaramy się je roz
wiązać.
Na listy czekamy pod adre
sem „Głos Pomorza", ul. H. Po
bożnego 19,76-200 Słupsk lub
e-mail: piotr.kawalek@gp24.pl
(mm)

WYCIECZKI Rowerem wokół jeziora Gardno

REKREACJA Podpowiadamy, jak przygotować się na całodniową wycieczkę rowerową

Lasem, łąkami
i polderami

Bez świateł i błotnika ani rusz
Wiosną coraz więcej osób
decyduje się na rowerowe
wojaże. Wielu jednak za
stanawia się, co zabrać
na całodniową wycieczkę.
Wciąż większość zapomi
na o światłach i podręcznej
apteczce.

Jeden z odbudowanych mostów na kanale Broda-Osieki.
Niedawno informowaliśmy
0 odbudowanych mostach
na kanałach wpływających
do jeziora Gardno, dzięki któ
rym można znowu je objechać
dookoła rowerem. Temat za
interesował wielu naszych in
ternautów, którzy chcieliby
Wybrać się tam na wycieczkę.
Objazd jeziora Gardno moż
na rozpocząć w dowolnym miej
scu. Osoby, które wybiorą się
autem z rowerem na bagażniku
dachowym, najlepiej aby wy
startowali z Rowów, Retowa
lub z Gardny Wielkiej. Do tych
trzech miejscowości można do
jechać samochodem, są też tam
miejsca parkingowe.
Zdaniem internauty Tytusa,
najlepiej pojechać do Rowów
1 zacząć podróż obok wschodnie
go wejścia na plażę, aby
po chwili wjechać w granice Sło
wińskiego Parku Narodowego.

Przez ok. 5 kilometrów jedziemy lasem (mijamy m.in. po
most widokowy z widokiem
na jezioro Gardno) aż do ozna
kowanego rozjazdu na Smołdziono i Gardnę Wielką. Wybie
ramy drugi wariant. Droga
z gruntowej przechodzi w beto
nową trelinkę. Przez 8 km jedziemy wśród łąk, mijając zaro
śnięte brzegi jeziora.
Dojeżdżamy do Gardny
Wielkiej i kierujemy się szosą
przez wieś w stronę Słupska,
aż do zjazdu na Retowo. Po
tem jedziemy gruntowo-betonową drogą, która za Retowem przechodzi w utwardzo
ny szlak, wytyczony na gro
blach pośród polderów. Prze
jeżdżamy m.in. przez odbudo
wane mosty nad kanałami.
Ten odcinek liczy ok. 10 km
i prowdzi aż do Rowów.

(WF)

Gdy za oknem piękna pogo
da, wiele osób rezygnuje z po
dróży samochodem czy siedze
nia
przed
telewizorem
na rzecz wielogodzinnej wy
prawy do lasu lub parku.
Większość jednak pamięta
tylko o tym, by przed cało
dniową wycieczką napompo
wać opony i sprawdzić działa
nie hamulców. Warto pamię
tać, że czasem wycieczka mo
że przedłużyć się o kilka go
dzin, a wtedy warto mieć
przy sobie kilka niezbędnych
akcesoriów rowerowych.
Pracownicy sklepów rowe
rowych podkreślają, że więk
szość rowerzystów zapomi
na o podręcznych narzę
dziach. - Czasem zdarza się,
że trzeba coś naprawić - mó
wi mechanik ze sklepu rowe
rowego Mikołaja Zielanta
w Słupsku. - Wtedy warto
mieć przy sobie zestaw takich
kluczy oraz łatki na ewentual
ne dziury w oponach. Czasem
może nas zaskoczyć deszcz,
więc powinno się zainwesto
wać w błotniki, żeby nie wró
cić do domu brudnym.
Policjanci natomiast zwra
cają
szczególną
uwagę
na światła. - Rower musi być

Rowerzyści powinni pamiętać też o podręcznym bagażniku na rower.
prawidłowo
oznakowany
- mówi Robert Czerwiński,
p.o. rzecznika prasowego
słupskiej policji. - Osoby, któ
re nie mają świateł, są karane
mandatami. Dobrze, jeśli
ubranie także zawiera ele-

■ błotniki-ok. 45 zł,
■ światła - ok. 60 zł,
■ zestaw narzędzi - ok 50 zł,

■ apteczka-ok. 20 zł,
■ kamizelka odblaskowa
- ok. 20 zł.

menty odblaskowe. Trzeba
też pamiętać o kasku. Jako
rowerzysta polecam też za
branie ze sobą ortalionu lub
ubrania przeciwdeszczowego,
bo nigdy nie wiadomo, czym
zaskoczy nas pogoda.
Doświadczeni rowerzyści
podkreślają, że na całodniowe
wojaże nie wystarczy zabrać
kilku kanapek oraz pełnego
bidonu. Warto też pamiętać
o podręcznej apteczce.
- Nigdy nie wiadomo, co
nam się przydarzy - mówi
Łukasz Knieć, rowerzysta ze

Słupska. — Zawsze więc zabie
ram ze sobą apteczkę. Mam
w niej bandaż elastyczny, pla
stry z opatrunkiem, wodę
utlenioną oraz tabletki prze
ciwbólowe.
Marcin Markowski

Trzy pierwsze osoby, które
zadzwonią dziś do redakcji
o godz. 9.30 pod numer tele

fonu 059 848 81 53 otrzyma
ją apteczkę lub kamizelkę od
blaskową i kodeks drogowy.
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Mistrz byłby dumny
WALKI NASZYCH

Kilka pokoleń sympaty
ków boksu spotkało się
w piątek i sobotę w hali
przy ul. Ogrodowej
w Słupsku. Jedni, by swo
imi pojedynkami uczcić
pamięć mistrza, inni, by
wśród walczących zna
leźć jego następcę.

Finały
■ 50 kg Patryk Runowski (KS
Damnica) pokonał 3:0 Dawi
da Tarnowskiego (Start Gru
dziądz).
■ 54 kg Przemysław Runow
ski (KS Damnica) pokonał 3:0
Dawida Mętela (Astoria Byd
goszcz).
■ 57 kg Mateusz Malinowski
(KS Damnica) pokonał 3:0
Marcina Mecę (Wisła Tczew).
■ 57 kg Marek Jędrzejewski
(KS Damnica) pokonał przez
rsc Romana Waszkowskiego
(Wda Świecie).
■ 60 kg Mateusz Michalski
w I rundzie przez rsc wygrał
z Radosławem Gockowiakiem (Zawisza Bydgoszcz).
■ 69 kg Patryk Litkiewicz (Wi
sła Tczew) pokonał 3:0 Filipa
Kawałko (Czarni Słupsk).
■ 54 kg Ilona Marszałek
(Czarni Słupsk) przegrała
przez rsc z Moniką Stoitman
(Box Club Chojnice).

RAFAŁ SZYMAŃSKI

rafal.szymanski@gp24.pl
Do Słupska przyjechało po
nad 60 zawodników, przede
wszystkim z klubów północnej
Polski, by walczyć z rówieśnika
mi w ringu ustawionym w hali,
w której Aleksy Antkiewicz wy
chowywał kolejne generacje
słupskich dragonów pięści.
Przy sporym zainteresowaniu
w turnieju zaprezentowali się
już medaliści mistrzostw Polski
seniorów, jak Marek Jędrzejew
ski z KS Damnica czy Tomasz
Mazur z PKB Poznań, ale także
najmłodsi, dla których walki
były tylko spektaklem towarzy
skim i szansą pokazania się ro
dzinie i kolegom.

Półfinały
■ 57 kg Mateusz Malinowski
(KS Damnica) wygrał z Emi
lem Baranowskim (Skorpion
Szczecin).
■ 69 kg Filip Kawałko (Czarni
Słupsk) pokonał 3:0 Damia
na Labudę (Sako Gdańsk).
Walki pokazowe
■ Bez wyłaniania zwycięzcy
(wszyscy Czarni Słupsk):
Piotr Piepióra - Waldemar Żu
kowski, Mateusz Bąkowski
- Piotr Piepióra, Tomasz Sob
czak - Jarosław Dzięcioł, Ma
teusz Bigus - Wojciech Baran,
Jakub Walczuk - Adam Malec,
Patryk Hernik - Krzysztof Redliński, Dominika Centkowska
- Karolina Ruszczyńska.

Gospodarze

Dla gospodarzy, zawodni
ków KS Damnica i Czarnych
Słupsk, liczyły się ich starcia
z rywalami. Tutaj bardzo do
brze wypadli podopieczni Mar
ka i Antoniego Pałuckich.
Wszyscy wygrali swoje pojedyn
ki. Najefektowniej w finale Ma
teusz Malinowski, który już
w pierwszej rundzie zwyciężył
rywala przez rsc. Nie było pro
wadzonej punktacji drużyno
wej, ale gdyby taka obowiązy
wała KS Damnica bezapelacyj
nie zająłby pierwszą pozycję.
A przecież niektórzy z zawodni
ków tego klubu musieli stoczyć
dwie walki dzień po dniu.
Z Czarnych w tym roku czeka
no na pojedynek uczestniczek
mistrzostw Polski juniorek i se
niorek. Niestety, Kinga Ruszczyńska, najbardziej doświad
czona zawodniczka gospodarzy
po raz kolejny, mimo że była
przygotowana, musiała zadowobć się tylko oglądaniem kole
gów i koleżanek. Przeciwniczka
nie chciała z nią walczyć
i słupszczance pozostało trzy
mać kciuki za swoją młodszą
siostrę, która zaprezentowała
się w pojedynku towarzyskim.
Dramat Marszałek

Przegrała za to przez rsc
Ilona Marszałek. Ona, po wer

ALEKSY ANTKIEWICZ

llona Marszałek (z prawej) w walce z Moniką Stoitman.
dykcie, trafiała do szpitala,
na szczęście me stwierdzono
żadnych głębszych urazów.
Fihp Kawałko wygrał w półfi
nale, ale w finale musiał
uznać wyższość rywala.
Obok zawodników ze Słup
ska i Damnicy walczył także
Tomasz Mazur, wypożyczony
z Czarnych do PKB Poznań.
Znał rywala z poprzednich
swoich pojedynków i teraz
także nie miał problemów ze
zwycięstwem. Wygrał z Jaro

sławem Dasche (Start Gru
dziądz) 3:0.
- Tak naprawdę na pochwa
ły za najładniejszą walkę tur
nieju zasłużyli dwaj inni pię
ściarze - mówił po zawodach
Marek Pałucki, trener z KS
Damnica. - Bardzo dobry poje
dynek stoczyli Gracjan Szadziński (Scorpion Szczecin)
z Damianem Mielewczykiem
(Wisła Tczew). Wygrał ten dru
gi 3:0. Obaj zawodnicy pokazali,
co to znaczy ambicja, parcie

do przodu i umiejętność wypro
wadzenia ciosu oraz obrona. Le
piej sprawdził się Mielewczyk.

Ku czci Antkiewicza
Zanim zawodnicy w sobotę
wyszli na ring, działacze i tre
nerzy klubów uczestniczących
w zawodach upamiętnili
Aleksego Antkiewicza składa
jąc wiązankę kwiatów przy je
go obelisku znajdującym się
przy zbiegu ulic Kościuszki
i Kaszubskiej.

Już niedługo sympatycy
boksu znad Słupi spotkają się
w Damnicy na meczu tamtej
szego KS ze Szwecją, trzech pię
ściarzy tego klubu uczestniczyć
będzie w finałach XV Ogólno
polskiej Olimpiady Młodzieży.
Marek Jędrzejewski i Przemy
sław Runowski są powoływani
do kadry. Kazimierz Adach,
prezes Czarnych, chociaż nie
mógł być obecny na turnieju
(przebywa w Niemczech) dzwo
nił z prośbami o kolejne mel-

Pierwszy
Polak,
który
po II wojnie zdobył medal
na igrzyskach olimpijskich.
Pracę w Słupsku rozpoczął
w 1974 roku. Jako trener
wprowadził Czarnych do II li
gi, a następnie do ekstrakla
sy. Prowadził słupski zespół
do 1989 roku. Wychował brą
zowego medalistę igrzysk
olimpijskich (Moskwa 1980)
Kazimierza Adacha. Wyszkolił
także Jana Dydaka, brązowe
go medalistę igrzysk w Seulu
(1988).
dunki z turnieju. Mistrz Aleksy
Antkiewicz, gdzieś tam w nie
bie, nie musi się martwić. ■
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Po spotkaniu zawodniczka Czarnych zasłabła.

Działacze pod obeliskiem Antkiewicza.
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W Słupsku najkorzystniej
zaprezentował się i do
bre wrażenie pozostawił
kulturysta Marek Kocik
(Sandow Legionowo). Je
go muskulatura została
najwyżej oceniona przez
sędziów w dwóch kate
goriach seniorów: powy
żej 90 kg i open.
KRZYSZTOF NIEKRASZ

Krzysztof, n iekrasz@gp24.pl
Tym razem zabrakło odważ
nej kobiety. W XXIII Ogólnopol
skich Zawodach Kulturystycz
nych startowało 23 zawodni
ków. Tradycyjnie juz sala wido
wiskowa Polskiej Filharmonii
Sinfonia Baltica w Słupsku by
ła wypełniona niemal do ostat
niego miejsca. W niedzielę pu
bliczność brawami nagradzała
Pozycje obowiązkowe (bicepsy
przodem, najszersze przodem,
klatka piersiowa bokiem, bicep
sy tyłem, najszersze tyłem, tri
ceps bokiem, mięśnie brzucha
i ud) i poszczególne układy wła
sne kulturystów. Wszystkim to
warzyszył gorący doping. Za
wodnicy byli mocno natłuszcze
ni, a to dodawało jeszcze dodat
kowego uroku.

i

Kulturyści prężyli muskuły. Z prawej Artur Majchrzak z Koszalina.

PIŁKA RĘCZNA Ekstraklasa kobiet

TENIS STOŁOWY I liga mężczyzn

Wygrana słupszaanek
po słabej grze

Lęborczanie za słabi na lidera

Zgodnie z przewidywania
mi Słupia pokonała warszaw
skie akademiczki. Słupskie
szczypiornistki zachowały
Szansę na walkę o utrzymanie
się w ekstraklasie. Do tego ce
lu potrzebne są im kolejne
Punkty w dwóch następnych
meczach.
W słupskiej hali Gryfia po
diom spotkania nie zachwycił,
bo nie mógł, gdyż grały dwa
Najsłabsze zespoły ekstrakla
sy. Gra było wyrównaNa do 23. minuty. Potem
°d stanu 10:9 dla Shipi nastą
pił jej odjazd. Oto kolejne za
pisy rywalizacji: 14:9 w 27.
minucie, 23:16 w 48. minucie
1 28:21 w 55. minucie. Mimo
Prowadzenia słupszczanki po
pełniały błędy - gubiły piłkę,
rzucały niecelnie z dobrych
Pozycji, a ponadto grały zbyt
rozluźnione w obronie. Szcze
gólnie brak koncentracji dało
się zauważyć u najbardziej
doświadczonych zawodniczek
Ze Słupska. Miejscowe myśla
ły, że warszawianki poddadzą
się bez walki. Akademiczki
Nie kapitulowały i starały się
Ambitnie grać do ostatniej sy
reny meczowej. Warto nad
mienić, że AZS AWF z Warsżawy nie zdobył jeszcze żadNego punktu w sezonie
2008/2009. Przed wyższą
Przegraną warszawską ekipę

Wicelider nie potrafił prze
rwać zwycięskiej passy zespo
łu z Górek Noteckich. Temaeben Pogoń uległ Pełczowi
Diamantowi. Wynik nie miał
już znaczenia i nie wpłynął
na końcową klasyfikację w ta
beli. Tęcza Nowa Wieś Lębor
ska spadła do drugiej ligi.
Temaeben Pogoń - Pełcz
Diamant 3:7

Słupszczanka Paulina Muchocka przy piłce.
uratowała Olga ^Pawłowska.
Ta bramkarka wiele razy po
pisała się kapitalnymi inter
wencjami. W zespole ze stoli
cy najskuteczniejszą zawod
niczką była Sylwia Marczuk,
która zdobyła 8 bramek.
- Moja drużyna nie zagrała
najlepiej, ale to wystarczyło
na warszawianki - ocenił
Adam Fedorowicz, szkolenio
wiec Słupi. - W dwóch pozo
stałych meczach typu być albo
nie być forma moich pod
opiecznych musi być zdecydo
wanie wyższa.
Słupia Słupsk - AZS AWF Warszawa

33:26(16:11).

Dla Słupi gole zdobyły: Natalia Brzeziń

ska -10, Magdalena Maszota - 7,
Agnieszka Łazańska -Korewo - 6, An
na Pniewska - 5, Karolina Szczukowska
- 3, Paulina Muchocka -1, Agata Ja
nuszewska -1. Grały jeszcze: Agnieszka Marciuch i Paulina Wawer. W bramce występowały ma zmiany: Iwona Łoś
i Marta Backiel. Obydwie nasze bramkarki spisały się w tym meczu bardzo
dobrze.
W innym meczu o utrzymanie Ruch po
konał AZS AWFiS 31:26 (13:9).
M

9. Ruch Chorzów
10. AZS AWFiS Gdańsk

P BZ-8S

26 18 636-673
26 15 672-738

11. Słupia Słupsk

26 14 595-779

12. AZS AWF Warszawa

26 0 614-956

Legenda: M - liczba meczów, P - punkty, BZ
- bramki zdobyte, BS - bramki stracone.
(FEN)

I
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W Lęborku mecz na szczycie
w I lidze tenisa stołowego męż
czyzn grupy północnej nie do
starczył spodziewanych emocji.
Temaeben Pogoń okazał się
za słaby na lidera. W ekipie go
spodarzy nie było Krzysztofa
Pińskiego, który musiał być
na uroczystości rodzinnej. Za
stąpił go Wojciech Potrykus,
prezes sekcji tenisa stołowego
lęborskiego klubu. Pełcz Dia
mant potwierdził wielką klasę
i wysoką formę. Przebieg meczu
od pierwszych singli nie był
po myśli miejscowych, bo prze
grywali 0:2, a następnie 1:3.
Po deblach wynik brzmiał 2:4.
Przed kolejną turą gier poje
dynczych gospodarze mieli na
dzieję na uzyskanie remisu,
jednak w ich grze zabrakło de
terminacji i woli zwycięstwa, co
w ostateczności przyniosło po
rażkę 3:7. Punkty dla lęborczan
zdobyli: Paweł Michna -1,5,
Wojciech Potrykus -1 i Patryk
Jendrzejewski - 0,5. Warto do
dać, że obydwie ekipy: lęborska
i z Górek Noteckich walczyć bę
dą w barażach o ekstraklasę.

FOT. KRZYSZTOF FALCMAN

I
1

Pierwsze lokaty wywalczyli
w poszczególnych kategoriach:
juniorzy wszechwag - Kamil
Kędra (LUKS Zieloni Łańcut);
seniorzy: do 70 kg - Karol Cie
ślak (Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Ziemi Puckiej);
do 80 kg - Piotr Tomasik (Paco
Lublin); do 90 kg - Piotr Ligus
(Olimp Zabrze); powyżej 90 kg
i open - Marek Kocik (Sandow
Legionowo). Warto nadmienić,
że Bartosz Guran z Herosa Ust
ka zajął drugie miejsce w kate
gorii powyżej 90 kg. Kultury
stykę klasyczną wygrał Marcin
Łopucki (Zawisza Bydgoszcz),
ooecna sympatia Katarzyny
Skrzyneckiej, która jest jedną
z osób prowadzącą „Taniec
z gwiazdami”.
- Poziom rywalizacji był wy
soki i mógł zadowolić nawet
najwybredniejszych sympaty
ków kulturystyki - ocenił Bog
dan Kaszuba, prezes Pomor
skiego Związku Kulturystyki
i Fitnessu, który był jednocze
śnie organizatorem zawodów
w Słupsku. - Dla większości
uczestników był to ostatni
sprawdzian przed mistrzostwa
mi Polski, które zaplanowane
są na drugiego i trzeciego maja
w Ostrołęce. ■

FOT. KRZYSZTOF TOMASIK

KULTURYSTYKA XXIII Ogólnopolskie Zawody w Słupsku

Marek Prądzinski (z prawej) nie zdobył punktu.
- Teraz przed nami ogromne
wyzwanie — ocenił Wojciech Po
trykus. — W rywalizacji o wej
ście do ekstraklasy spotkamy
się z Silesią Miechowice, która
wygrała rozgrywki pierwszoli
gowe w grupie południowej.
Pierwszy mecz dziewiątego ma
ja w Lęborku. Rewanż dwa ty
godnie później w Miechowicach.
GLKSH- Tęcza 6:4

GLKS II wygrał z Tęczą
6:4. Dla ekipy z Nowej Wsi
Lęborskiej punkty zdobyli:
Robert Nadrowski - 1,5, An
drzej Czubaty (trener) - 1,
Bartosz Tarakan - 1 i Rafał
Baszczyński - 0,5.
- Jest mi ogromnie smut
no, że spadliśmy do drugiej li
gi - wyznał Edward Nagór
ski, kierownik nowowiejskiej
drużyny.

GLKS II i ŻTS grać będą
o utrzymanie się w I lidze. Ich
przeciwnikami będą zespoły
z grupy południowej.

(FEN)
Pozostałe rezultaty spotkań w 18. ko

Olimoia Unia - Dojlidy II 9:1, Hals
- ŻTS 6:4.
lejce:

M P SZ-SS

1. Pełcz Górki Not.

18 36 147-33

2. Pogoń Lębork

18 31 149-31

3. Olimpia Unia Grudziądz
4. Elektryk Toruń
5. Słoneczny Stok
6. Dojlidy II Białystok
7. Hals Warszawa
8. ŻTS STS Nowy Dwór Gd.
9. GLKS II Nadarzyn

18
18
18
18
18
18
18

28
21
15
15
14
13
5

128-52
87-93
83-97
75-105
72-108
74-106
44-136

10. Tęcza Nowa Wieś Lęb. 18 3 41-139
Legenda: M - liczba meczów, P - punkty
zdobyte, SZ - sety zdobyte, SS - sety straco
ne.
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PHJCA NÓŻKA KLASA A

r/Ws
PIŁKA NOŻNA KLASA B

BAŁTYCKA III LIGA Astra Ustronie - Gryf 95 2:4 (2:4)

Siedemnastą kolejkę spo
tkań mają za sobą piłkarze kla
sy A. Dużą niespodzianką była
wygrana Błękitnych Główczy
ce w Damnicy. Goście zdobyli
zwycięską bramkę, grając
w dziesiątkę.
W grupie drugiej najwyższe
zwycięstwo odniósł coraz bar
dziej rozpędzający się z kolejki
na kolejkę Sokół Wyczechy,
który na wyjeździe w Czarnej
Dąbrówce strzelił 6 goli.

Grupa

Wystartowały rozgrywki
w dwóch grupach klasy B.
W spotkaniu na szczycie grupy
pierwszej, rezerwy Gryfa 95
długo męczyły się z gośćmi
z Kuleszewa. W pierwszej poło
wie więcej okazji miał Sokół,
ale dobrze spisywał się
w bramce Mariusz Ratajczyk.
Worek z bramkami rozwiązał
się dopiero w drugiej części
meczu. Trzy gole zdobył po
wracający po kontuzji Jacek
Luzak, a dwa Damian Szendrak. W grupie drugiej pewne
zwycięstwo odniósł wzmoc
niony (doszedł m.in. Tomasz
Tkaczenko z Pogoni Lębork)
Start Łeba. Wśród pozostałych
zespołów trwać będzie zażarta
walka o drugie miejsce.

Było źle, a potem
już tylko lepiej

Słupia Kobylnica - Wybrzeże Objazda

4:2 (1:2)
0:1 Łukasz Podlasiak (12), 1:1
Krzysztof Przeor (23), 1:2 Marcin Słodowski (42 - karny), 2:2 Marek Tusiński (60), 3:2 Kamil Jelonek (75 - gło
wą), 4:2 Kamil Jelonek (86).
Słupia: Gołąbiowski, Luliński, Słowik,
Głaszcz, Tusiński, Bielańczuk, Lipiński,
Kublik, Przeor, Michalczyk, Jelonek.
Wybrzeże: Ćichecki, Ńierzwiński (26
Rudiak), Ł. Zagożdżan (46 Szumski),
Gałat, Wodziński (76 Michalak), Mate
ja, Podlasiak, Opuchlik, Duszyński, Wit
kowski, Słodowski.
Bramki:

Grupa I
Gryf 95IIPGK Słupsk - Sokół
Kuleszewo 5:0 (0:0), Barton
Barcino - Dom-Star Domaradz
3:0 (2:0), Bistal Machowino
- Smoki Podole Małe. 2:1 (1:1),
Słupia Kwakowo - KS Włynkówko 1:0 (0:0).
M PKT

Pozostałe wyniki: Jantaria/Orkan Pobłocie - Victoria Dąbrówka 3:2 (0:0),
Diament Trzebielino - Szansa Siemianice 3:0 vo., Dąb Kusowo - Skotawa
Budowo 3:0 (1:0), Stal Jezierzyce - Le
śnik Cewice 1:0 (1:0), LKS Łebunia
- Anioły Garczegorze 3:4 (1:1), KS
Damnica - Błękitni 2:3 (0:2).
M PKT

1. Diament Trzebielino
2. KS Damnica
3. Anioły Garczegorze
4. Jantaria/Orkan Pobł.
5. Stal Jezierzyce
6. Leśnik Cewice
7. Dąb Kusowo
8. Wybrzeże Objazda
9. LKS Łebunia
10. Błękitni Główczyce
12. Słupia Kobylnica
11. Szansa Siemianice
13. Victoria Dąbrówka
14. Skotawa Budowo

17 37
17 35
17 34
17 31
17 31
17 27
17 25
17 24
17 20
17 19
17 19
17 17
17 14
17 3

BZ-BS

41-15
31-17
42-20
45-32
36-23
28-23
30-18
35-31
24-27
36-44
27-41
21-45
20-40
13-53

Grupa II
Garbarnia Kępice - MKS Debrzno

1. Gryf 95II PGK Słupsk
2. Barton Barcino
3. Sokół Kuleszewo
, Bistal Machowino
5. Słupia Kwakowo
6. Dom-Star Domaradz
7. KS Włynkówko
8. Smoki Podole Małe

3:0

S

- Wynik trochę za wysoki,
ale jednak Garbarnia była ze
społem lepszym, mając więcej
okazji do zdobycia bramek
- powiedział Sebastian Mich
no, prezes MKS.
Pozostałe wyniki: Urania Udorpie - Za
wisza Borzytuchom 2:1 (1:0), Orkan
Gostkowo - Myśliwiec Tuchomie 4:2
(2:0), Start Miastko - Granit Koczała
0:0, Skotawia Dębnica Kaszubska - GKS
Kołczygłowy 2:1 (2:0), Unia Korzybie
- Dolina Gałąźnia Wielka 4:4 (3:1), GTS
Czarna Dąbrówka - Sokół Wyczechy
1:6 (0:3).

MPKTBZ-BS

17 35
1. Granit Koczała
17 34
2. Sokół Wyczechy
17 33
3. Garbarnia Kępice
17 31
4. Urania Udorpie
5. Myśliwiec Tuchomie 17 30
17 28
6. GKS Kołczygłowy
17 26
7. Orkan Gostkowo
17 25
8. MKS Debrzno
17 24
9. Start Miastko
10. Skotawia Dębnica K. 17 19
11. Dolina Gałąźnia W. 17 19
12. GTS Czarna Dąbr. 17 14
13. Zawisza Borzytuchom1714
17 5
14. Unia Korzybie

40-15
33-23
40-23
39-20
47-35
42-34
44-36
34-33
36-34
22-27
37-56
30-45
24-40
23-70

(sten)

BZ-BS

80-6
20-20
24-27
17-25
15-23
15-41
12-20
9-30

Arkonia Pomysk Wielki
- Krokusy Stowięcino 1:1 (0:0),*
Iskra Gogolewo - Baza 44 Siemirowice 0:2 (0:0), Sokół
Szczypkowice - Start Łeba 0:3
(0:1), Stegna Parchowo - SSPN
Malczkowo 2:1 (0:1), WKS No
żyno - Start Łebień 3:2 (0:0).

Niebezpieczeństwo pod bramką Gryfa 95 Słupsk (zielone stroje).
Świetne, ale niecodzien
ne spotkanie rozegrali
piłkarze słupskiego Gryfa
w Ustroniu Morskim. Mo
gło być jeszcze lepiej,
gdyż rzut karny Bukow
skiego obronił bramkarz
gospodarzy.

10

1:0 Marcin Rzeszutko (22 łową), 2:0 Krzysztof Dzierżak (53 arny), 3:0 Andrzej Czeczotko (82)
Garbarnia: Gregorek, Konarzewski, Łepek, Dzierżak, Rzeszutko (88 Mazur),
Makiełła, Kania, Łyszyk, Szela (59 Ko
walski), Czeczotko (84 Fidelus), Deńczyk (72 Jahnz).
MKS: Paciorek, Łopieński (86 Zblewski),
Wirkus, Binkiewicz (57 Grzechnik), Płóciennik, Taras, Władyczak, Ł. Jażdżew
ski, Nowak (16 Litwiniuk), Marek, Tojza (71 Wojtowicz).

24
15
12
12
10
9
7
6

Grupa II

( : )

Bramki:

8
8
8
8
8
8
8
8

JAROSŁAW STENCEL

jaroslaw.stencel@gp24.pl
- Jestem dumny z drużyny.
Stracone bramki pobudziły mo
ją drużynę do lepszej gry.
Świetny był występ Patryka
Pytlaka, Szymona Gibczyńskiego. Dobrze kierował akcjami

Paweł Kryszałowicz. Podnieść
się z 0:2, wygrać 4:2, móc wy
grać więcej to naprawdę super sprawa - ocenił Wojciech Pola
kowski, trener Gryfa.
Gryfici szybko stracili dwa
gole po stałych fragmentach
gry. Raz po rzucie rożnym, raz
po wolnym i nieszczęśliwym
skierowaniu piłki do własnej
bramki przez Tomasza Bukow
skiego. Po takim początku za
miast się załamać, jak 99 pro
cent polskich zespołów, Gryf 95
zaczął zdobywać gole. W pole
karne wpadł Pytlak i został
podcięty przez obrońcę z Ustro
nia. Minęło kilkadziesiąt se

kund i słupski napastnik dopro
wadził do remisu! Przejął poda
nie od Gibczyńskiego i z 12 me
trów półobrotem trafił do bram
ki. To nie koniec, świetne poda
nie od Adama Pietrasa otrzy
mał Kryszałowicz, odczekał
spokojnie
i
przymierzył
przy dalszym słupku. Gryfici
grali z pasją, całkowicie na lu
zie. Na 4:2 prostopadłą piłkę
posłał Dawid Fursa, Pytlak wy
czekał obrońcę i płaskim, sil
nym, niesygnalizowanym strza
łem podwyższył rezultat. Kolej
ne okazje miał Gibczyński, któ
ry próbował uderzenia z półob
rotu, oraz Fursa, ale w ostat

nim momencie wybito mu pił
kę. W drugiej połowie rzutu
karnego za faul na Gracjanie
Szymańskim nie wykorzystał
Bukowski. ■
Astra Ustronie Morskie - Gryf 95 Słupsk
2:4 (2:4).

1:0 Rodak (16), 2:0 Bukowski
(19 - samobójcza), 2:1 Bukowski (21
- r.k.), 2:2 Pytlak (22), 2:3 Kryszałowicz
(29), 2:4 Pytlak (29)
Gryf 95: Kowalczyk, Pluta - ż,k. Bu
kowski, Sarna (54 Batista), Bielecki ż.k., Fursa, Świdziński, Pietras, Gibczyń
ski (69 Szymański), Kryszałowicz, Py
tlak.
Bramki:

ZOBACZ FILM Mk
www.gp24.pl/video

BAŁTYCKA III LIGA Olimpia Sztum - Drutex-Bytovia Bytów 0:1 (0:0)

Bóg wysłuchał Walkusza
metrów. Ku zaskoczeniu
wszystkich na stadionie był to
cios, który zapewnił szczęśli
wą wygraną Druteksowi-Bytovii.
- Sami sobie stworzyliśmy
taki dramatyczny mecz.
W końcówce modliłem się, że
by moja drużyna strzeliła
gola. Bóg wysłuchał prośby
- stwierdził Waldemar Walkusz, trener zespołu z Byto-

Pierwsze wiosenne zwycię
stwo i trzy bezcenne punk
ty zapewnił bytowianom
Krystian Stanios, który
strzelił gola w doliczonym
czasie.
Zawodnicy Druteksu-Bytovii często przeprowadzali ak
cje, ale nie potrafili znaleźć
drogi do bramki. Mieli fatal
nie ustawione celowniki.
W szeregach Olimpii bardzo
dobrze spisywał się Tadeusz
Świderski. To, że sztumska
drużyna nie straciła gola, za
wdzięcza bardzo dobrej dyspo
zycji bramkarza. Gdy wszyscy
kibice już pogodzili się z bezbramkowym remisem, to
w ostatniej minucie doliczone
go czasu Krystian Stanios, wi
dząc wysuniętego golkipera,
zdecydował się na strzał z 30

Olimpia Sztum - Drutex-Bytovia Bytów
(hi ((hO).

Bramka: 0:1 Stanios (90+3).
Diutex- Bytovia: Oszmaniec, Gerson,
Kasperowia, Toczek, Maciejewski, Pu-

felski (76 Cech), Ciemniewski (85 Ł. Łapigrowski), A. Kobiella, Adamowicz (46

(1:0), Cartusia - Kaszubią 2:1 (0:0),
Bałtyk - Sława 2:0 (0:0), Dąb - Rodło
1:2 (1:0), Błękitni - Orlęta 3:0 (0:0), Or
kan-Zatoka 1:1 (0:1).
-

M

la - ż.k.).

21 54 43:8
21 42 54:17
20 38 33:24

4. Gryf 95 Słupsk

21

5. Zatoka Puck

20 34 29:22

6. Bytovia Bytów

21

30

24:16

7. Dąb Dębno
20
8. Kaszubią Kośderzyna21
9. Orkan Rumia
21
10. Astra Ustronie M. 19
11. Darzbór Szczecinek 20
12. Cartusia Kartuzy 20

30
29
29
29
28
27

2426
32:26
28:28
25:28
27:25
31:28

Grupa III

Ta grupa startuje dopiero
w pierwszy majowy weekend,
oto program 8. kolejki: Inter
Świerzenko - Błękitni Motarzyno 02.05. godz. 16:00, Koral
II Dębnica - Juve Uniechów
03.05. godz. 15:00, Lipniczanka
Lipnica - Magie Niezabyszewo
02.05. godz. 15:00, Drzewiarz
Rzeczenica - Zorza Słosinko
03.05. godz. 14:00.

1. Lipniczanka Lipnica
2. Błękitni Motarzyno
3. Koral II Dębnica
4. Zorza Słosinko
5. Magie Niezabyszewo
6. Drzewiarz Rzeczenica
7Juve Uniechów
8. Inter Świerzenko

M PKT

7
7
7
7
7
7
7
7

16
14
12
11
11
10
4
1

35

BZ-BS

19-5
22-9
14-9
26-15
13-16
22-15
12-26
8-41

(sten)
PROMOCJA

3521

POMORZA

www.gp24.pl
✓ aktualności

13. Sława Sławno

20 22 25:40

✓ ogłoszenia

14. Rodło Kwidzyn
15. Orlęta Reda
16. Olimpia Sztum

20 21 2128
20 3 4:47
21 2 8:59

✓ galerie

Legenda: M - mecze, P - punkty, Bz ki zdobte, Bs - bramki stracone

Wyniki, XXI kolejka: Darzbór - Rega 2:0

BZ-BS

30-12
27-20
24-13
23-19
22-27
24-26
35-31
28-26
28-29
13-51

P te-Bs

1. Bałtyk Gdynia
2. Błękitni Stargard
3. Rega Trzebiatów

Stanios), Bryndal, Rekowski (46 FormeKrystian Stanios wziął
sprawę w swoje ręce i zo
stał bohaterem meczu.

M PKT

1. Start Łeba 10 25
2. SSPN Malczkowo
10 18
3. Baza 44 Siemkowice 10 16
4. Start Łebień
10 16
5. Sokół Szczypkowice 10 15
6. WKS Nożyno
10 14
7. Stegna Parchowo
10 13
8. Arkonia Pomysk Wielkil0 13
9. Iskra Gogolewo
10 13
10. Krokusy Stowięcino 10 1

✓ forum

✓ sport
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IV LIGA Pogoń Lębork - Pomezania Malbork 3:1 (1:1)

SŁUPSKA KLASA OKRĘGOWA

Gospodarze zagrali
w wielkim stylu

Pomorze gromi.
Jantar bliżej Czarnych

Zadaniem Pogoni jest
utrzymanie się w IV lidze
i do tego konsekwentnie
dąży. Lęborczanie po
większyli konto o trzy
punkty po ograniu Pomezanii Malbork. Dla pogonistów było to ósme
zwycięstwo w sezonie.
KRZYSZTOF NIEKRASZ

krzysztof.niekrasz@gp24.pl

'A:

•

Z piłką pod bramką Pomezanii Artur Rosiński z Pogoni.

i precyzyjnym uderzeniem
z główki skierował ją do siatki.
Po przerwie Pogoń pokazała do
bry i dojrzały futbol. Jej akcje
były bardziej przemyślane, a co
najważniejsze, dwie z nich okazały się skuteczne. W rob głów
nej wystąpił pomocnik Kamil
Gusmann, który wykorzystał
bierną postawę malborskich de
fensorów w 58. i 87. minucie.
Swoje okazje mieli także przy
jezdni. Na szczęście dla miejsco
wych napastnik Pomezanii, Da
mian Dudziński, nie był w naj
lepszej dyspozycji strzeleckiej
i zmarnował wyborne sytuacje
na przedpolu bramkowym po-

gonistów. Tym zwycięstwem
gracze Pogoni sprawili prezent
trenerowi Andrzejowi Małec
kiemu i piłkarzowi Patrykowi
Małeckiemu, którzy w sobotnie
popołudnie uczestniczyli w ce
remonii ślubnej swojej córki
i siostry.
- Malborczanie niczym nas
nie zaskoczyli, bo byliśmy przy
gotowani na ich ataki na po
czątku meczu. Daliśmy się im
wyszumieć. Spotkanie odbywa
ło się pod naszą kontrolą - za
komunikował zadowolony Da
riusz Zygmuntowski, kierownik
drużyny z Lęborka. - Dla nas ta
konfrontacja była bardzo waż-

Start Mrzezino - Koral Dębnica 1:1

Prime Food Brda Przechlewo - Orzeł

(1:1).

Trąbki Wielkie 0:1 (0:1).

społu z Przechlewa. - Orzeł
nas skutecznie wypunktował.

Krzysztof Bednarek (30),
1:1 Marek Pieper (rzut karny - 35).
Koral: Tandecki, G. Dowksza, Cyzman
- ż.k. (70 Janaak), Michalski - ż.k.,
Tarczyluk - ż.k., Karasiński (60 Wachnik), Sza.da-Borzyszkowski, Bulwan ż.k., M. Żukowski (46 Kulayk - ż.k.), K.
Bednarek (36 Adamayk), P. Dowksza.

Bramka: 0:1

na. To był mecz za tak zwane
sześć punktów. Szczególnie mą
drze taktycznie rozegraliśmy
drugą połowę. Przy lepszej sku
teczności mogliśmy wygrać wy
żej. Pogoń pokazała, że jej siła
tkwi w grze zespołowej. ■
Pogoń Lębork - Pomezania Malbork
3:1 (1:1).
Bramki: 0:1 - Karol Polus (28), 1:1 Pa
tryk Małecki (głowa - 36), 2:1 Kamil
Gusmann (58), 3:1 K. Gusmann (87).
Pogoń: Skrzypczak, P. Małecki, Mądrzak, Trawinski, Iwosa - ż.k. (86 Kołucki), Górski (83 Małek), Piotrowski ż.k., Kalamaszek, Gusmann, Rosiński
(58 Kwapiński), Władyka (88 D. Mielewczyk).

21. KOLEJKA IV UGI

Bramki: 0:1

W Mrzezinie drużyna z Dęb
nicy zaprezentowała się lepiej
od miejscowego Startu. Trene
rowi gospodarzy z podstawowe
go składu wypadło pięciu gra
czy, których wyeliminowały
kartki i kontuzje. Zawodnicy
Korala grali dobrze. Zdobyli
prowadzenie po zespołowej ak
cji. Miejscowi wyrównali po rzu
cie karnym przyznanym za za
granie ręką w polu karnym Ra
fała Tarczyluka. W drugiej po
łowie mrzezińska defensywa
kilka razy była w opałach. Startowcy mądrze si^ bronili
i utrzymali remis. - Byliśmy
lepsi, ale nie potwierdziliśmy
tej wyższości. Rywal był
do ogrania — oznajmił Zbi
gniew Cyzman, grający trener
Korala.

Paweł Guss (44).
Prime Food Brda: Pestka, Gostomayk,
Cieśliński, Król, Pawełek, Glaspan, K.
Myszka, M. Szopiński (32 Czamotta), D.
Szopiński - ż.k., Kopot (82 Pilarski),
Pelikan.
Początek meczu nie zapowiadał, że Prime Food Brda
przegra przed własną publicz
nością. Podopieczni Janusza
Fabicha grab żywo i składnie.
Mieli okazje do zdobycia pro
wadzenia. Nie potrafili tego
zrobić i dlatego wyręczyli ich
goście, którzy dobrze opero
wali piłką i wyprowadzali
szybkie kontry. Błąd Karola
Myszki wykorzystali przy
jezdni i zdobyli gola do szatni.
Po przerwie próby przechlewian do zmiany niekorzystne
go wyniku nie przyniosły po
wodzenia. W ekipie z Trąbek
Wielkich brylował w obronie
47-letni Aleksander Cybulski.
- Z przebiegu meczu zasłu
żyliśmy przynajmniej na re
mis — stwierdził załamany Jó
zef Saładziak, kierownik ze-

Gryf Wejherowo - Polonez Bobrowniki

m.

6:1
Bramki:

1:0 Jakub Gronowski (12), 2:0
Krzysztof Wieki (27), 3:0 J. Gronowski
(30), 4:0 J. Gronowski (33), 5:0 K. Wieki
(47), 6:0 J. Gronowski (50), 6:1 Tomasz
Perkowski (87).
Polonez: Bak, Reutt, Juśkiewicz (65 Ma
ciąg), D. Giszka, Kozak (46 Rzadkiewicz), M. Staszczuk (46 Ziółkowski),
Pietruszewski, Kamiński, Swiątczak,
Duda, Jarmułowicz (46 Perkowski).
Polonez został rozbity
w Wejherowie. Od pierwszego
gwizdka arbitra Gryf zaatako
wał z wielką werwą. W efekcie
tego drużyna z Bobrownik za
częła popełniać błędy. Raz
po raz pod bramką Jacka Baka
dochodziło do gorących spięć.
Wygrana Gryfa nie podlegała
dyskusji. W gryfowskich szere
gach wyróżnili się strzelcy goli.
Goście w końcówce zdobyli ho
norowego gola.
- Za dużo błędów zrobili
śmy w obronie - ocenił To
masz Perkowski, gracz Polo
neza.

Pozostałe rezultaty spotkań w 21. ko

Murkam - Czarni 3:0 (2:0), Chojniczanka - Powiśle 1:1 (1:1), GTS
— TKP 2:1 (0:0), Wisła-Lechia I11:0
lejce:

Bramki: 0:1 Tomaszewski (11), 0:2 Pa
tyk (45), 0:3 Patyk (57), 0:4 Patyk (64),
0:5 Damian Mikołajczyk (73), 0:6 Kamil
Gapski (rzut kamy - 79), 0:7 Patyk
(85), 0:8 Mariusz Mikołajczyk (87), 0:9
K. Gapski (rzut karny - 88).
Kaszubią: Socha, Pięta, Augustynowie,
Duraj, M. Jażdżewski, Żabiński (64 Gostomski), Olik, Kreft, Zieman, Borzyszkowski, Litwiński.
Pomoize: Sokołowski, Ł Ulanowski,
Kozera, Kamil Gapski, Borecki, R. Ula
nowski (81 M. Mikołajczyk), Toma
szewski (66 Burak), Kaamarek, Gałka
(66 Kotusiewia), Patyk, D. Mikołajczyk.

Chrobry Charbrowo - SwePol Link Bru-

Echo Biesowice - Granit Końaewo

skowo Wielkie 2:0(0*)).

(0*)).

Bramki: 1:0 Gafłke (głową - 54), 2:0
Gaffke (65).
Chrobry: Sęktas, Stefański, T. Krzyża
nowski (46 Kąkol), T. Wieki, Kachelski,
P. Kwidziński, K. Kiełtyka, Dąbrowski,
M. Krzyżanowski, Stefaniak (84 Jabczyk), Gaffke.
SwePol Link: Moniuszko, Zduniak,
Adamski, Chmiel, M. Klimauk, G. Klimauk, Hrankowski, Górniewia, Jakubiec
(70 Kozłowia), Faliński, Kosakowski
(46 Bierla).

Bramki: 0:1 D. Jadłowski (rzut karny 70), 0:2 P. Jadłowski (80), 1:2 P. Dorawa (głową - 84).
Echo: Dominik Rynkiewia, T. Zeszutek,
Baj, Ciesielski (82 Kotas), Pilarski (70
Bąk), Poaątko (75 Kacprzak), K. Zeszu
tek, R. Wasilewski (70 Dawid Rynkie
wia), Rabenda, P. Dorawa, Feretycki.
Granit R. Jadłowski, Piskuła, Wąso
wie, Fiecek, Owaarek, Cudziło, D. Ja
dłowski, Świątek (68 Kawalec), Prze
mysław Goleniewski (75 Schramka), P.
Jadłowski (83 Brzozowski), M. Luliński.

Jantar/Euro-Industry Ustka - Czarni

Mecz Piast Człuchów - Ka
rol Pęplino został przełożony
i odbędzie się 27 maja (środa)
o godz. 18.

Czarne 1:0 (0:0).
Bramka:

-89).

1:0 Jędrzejak (rzut wolny

Rusakiewia, Kotłowski (46 Prażmowski), Jarowski, Łu
kasik, Oieszauk, Próchnicki (69 My
tych), Jędrzejak, Fila, Tomas (76 Sobaak), Jaskólski (72 Iwański), Solaak.
Czarni: Handel, tagoda, Wnuk-Lipiński,
Szaciukiewia, Kozanko, Jankiewia (79
Wegner), Łazor (83 Bernatek), Hatała,
T. Spryszyński, P. Spryszyński (65 Remieniewicz), Kościan.
Jantar/Euro-Industry:

Rowokół Smołdzino - Bytovia II Bytów
0:3 (0:0).
Bramki: 0:1

Chylewski (59), 0:2 Parafia
(68), 0:3 Kwasigroch (83).
Rowokół: Stawicki, Buska, Szabat,
Czerwaak, G. Kula, Dzierzba (46 Mędrzycki), Hostyński, Wojtysiak (72 To
masz Trukszyn), Kasiński, Rusinek, Mar
cin Trukszyn.
Bytovia li: Wolski, Wardyn, M. Fusiek,
Kolaszt, D. Fusiek, Chylewski, Kwasi-

Śparta Sycewice - Iskra Drctyń 3:0

(W).
Bramki: 1:0 Sudół (2), 2:0 T. Chałubiń
ski (rzut karny - 60), 3:0 Sudół (63).
Sparta: Wasilewski, Krzyżaniak, Kozieł,
Jęcek (60 Janaukowia), Ogórek, Pio
trowski, Stasiak, Białek, Nitsche, Sudół
(65 Głębocki), T. Chałubiński (87 Boro
wiec).
Iskra: Nowik (78 Kierzk), Przybylski, Rokuszewski, Gnat, P. Mazurek, P. Serek
(75 Wasiak), A. Ciemiński (76 Stadnik),
K. Kłączyński, T. Gwóźdź, Zblewski (74
Rudnik), Ł. Mazurek.
Kaszubia Studzienice - Pomorze Potę
gowo 0:9 (02).

V2

(FEN)

1. Pomorze Potęgowo
2. Czarni Czarne
3. Jantar/Euro-Industry
4. Karol Pęplino
5. Bytovia II Bytów
6. Echo Biesowice
7. Kaszubią Studzienice
8. Chrobry Charbrowo
9. Piast Człuchów
10. Sparta Sycewice
11. SwePol Link
12. Rowokół Smołdzino
13. Granit Koikzewo
14. Iskra Dretyń

M

P

18
18
18
17
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18

50
46
44
34
29
25
23
20
20
20
17
14
10
9

8Z-85
72-8
47-8
45-16
45-20
41-35
31-33
30-43
26-28
28-31
16-38
19-38
21-59
22-50
18-54

Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ - bram
ki zdobyte, BS - bramki stracone.

(1:0).

Mecz z 19. serii Start
- TKP został zweryfikowany
na 3:0 (na boisku było 1:0), bo
u gości nie było wymaganej licz
by zawodników młodzieżowych.
M

P

BZ-BS

1. Chojniczanka Chojnice
2. Gryf Wejherowo
3. Orzeł Trąbki Wielkie
4. Lechia II Gdańsk
5. Start Mrzezino
6. Murkam Przodkowo
7. Powiśle Dzierzgoń
8. Pogoń Lębork
9. GTS Kolbudy
10. Pomezania Malbork
11. Wisła Tczew
12. Czarni Pruszcz Gd.
13. TKP Tczew
14. Koral Dębnka
15. Polonez Bobrowniki

20 50 55-19
21 48 56-24
21 43 35-18
21 40 35-24
21 35 30-25
21 32 28-20
21 32 27-25
21 28 27-28
19 27 21-18
21 26 26-21
21 24 26-35
20 22 26-43
21 19 25-42
21 19 25-45
21 12 22-56
16. Brda Przechlewo
19 7 17-38
Legenda: M - liczba meczów, P - dorobek
punktowy, BZ - bramki zdobyte, BS - bramki
stracone.
(FEN)

FOT.ŁUKASZ CAPAR

Mecz na lęborskim stadionie
odbył się bez udziału publiczno
ści (kara dla klubu). Sobotnia
konfrontacja była niezwykle
ważna dla obu drużyn. Po dwu
dziestu kolejkach Pogoń sąsia
dowała w tabeli z Pomezanią.
Lęborczanie mieli jeden punkt
straty do malborskiej drużyny.
Obydwa zespoły rozpoczęły ry
walizację z animuszem. Począ
tek był lepszy dla gości, którzy
składnie budowali akcje, wy
mieniali wiele podań i nie po
zbywali się lekkomyślnie piłki.
Gospodarze też byli groźni, ale
brakowało im zimnej krwi w sy
tuacjach
podbramkowych.
W 28. minucie konto otworzyli
przyjezdni za sprawą Karola
Polusa, który zachował spokój
pod bramką miejscowych, ograł
dwóch lęborskich obrońców
i płaskim strzałem przy słupku
nie dał szans Michałowi
Skrzypczakowi. Strata gola po
działała mobilizująco na gospo
darzy. W 36. minucie wyrówna
li. Akcję zainicjował Eliasz Iwo
sa, ale jego szarża została
umyślnie przerwana. Do rzutu
wolnego podszedł etatowy wy
konawca stałych fragmentów
gry Mariusz Kalamaszek,
a do wrzuconej piłki najwyżej
wyskoczył Patryk Małecki

groch, Piechowski (63 Dziki), Brenczuków (21 Jaszewski), Śmigiel, Parafia.

W 18. kolejce najciekawsza
konfrontacja
odbyła
się
na usteckim stadionie, gdzie
trzecia drużyna w tabeli spo
tkała się z wiceliderem. Oby
dwa zespoły mają czwartoligowe aspiracje. Po niezwykle za
ciętym meczu ofensywnie grają
cy Jantar/Euro-Industry poko
nał Czarnych Czarne, którzy
byli nastawieni defensywnie
i liczyli na kontry. Tym samym
podopieczni Tadeusza Żakiety
mają już tylko dwa punkty
straty do czameńskiej drużyny.
Do samego końca rozgrywek
zapowiada się ciekawa rywali
zacja. Pomorze gra swoje. Raz
lepiej, raz gorzej, ale najważ
niejsze, że wygrywa i lideruje.
Tym razem potęgowska ekipa
rozgromiła Kaszubię i to na jej
boisku w Studzienicach. Do nie
spodzianki doszło w Biesowicach. W niedzielę Echo przegra
ło z Granitem. Po tej wygranej
kończewski zespół przekazał
czerwoną latarnię dretyńskiej
Iskrze.

W akcji ustczanin Mateusz Tomas.

'XA
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FORMUŁA 1 Kubica 13. w Grand Prix Chin, bo pech go nie opuszcza

i

33. kolejka

Szampana leją inni
We wczorajszym desz
czowym wyścigu w Szan
ghaju Robert Kubica, któ
ry wystartował z ostat
niego miejsca, dwukrot
nie przebijał się w stawce
i dwa razy tracił nos
w bolidzie. W końcu jed
nak dojechał do mety,
jak przystało na pechow
ca, na 13. miejscu. Szczę
ście sprzyjało kierowcom
Red Bulla, którzy zdekla
sowali konkurencję.

M PKT

A <srmH

GRZEGORZ HILARECKI

grzegorz.hilarecki@gp24.pl
W piątkowych próbach Pola
ka z układem KERS (daje dopa
lacz w postaci 82 KM na kilka
sekund na każdym okrążeniu,
ale obciąża bolid), okazało się,
że ta nowinka bardziej szkodzi,
niż pomaga. Stąd w fatalnych
sobotnich kwalifikacjach, już
bez nowego systemu, ale z nie
przygotowanym autem Polak
zajął 18, najgorsze w karierze
miejsce. Nikt o zdrowych zmy
słach nie wierzył, że nasz jedy
nak w FI w wyścigu odegra ja
kąś rolę. Sprawozdawcy łudzili
się jednak, że deszcz podczas
wyścigu pomoże Kubicy przebić
się do przodu. Sam zawodnik
mówił, że pomóc mu może tylko
cud. Ten się nie zdarzył,
a wręcz przeciwnie, występ Po
laka w wyścigu to była walka
z festiwalem towarzyszącego
mu pecha.

WYNIKI GP CHIN
l.S.VettelzRedBull
2. M. Webber z Red Buli
3. J. Button z Brawn GP
4. R. Barrichello z Brawn GP
5. H. Kovalainen z McLarena
6. L. Hamilton z McLarena
7.T.GIockzToyoty
8. S. Buemi z Torro Roso

___
Kierowcy Red Bulla: Mark Webber i Sebastian Vettel (w środku) fetują zwycięstwo wraz z trzecim na mecie
Jensonem Buttonem z Brawna GP.

Po pierwsze, Kubica wystar
tował z ostatniej pozycji z pit
stopu (zespół postanowił zatan
kować mu auto pod korek),
a nie z prostej startowej. W su
mie miało to małe znaczenie, bo
wyścig ruszył za samochodem
bezpieczeństwa, gdyż na torze
było za dużo wody. Nasz kie
rowca zyskał kilka pozycji, bo
rywale albo musieli dotankowywać samochody, albo wypadali
z toru. Gdy doszło do prawdzi
wego ścigania Kubica utrzymy
wał się na torze i gdy już wyda
wało się, że ma jakieś szanse
na punkty, najechał na bolid
Toyoty. W strugach wody nie
zauważył, że rywal zwolnił.

Efekt, dwa zdruzgotane bolidy,
ale że przy zjeździe do pit stopu,
Kubica wrócił do ścigania. Zno
wu zaczął przebijać się do przo
du. Ponownie, gdy nadzieja
wdarła się w serca kibiców, po
luzował się zmieniony nos w sa
mochodzie. Przymusowa wizy
ta w serwisie i spadek na ko
niec. Ostatecznie, po raz pierw
szy dojechał do mety i to
przed kilkoma rywalami.
W sumie, wielu kierowców
miało kłopoty na mokrym torze.
Wypadali z trasy, kręcili bączki,
rozbijali bolidy. Kolega Kubicy
z teamu, czyli Nick Heidfeld,
parokrotnie wyjechał poza tor
i finiszował tuż przed Polakiem.

W tych warunkach najlepiej po
radził sobie zespół Red Buli,
którego kierowcy po raz pierw
szy w historii odnieśli podwójne
zwycięstwo. Trzeci był lider MS
Jenson Button z Brawna GP.
Smutne jest, że z wyścigu
na wyścig BMW Sauber coraz
bardziej odstaje od rywali.
Np. Femado Alonso z Renault
dostał już nowy pakiet aero
dynamiczny, McLareny też
już mają podwójny dyfuzor.
Mówi się, że pierwsze zmiany
w samochodzie Polaka nastą
pią dopiero w Barcelonie na 5.
tegorocznym GP, więc nie ma
co Uczyć, że w kolejnym star
cie Kubica pojedzie lepiej. ■

Dyrektor zarządzający
oddziału
Marek Ciesielski

1

P 8Z-BS

5 4 54-21
10 2 59-21
7 5 55-20
10 5 54-28
9 9 49-43
10 8 47-34
9 12 38-37
11 11 33-28
8 13 39-36
5 16 51-45
8 13 31-36
9 14 33-48
4 18 39-50
10 13 35-48
8 16 31-43
10 15 36-56
10 15 35-55
10 16 25-47
12 15 37-53
7 20 30-42

i

KLASYFIKACJA KIEROWCÓW
1J. Button 21 pkt
2. R. Barrichello 15
3.T.GIock10
4. S. Vettel 10
5. M. Webber 9,5
6. J.Trulli 8,5
7. N. Heidfeld 4
8. F. Alonso 4
9. H. Kovalainen 4
10. L. Hamilton 4

KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW
1. Brawn 36 pkt
2. Red Buli 19,5
3. Toyota 18,5
4. McLaren 8

Juventus - Inter Mediolan 1:1,
Genoa - Lazio 0:1, Roma - Lecce
3:2, Atalanta Bergamo - Reggina
0:1, Cagliari - Napoli 2:0, Catania
- Sampdoria Genua 2:0, Palermo
- Bologna 4:1, Siena - Chievo Ve
rona 0:2, Udinese Calcio - Fiorentina 3:1, AC Milan - Torino po
zamknięciu gazety.
M PKT

Unter
2. Juventus
3. Milan
4. Genoa
5. Fiorent.
6. Roma
7. Palermo
8. Cagliari
9. Lazio
10. Udinese
11. Atalanta
12. Catania
13.Sampd.
14. Napoli
15. Siena
16. Chievo
17. Torino
18. Bologna
19. Lecce
20. Reggina

32 74
32 64
31 61
32 57
32 55
32 52
32 49
32 48
32 47
32 41
32 41
32 40
32 40
32 39
32 37
32 34
31 27
32 26
32 24
32 23

Z

R

P BZ-BS

22 8 2
19 7 6
18 7 6
16 9 7
17 4 11
15 7 10
15 4 13
14 6 12
14 5 13
11 9 12
12 6 14
11 7 14
10 10 12
10 9 13
10 7 15
8 10 14
6 9 16
6 8 18
4 12 16
4 11 17

58-24
57-30
54-28
43-30
44-34
51-48
46-41
38-31
44-45
43-43
36-36
33-37
36-41
35-37
29-35
30-40
28-47
34-57
29-56
23-51
(gh)

PUKA NOŻNA Łukasz Fabiański negatywnym bohaterem półfinału Pucharu Anglii

Kanonierzy odpadli z Chelsea

przegrywając z Wielką Bryta- I
nią, ale był to już tylko mecz I
o przysłowiową pietruszkę, j
Wydarzeniem weekendu
bowiem dzień wcześniej \ na angielskich boiskach były
po porażce 2:4 z Włochami j półfinały krajowego pucharu
stracili szanse na awans. rozegrane na londyńskim We
W sumie występ naszej kadry mbley. Antybohaterem pierw
na turnieju w Toruniu był nie szego był bramkarz reprezen
udany, acz momentami nasi j tacji Polski Łukasz Fabiański.
W sobotę, w dniu 24. uro
grali dobrze i pokazali, że
w porównaniu do ubiegłorocz dzin Polak stanął przed szan
nego turnieju zrobili postęp.
\ są zdobycia pozycji pierwsze
l go bramkarza Arsenału. Nie
Tabela dywizji 1. w Toruniu
wykorzystał jej. Gwoli spra
wiedliwości dodać należy, że
M PKT BZ-BS
5 15 26-4 I grający przed nim obrońcy
1. Włochy
5 11 18-6 | kilkukrotnie zostali ograni
2. Ukraina
3. Wielka Brytania
5 8 17-12 jak dzieci przez napastników
Chelsea. Polak nie wybronił
5 8 14-9
4. Polska
żadnej trudnej piłki, a dwu
5. Holandia
5 3 9-16
6. Rumunia
5 0 1-38
krotnie wyszedł poza pole
(GH) karne i dał się ubiec Didiero-

Frank Lampard, po którego podaniach padły obie
bramki dla Chelsea (niebieska koszulka), zabiera pił
kę graczowi Kanonierów.

Adresy redakcji i głównych biur reklamy

Głos

1.ManUtd
31 71 22
2. Liverpool 32 70 20
3. Chelsea
32 67 20
4. Arsenal
32 61 17
5. Aston Villa 33 54 15
6. Everton
32 52 14
7.WHU
33 45 12
8. Fulham
33 44 11
9. Tottenham 33 44 12
10. MC
33 41 12
11. Wigan
32 41 11
12. Stoke
33 39 10
13. Bolton
33 37 11
14. Portsm. 32 37 9
15. Sunder!. 33 35 9
16. Hull
33 34 8
17. Blackburn 33 34 8
18. Middles. 33 31 7
19. Newcastle 33 30 6
20.WBA
33 25 6

8

I

32. kolejka

Daleko od czołówki

Dziennik Pomorza

Z

I

ligi włoskiej

Polacy czwarci na MŚ dywizji 1. w Toruniu

W piątkowy wieczór w me
czu kończącym mistrzostwa
świata dywizji 1. w Toruniu
Polska po dogrywce przegrała
z Wielkią Brytanią 1:2. Tym
samym nasi hokeiści spadli
na czwarte miejsce w tabeli,
bo wygrali tylko dwa mecze.
Awans do elity uzyskali
Włosi, którzy w decydującym
spotkaniu okazali się lepsi
od Ukrainy. Te dwie drużyny
o klasę przewyższały pozosta
łych uczestników zawodów.
Gracze Italii, w których szere
gach gra kilku byłych Kandyjczyków, wygrali wszystkie
spotkania. Z kolei Ukraińcy
przegrali tylko z triumfatora
mi turnieju.
Nasi hokeiści sprawili nie
miłą niespodziankę kibicom,

ligi angielskiej

Aston Villa - West Ham United
1:1, Middlesbrough - Fulham 0:0,
Portsmouth - Bolton Wanderers
1:0, Stoke City - Blackburn Ro
vers 1:0, Sunderland - Hull City
1:0, Tottenham Hotspur - Newca
stle United 1:0, Manchester City
- West Bromwich Albion 4:2.

wi Drogbie. Raz lecącą
do bramki piłkę wybił z linii
obrońca, ale za drugim razem,
na sześć minut przed końcem,
padł gol na 2:1 dający Chelsea
awans do finału. Uratował go
też słupek po strzele Anelki.
Jak wyliczyli statystycy,
po ponad 70. latach w meczu
Pucharu Anglii The Blues wyeliminowah Kanonierów.
W rozegranym wczoraj me
czu Manchester United grał
z Evertonem. Zanosiło się na
dogrywkę. Mecz zakończył się
po
zamknięciu
gazety.
Czerwone Diabły starają się
o zdobycie pięciu trofeów
w tym sezonie (dwa już mają).
(gh)

-
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PIŁKA NOŻNA Zamiana lidera w 24. kolejce ekstraklasy

24. kolejka ekstraklasy

31. kolejka ligi hiszpańskiej

Huelva - Real Madryt 0:1, Bilbao
- Deportivo 0:1, Atletico - Numancia 3:0, Getafe - Barcelo
na 0:1, Malaga - Mallorca 1:1, Al
meria - Osasuna 2:1, Espanyol
- Santander 1:0, Valladolid - Vil
larreal 0:0, Valencia - Sevilla i Betis - Gijon po zamknięciu gazety.
z

R

1. Barcelona 31 78 25
2. Real Madryt31 72 23
3. Sevilla
30 57 17
4. Atletico 31 49 14
5. Valencia 30 49 14
6. Villarreal 31 49 13
7. Malaga
3147 13
8. Deportivo 31 46 13
9. Valladolid 31 40 13
10. Almeria 3137 10
11. Santander 31 36 9
12. Mallorca 31 36 9
13. Osasuna 31 35 8
14. Real Betis 30 34 8
15. Getafe 31 34 8
16. Bilbao 31 34 9
17. Gijon
30 33 11
18. Recreativo31 30 7
19. Espanyol 31 29 6
20. Numancia 31 28 8

M PKT

3
3
6
7
7

P BZ-fiS

3
5
7
10
9

10 8
8 10

7
3
7
9
9

11
15
14
13
13

11 12
10 12

10
7
0
9
11
4

13
15
19
15
14
19

88-24
70-31
43-27
63-48
55-43
45-42
48-48
40-42
42-49
38-49
38-39
37-49
35-38
44-49
40-47
40-52
38-64
27-44
29-46
33-62

28. kolejka ligi niemieckiej

FC Koeln - Stuttgart 0:3, Arminia
- Bayern 0:1, Eintracht - Borus
sia M. 4:1, Karlsruhe - Hoffenheim 2:2, Bochum - Borussia D.
0:2, Wolfsburg - Bayer 2:1, Schal
ke - Energie 4:0, Hertha Berlin Werder 2:1, HSV - Hannover 2:1.
M PKT

Z

R

1. Wolfsburg 28 57 17 6
2. Bayern
28 5416 6
3. VfB Stuttgart 28 51 15 6
4. HSV
28 5417 3
5. Hertha Berlin 28 5216 4
6. Schalke 04 28 4613 7
7. Borussia D. 28 461113
8. Hoffenheim 28 45 12 9
9. Bayer
28 4212 6
10. Werder
28 36 9 9
11. Eintracht 28 32 8 8
12. FC Koeln 28 32 9 5
13. Hannover 28 29 7 8
14. VfL Bochum 28 28 610
15. Arminia 28 24 412
16. Borussia M. 28 23 6 5
17. Energie
28 23 6 5
18. Karlsruhe 28 19 5 4

p BZ-BS

5
6
7
8
8
8
4
7
10
10
12
14
13
12
12
17
17
19

62-34
59-36
50-37
42-38
42-35
42-27
45-33
54-40
50-36
52-39
36-45
30-43
39-58
33-44
22-41
34-53
24-51
20-46

32. kolejka ligi francuskiej

St. Etienne - Lille 2:1, Monaco
- Rennes 3:1, Caen - Nancy 1:2,
Nantes - Nice 2:0, Sochaux - Auxerre 0:1, Grenoble - Toulouse
1:0, Valenciennes - Le Mans 0:2,
Lorient - Marsylia 1:2, PSG - Le
Havre 3:0, Bordeaux - Lyon po za
mknięciu gazety.
M PKT

1. Marsylia 32
31
2. Lyon
3. Bordeaux 31
32
4. PSG
5. Toulouse 32
32
6. Lille
32
7. Rennes
32
8. Nice
9. Monaco 32
10. Auxerre 32
11. Lorient 32
12. Le Mans 32
13. Grenoble 32
14. Valenc. 32
32
15. Nancy
16. Nantes 32
17. St. Etienne32
18. Sochaux 32
19. Caen
32
20. Le Havre 32

64
60
59
59
56
56
51
44
40
40
38
38
38
36
36
33
32
32
31
21

BZ-B

Z

18
17
17
18
15
15
12
12
10
11
9
10
9

8 12
10 12

7 14
11 12

8 14
11 12

12 12

9
9
5
11
13
3

14
15
18
14
13
23

54-28
43-24
50-29
46-33
38-22
44-31
34-25
36-35
39-39
26-31
38-38
38-44
22-33
28-33
31-40
28-43
29-48
33-41
35-41
25-59
(GH)

*4

Piast Gliwice - Legia Warszawa

0:1 (0:0), bramka: 0:1 Takesure
Chinyama (65).

Franc zasmucony

Cracovia - Śląsk Wrocław 1:1

(1:0), bramki: 1:0 Dariusz Pawlusiński (45), 1:1 Tomasz Szewczuk
(63).
Polonia

Warszawa

-

Lechia

bramki: 1:0 Pe
ter Cvirik (24-samobójcza), 1:1 Ja
kub Zabłocki (32). Czerwona kart
ka, po dwóch żółtych, Marcin
Kaczmarek z Lechii (85).
Gdańsk 1:1 (1:1),

Od soboty liderem eks
traklasy jest Legia War
szawa, która dzień wcze
śniej wywiozła trzy punk
ty z Gliwic. Natomiast, fa
woryzowany Lech Po
znań na własnym stadio
nie stracił dwa punkty
w meczu z ŁKS.
GRZEGORZ HILARECKI

grzegorz.hilarecki@gp24.pl
Kolejorz znowu zafundował
swoim kibicom horror. Jego
piłkarze najpierw stracili go
la, potem zatrzymywał ich
broniący jak w transie Bogu
sław Wyparło, bramkarz
ŁKS. Jak zwykle w doliczo
nym czasie gry Lechici, kon
kretnie Bartosz Bosacki w 93.
minucie, strzelili bramkę i za
kończyło się na 1:1.
Liderem ekstraklasy zosta
ła Legia, która po niecieka
wym meczu pokonała 1:0
na wyjeździe Piasta. Gola zdo
był niezawodny Takesure
Chinyama, który prowadzi
w klasyfikacji najlepszych
strzelców i ma na koncie już
16 bramek. Już dziś możemy
sobie ostrzyć zęby na spotka
nie Legii z Lechem, do które
go zostało tylko pięć dni. Zwy
cięzca przybliży się do tytułu
mistrza Polski.
Zauważmy jednak, że wiel
ka czwórka naszej ligi (Legia,
Lech, Polonia Warzsawa i Wi
sła) zamieniła się w piątkę.
Kolejny czwarty mecz z rzędu

Franciszek Smuda, trener Lecha, nie mógł pogodzić
się z wynikiem meczu z ŁKS.

wygrał Bełchatów (3:0 z Odrą)
i do lidera ma stratę tylko sze
ściu punktów.
Zawiodła Polonia Warsza
wa, która nieoczekiwanie zre
misowała u siebie z Lechią
Gdańsk 1:1. Po meczu doszło
do wielkiego zamieszania, po
nieważ właściciel stołecznego
klubu zwolnił trenera Bogu
sława Kaczmarka. Podały to
media, klub nie zaprzeczał,
potem dementował, piłkarze
byli zdziwieni. Pod wodzą
Kaczmarka Polonia awanso
wała do półfinału Pucharu
Polski i w lidze nie przegrała
żadnego z sześciu meczów.
Czy właściciel ochłonie i pozo
stawi trenera, dowiemy się
w poniedziałek.
Warto
zauważyć,
że
gdańszczanie przerwali passę
czterech kolejnych porażek
i pokazują, że chcą walczyć
0 utrzymanie. Tak jak Górnik
Zabrze, który w końcu wygrał
mecz 2:0 (z Polonią Bytom).
W dole tabeli robi się więc co
raz większy tłok. Cracovia
zremisowała ze Śląskiem
Wrocław 1:1 i ma tyle samo
punktów co Górnik. Konia
z rzędem temu, kto przewidzi
spadkowiczów z ekstraklasy
w tym sezonie.
W ostatnim meczu kolejki
Arka Gdynia przegrała u
siebie z Wisłą Kraków i jest
coraz bliżej strefy spadkowej.
W spotkaniach 24. kolejki
kibice zobaczyli 14 bramek
1 jedną czerwoną kartkę. ■

PIŁKA NOŻM Grały największe ligi w Europie

Wyścig o tytuł w Hiszpanii,
pewniak we Włoszech
Rozegrane w weekend me
cze nie rozjaśniły sytuacji, je
śli chodzi o tytuł mistrza
w Hiszpanii, Anglii i Niem
czech. Sprawa jest przesądzo
na tylko we Włoszech.
Zarówno Barcelona, jak
i Real wygrały po 1:0. Wyglą
da na to, że dopiero zbliżający
się mecz Real - Barcelona roz
strzygnie, która z drużyn wy
gra ligę. Oba zespoły zgodnie
wygrywają mecze i utrzymuje
się sześciopunktowa przewa
ga Dumy Katalonii nad Kró
lewskimi.
W Anglii ze względu
na półfinały pucharu nie grały
zespoły walczące o tytuł.
W Niemczech lider z Wolfs-

Lionel Messi (żółta koszulka) strzelił gola w meczu
z Getafe i Barcelona wygrała 1:0.

Lech

Poznań

-

Łódzki

Górnik Zabrze - Polonia Bytom

2:0 (0:0), bramki: 1:0 Adam Ba
naś (52), 2:0 Dawid Jarka (58).
PGE GKS Bełchatów - Odra Wo

bramki: 1:0 Ma
te Lacić (25), 2:0 Mateusz Cetnarski (44), 3:0 Dawid Nowak (64).
dzisław 3:0 (2:0),

Jagiellonia Białystok - Ruch Cho

bramka Kamil

rzów 1:0 (0:0),

Grosicki (70).
Arka Gdynia - Wisła Kraków 0:1

(0:1), bramka Antonio Marcelo

(28).
M PKT

1. Legia
2. Lech
3. Wisła
4. Polonia
5. PGE GKS
6. Śląsk
7. Jagiellonia
8. ŁKS Łódź
9. Ruch
10. Polonia
11. Arka
12. Odra
13. Piast
14. Lechia
15. Cracovia
16. Górnik

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

50
49
48
46
44
37
31
29
26
26
25
25
25
23
22
22

Z

R

15
14
14
13
14
9
8
8
7
7
6
6
7
6
5
5

5
7
6
7
2
10
7
5
5
5
7
7
4
5
7
7

p BZ-BS

4
3
4
4
8
5
9
11
12
12
11
11
13
13
12
12

42--12
41--17
38--17
33--16
33 -24
33 -26
24-2
23--35
16--25
24--37
18 -28
17--31
13--22
21 -35
19 -35
15 -27

25 . kolejka I ligi

Widzew Łódź - Górnik Łęczna 2:1
(1:1), Stal Stalowa Wola - GKP
Gorzów Wlkp. 2:1 (1:1), Podbeski
dzie Bielsko-Biała - Dolca n Ząbki
3:1 (1:0), Górniczy Klub Sportowy
Jastrzębie - Flota Świnoujście 1:3
(0:1), Tur Turek - KGHM Zagłębie
Lubin 0:2 (0:0), Górniczy Klub
Sportowy Katowice - Korona Kiel
ce 0:2 (0:0), Znicz Pruszków - Mo
tor Lublin 0:0, Wisła Płock - War
ta Poznań 0:1 (0:1), Odra Opole
- Kmita Zabierzów 3:0 walkower.
M PKT

burga wygrał 10. mecz z rzę
du, ale i najgroźniejsi rywale
utrzymali
dystans.
W
czołówce
ścisk
jest
niesamowity, a obudziła się
po serii porażek Herta, która
też aspiruje do mistrzstwa.
Mistrzostwa może być pewnien włoski Inter, który pe
chowo zremisował w meczu
na szczycie z Juventusem.
Grający u siebie piłkarze Bia
łej Damy strzebli wyrównują
cą bramkę w 93. minucie me
czu. Mają aż 10 punktów stra
ty, więc piłkarze Intern mogą
już powoli przygotowywać
szampana, by świętować ko
lejny tytuł.

Klub

bramki: 0:1
Rafał Kujawa (43), 1:1 Bartosz
Bosacki (93).

Sportowy 1:1 (0:1),

Z

R

P BZ-BS

1. Znicz
2. Widzew
3. Korona
ł. KGHM
5. Podbeskid.

25
25
25
25
25

15
14
13
13
13

39-16
35-19
38-25
48-27
38-21

6. Flota

25 42 13

33-26

7. Górnik
25
8. Wisła Płock 25
9. Dolcan
25
10. Warta
25

50
50
46
45
44

38 11
36 10
32 9 5 11
30 8 6 11

34-31
34-33
25-27
30-37

11. GKS J.

25

30 8

6 11 26-36

12. Stal
13. GKS K.

24 29 8
25 26 6

5 11 25-28
8 11 28-37

14. Tur Turek 25

25 5

10 10 22-34

15. GKP
16. Motor

25 24 6 6 13 23-40
24 23 4 11 9 11-18

17. Odra

25

21 5

6 14 20-35

18. Kmita wycofał się z rozgrywek
i został przesunięty na koniec tabeli, a
mecze zweryfikowano jako walkowery.
W rubrykach: M - liczba meczów, PKT - punk
ty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, BZ bramki zdobyte, BS - stracone
(GH)

(GH)

Partnerem dodatku jest:

Już w czwartek z "Głosem" specjalny dodatek

Głos EKOLOeseZNY
m

Na stronach dodatku m.in.: informacje o stanie środowiska naturalnego, opis nowych rozwiązań technologicznych
stosowanych w ochronie środowiska, informacje o wykorzystaniu funduszy europejskich.
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1267809G1K1B

361

poniedziałek 20 kwietnia 2009

KOSZYKÓWKA
PLAY OFF PUC

PLAY OFF Turów Zgorzelec - Energa Czarni Słupsk 98:99

Prokom
w półfinale

Ujarzmili
wśaekłegoTura

Asseco Prokom Sopot, jak
przewidywała większość eks
pertów, poradził sobie z Atla
sem Stal Ostrów Wielkopolski
94:74 i awansował do półfina
łów play off. Piąty, decydujący
mecz z zespołem z Wielkopol
ski stał się jednak formalnością
dopiero w czwartej kwarcie.
Początek meczu należał
do Asseco Prokomu. Daniel
Ewing w pierwszych pięciu mi
nutach rzucił aż 11 punktów.
Gospodarze w tej kwarcie uzy
skali już dużą przewagę. Gdy
wydawało się, że będą kontro
lować mecz, goście szybko zni
welowali straty. Przed przerwą
na tablicy pojawił się remis
44:44. A Stal mogła prowadzić,
ale dwa razy z linii rzutów oso
bistych nie trafił Łukasz Rataj
czak. Słabi defensorzy z Sopo
tu nie potrafili zatrzymać roz
grywających Atlasa Stali:
Krzysztofa Szubargi i Brandona Hughesa. Dobrze grali: Ni
kola Jovanovic i Vladan Jocović. Natomiast Polak Łukasz Se
weryn grał ze złamaną lewą rę
ką.
Za sprawą punktów Qyntela Woodsa Asseco Prokom
prowadził 67:56 w 29. minucie.
Wystarczyło kilka chwil rozprę
żenia, by Atlas Stal jeszcze raz
zszedł na tylko dwa punkty
przewagi 66:68. Kontry gospo
darzy pomogły jednak uzyskać
ponownie bezpieczne prowa
dzenie, po widowiskowej akcji
Burke'a w 35. minucie Asseco
Prokom prowadził już 84:68.
Goście mieli problemy z prze
winieniami poszczególnych
zawodników i już nie potrafili
po raz kolejny nawiązać walki
z gospodarzami.
Prokom awansował do pół
finału, w którym zmierzy się
z Anwilem Włocławek. Pierw
sze dwa spotkania w Trójmieście w poniedziałek i środę.

Mantas Cesnauskis walczył do upadłego.

Asseco Prokom Sopot - Atlas Stal
Ostrów Wlkp. 94:74 (2921,17:23,
23:20,25:10).
Asseco Prokom: Logan 24, Woods 13,

Ewing 13, Burke 12, Brazelton 9, Bur
rell 8, Zamojski 5, Hrycaniuk 4, Dylewicz 3, tapeta 3, Kostrzewski 0, Szczot
ka 0.
Atlas Stal: Hughes 16, Szubarga 16, Jo
vanovic' 15, Jocovic 14, Majewski 8, Se
weryn 3, Ratajczak 2, Ochońko 0, Płóciennik 0, Balicki 0.

Nasi w Zgorzelcu mogli liczyć na doping fanów.

Takich akcji w wykonaniu Czarnych, jak ta Pawła Leończyka, nie brakowało.

Zaczęło się źle, ale skoń
czyło wygraną po do
grywce. Po piorunującym
finiszu Energa Czarni
zwyciężyła w pierwszym
meczu play off w Zgo
rzelcu.

Zmiana w drugiej kwarcie
Barletta (wszedł za Bookera)
niewiele dała, lepiej, gdy już
pod koszem w naszym zespole
rządził ten drugi. Turów nie
pozwalał Enerdze Czarnym
wyprowadzać piłki, słupscy
rozgrywający tracili wiele sił,
by dostała się ona pod kosz
Turowa. Jeśli nie udawały się
rzuty gościom (a było tak zde
cydowanie zbyt często), gospo
darze natychmiast to wyko
rzystywali i zdobywali łatwe
kosze po błyskawicznym ata
ku. Wtedy najbardziej uwi
daczniała się różnica w jako
ści obu składów. Szczególnie
było to bolesne dla przyjezd
nych, że w składzie miejsco

RAFAŁ SZYMAŃSKI
rafal.szymanski@gp24.pl

Mecz zaczął się od bardzo
nerwowych akcji z obu stron.
Słupszczanie szybko chcieli
ustawić sobie celowniki i bły
skawicznie rozpoczęli bombar
dowanie kosza Turowa rzutami
za trzy punkty. Nie trafili Demetric Bennett i Marcin Sroka,
trafił za to Mateo Kedzo. I go

spodarze i goście rozpoczęli
od twardych akcji w obronie.
Czarni w ataku zdecydowali się
grać na dokładne dogrania
pod kosza do Chrisa Bookera.To miała być odpowiedź
na kontry Turowa. Jak nie wy
chodziły rzuty za trzy miały
wejść punkty zdobywane przez
naszego centra. Niestety, nie
zawsze trafiał, a wychodzący
na obwód Kedzo nie potrafił mu
pomóc w walce o zbiórki z Tur
kiem i Danielsem. Dlatego
w twardej grze, obliczonej
na wyczerpanie rywala Turów
pod koszem zaczął osiągać prze
wagę. Ze zbiorek szły kontry,
którymi gospodarze rozbijali
defensywę Energi Czarnych.

wych zabrakło kontuzjowane
go Damira Milijkovicia.
Podstawowe elementy ko
szykarskiego rzemiosła w Turowie zadziałały po raz kolejny
do połowy czwartej kwarty.
Twarda, skupiona na rozgry
wających obrona, więcej możli
wości rotowania składem i opcji
w ataku były zabójcze. Odpo
wiedź Energi Czarnych?
Wspaniały zryw w ostatnich
pięciu minutach. Grab dokład
nie, szybko i niezwykle precy
zyjnie. Demolowali defensywę
gospodarzy tak jak oni robifi to
wcześniej z obroną gości. Było
już remis 84:84 i doszło do do
grywki. W niej słupszczanie nie
mogli wypuścić tego, co tak roz
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Turów Zgorzelec - Energa Czarni

Słupsk 98:99 (23:17,22:18,21:17,
18:32,14:15).
Edney 11, Roszyk 19, Witka 8,
Daniels 8, Bailey 20, Harris 14, Turek
10, Bochno 0, Stefański 3, Drobnjak 5.
Energa Czarni: Burks 10, Booker 20, Leończyk 8, Bennett 25, Bakić 2, Sroka 9,
Barlett 0, Cesnauskis 7, Kedzo 18, Ma
lesa 0.

Turów:
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sądnie złapali pod koniec regu
laminowego czasu gry. Rozsąd
ny Booker, lepszy od Edneya
Burks i nieskuteczni z osobi
stych Daniels i Bailey w Turowie dah Czarnym wygraną.
Drugi mecz we wtorek
w Zgorzelcu, potem dwa spo
tkania w Słupsku. Zespoły gra
ją do czterech wygranych. ■
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Logan zdobył dla gospo
darzy 24 punkty.

