NOWOŚĆ!
Trójwymiarowe kino
w Twoim domu
Już jutro „Głos" będzie można kupić
z pierwszą płytą z kolekcji
PLANETA 3D.

ŁOS

Dziennik Pomor:

Zarząd Transportu Miejskiego
wprowadza duże zmiany

Energa -Turów
bis!

Zachodzą i nadchodzą zmiany w słupskiej komunikacji. Już
od 1 maja będą nowe ceny biletów, niekoniecznie wyższe,
i zmodyfikowane rozkłady jazdy. Już działa nowa strona in
ternetowa ZTM z bardzo praktyczną wyszukiwarką połączeń.

Kibice liczą, że tym razem
Czarni wygrają mecz
z większą niż jednopunktowa przewagą.
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Zdrowie / Osiedle Słowińskie może być uznane obszarem zapowietrzonym. Zdecyduje ostateczny wynik badań.

ałtycka Biblioteka Cyfro
wa z ul. Grodzkiej
w Słupsku jest w finale kon
kursu „Samorządowy Lider
Zarządzania 2009 - usługi
społeczne - kultura”, organi
zowanego przez Związek
Miast Polskich. Celem jest
promowanie nowoczesnych
usług kulturalnych, które mo
gą stanowić wizytówkę miast.
W tym roku w finale znalazły
się Słupsk, Koszalin i Olsz
tyn. Koszalin przedstawił
ofertę Koszalińskiej Bibliote
ki Publicznej dla osób niepeł
nosprawnych, a Olsztyn - bi
bliotekę multimedialną jako
nowoczesne centrum infor
macji, edukacji i rekreacji.
Słupsk reprezentuje Bałtycka
Biblioteka Cyfrowa. - To zna
czy, że nauczyliśmy się eks
portować lokalną kulturę
- uważa Danuta Sroka, star
szy kustosz Miejskiej Biblio
teki Publicznej. (MAZ)

B

Marcin Barnowski
marcin.barnowski@qp24.pl____________

Ul. Lelewela i jej okolice mogą
zostać uznane za obszar zapowie
trzony wścieklizną. To rodzaj sani
tarnego stanu wyjątkowego. Na tej
ulicy słupszczanka znalazła nieto
perza, który ją ugryzł. Jak wskazują
pierwsze badania, był wściekły.

obieta wyszła na spa

K

Nasza akcja

Farbą
w chamstwo

Gdy nietoperz nie łata, może mieć zapalenie mózgu, czyli wśdekliznę.
szczepieniu psów. - W powie
cie byłby to pierwszy przypa
dek od 10 lat - mówi wetery
narz i ostrzega: - Choroba
może przenosić się także dro
gą kropelkową. Generalnie,
nie wolno podchodzić do dzi
kich zwierząt, które nie ucie
kają. Np. gdy nietoperz nie la
ta, ma uszkodzony narząd
echolokacji, a to wynik zapa
lenia mózgu, czyli wściekli

zny. Ale pocieszające, że nasz
wywiad w tej dzielnicy nie po
twierdził, by bytowały tu nie
toperze. Ten się chyba przybłąkał.
Jednak weterynarze nie
ustalili gatunku nietoperza.
Tymczasem poznańska zoo
log Monika Górawska zwraca
uwagę, że może to być mro
czek późny, gatunek dość
trudny do zlokalizowania. -

Fot. Krzysztof Tomasik

One wciskają się w szczeliny
na strychach, wieżach ko
ścielnych, w opuszczonych
szopach, a więc nie widać ich.
Żeby je ujawnić i zidentyfiko
wać, trzeba o zachodzie słoń
ca czuwać z detektorem ultra
dźwięków i nagrać moment,
gdy wylatują - mówi badacz
ka słupskich nietoperzy.
Co ciekawe, aż 10 procent
mroczków choruje na wście-

8 Rozrywka

Ü Akcja Redakcja

Szykują się wielkie tańce w Kobylnicy

Na ulicy Norwida

Słupskie fontanny mają cieszyć oczy
Mieszkańców i turystów. Czy spełnią
to zadanie?

Ponad tysiąc osób zatańczy i zaśpiewa
w hali sportowo-widowiskowej w Ko
bylnicy. W najbliższy weekend rozpocz
nie się tu 14. Ogólnopolski Festiwal Pio
senki i Tańca Kwakowo 2009. To naj
większa tego typu impreza w północnej
Polsce. Wystąpią soliści i zespoły mło
dych artystów. Najmłodszy uczestnik
będzie miał cztery lata.

Dzieci cieszą się z największego pla
cu zabaw na osiedlu, a dorośli na
rzekają na niewystarczającą liczbę
parkingów. W ramach cyklu
„Na mojej ulicy" nasi reporterzy od
wiedzili tym razem ulicę Norwida,
nazywaną czasami przedsionkiem
betonowej dżungli i rozmawiali z
mieszkańcami.
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ak się chce, to można.
Wczoraj wspólnie z grupą
słupskich uczniów Liceum
Plastycznego udowodniliśmy,
że trzeba naprawdę niewiele,
aby skutecznie walczyć z or-,
dynamymi i rasistowskimi
napisami szpecącymi elewa
cje słupskich budynków.
- Już dawno chcieliśmy to
zrobić i cieszymy się, że „Głos”
zainicjował taką akcję - mó
wią młodzi słupszczanie.
- Dość wulgaryzmów w na
szym mieście!
Wystarczyło trochę farby,
wolnego czasu i dobrych chę
ci.
Odwiedziliśmy kilka
miejsc i zrobiliśmy to, co już
dawno z własnej inicjatywy
powinni zrobić zarządcy bu
dynków. (man)

J

8 Architektura
Fontanny zdobią?

977013795212117

Słupsk

Biblioteka
nas promuje

Wściekły nietoperz
ukąsił słupszczankę
cer z pieskiem. Zdziwił
ją nietoperz leżący
w dzień pod płotem. Chciała
Wziąć go do domu, aby się wy
murował, jednak mały ssak
Ugryzł ją w palec. Słupszczan
ka poszła do lekarza, trafiła
Ua oddział zakaźny. Tu od ra
zu skierowano ją na serię
szczepień. Kuracja potrwa
do końca miesiąca. - W takich
sytuacjach nie czekamy
Ua badania zwierzęcia, bo to
Uioże trwać tygodnie - wyja
śnia doktor Bożena Jasińska
z zakaźnego.
Ukąszona po wizycie u le
karzy odnalazła nietoperza
i zaniosła do weterynarza.
Wstępna obserwacja potwier
dziła, że mógł być wściekły.
Zdechł po kilku dniach. - Dla
Pewności wysłaliśmy go
do centralnego laboratorium
W
Puławach.
Czekamy
Ua ostateczny wynik. Jeśli
°bawy potwierdzą się, ogłosiUiy rejon obszarem zapowie
trzonym wścieklizną - mówi
Powiatowy lekarz weterynarii
Janusz Sikorski. W takim re
jonie nie wolno puszczać luZem psów i kotów. Będą specjalne patrole straży miej
skiej, sprawdzające zaświad
czenia o obowiązkowym

1,40 a (z7% vati

Jdiznę. Rok temu przez jedne
go zamknięto na kilka tygo
dni Operę Leśną w Sopocie,
bo znalazła się w obszarze za
powietrzonym. W 2006 r. za
powietrzony
był
ratusz
w Płocku, do którego wściekły
mroczek wleciał przez otwar
te okno i zdechł.
Objawy wścieklizny u czło
wieka to ból oczu i mięśni, jak
przy grypie. ■
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KRAJ OPINIE
PROKURATURA Pierwszy akt oskarżenia w sprawie śmierci Barbary Blidy
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CYTAT DNIA
- Proszę zauważyć,

Oficer ABW przed sąd
3 lata więzienia grożą
Grzegorzowi S., funkcjo
nariuszowi katowickiej
ABW. Łódzka prokuratu
ra oskarżyła go o niedo
pełnienie obowiązków
służbowych podczas ak
cji zatrzymania byłej po
słanki SLD w jej domu.
To pierwszy akt oskarżenia
w prowadzonym od dwóch lat
śledztwie dotyczącym okolicz
ności śmierci byłej minister
budownictwa. Blida popełniła
samobójstwo 25 kwietnia

2007 r., kiedy funkcjonariusze
ABW przyszli przeszukać jej
dom w Siemianowicach Ślą
skich i zatrzymać ją na pole
cenie Prokuratury Okręgowej
w Katowicach. Prokuratura
chciała jej postawić zarzuty
w śledztwie dotyczącym tzw.
afery węglowej.
Grzegorz S. (obecnie zawie
szony w czynnościach służbo
wych) był kierownikiem gru
py powołanej do zatrzymania
Blidy. Z tego tytułu - zdaniem
śledczych - był odpowiedzial
ny za prawidłowy przebieg

akcji i do niego należało wyda
wanie poleceń pozostałym
członkom grupy. Tymczasem
S. nie wydał dwóm pozosta
łym funkcjonariuszom ABW
polecenia, dotyczącego prze
szukania Blidy i łazienki w jej
domu w celu sprawdzenia, czy
posiada ona broń. Sam też nie
podjął żadnych działań w tym
kierunku.
- Jak wynika z dokona
nych ustaleń, Grzegorz S. nie
podjął działań mających
na celu ujawnienie i zabezpie
czenie broni palnej bądź in

WARSZAWA Trwa plebiscyt na nadanie imion sokołom

nych niebezpiecznych narzę
dzi, czym stworzył niebezpie
czeństwo dla prawidłowego
przebiegu czynności proceso
wych oraz dla życia i zdrowia
Barbary Blidy - wyjaśnił
prok. Kopania.
Natomiast - według pro
kuratury, zebrane dowody
nie dały podstaw do przedsta
wienia zarzutów dwóm pozo
stałym funkcjonariuszom de
legatury ABW w Katowicach
wchodzącym w skład grupy
realizacyjnej. Prokuratura
uznała, że wypełnili oni swoje

obowiązki w zakresie wyko
nywania poleceń wydawa
nych przez kierującego grupą.
W śledztwie oskarżony nie
przyznał się do zarzucanego
mu czynu.
Pełnomocnicy rodziny Bli
dów wielokrotnie podkreślali,
że zarzuty powinna usłyszeć
także
funkcjonariuszka
ABW, która miała pilnować
Blidy w łazience, a także były
minister sprawiedliwości Zbi
gniew Ziobro i były szef ABW
Bogdan Święczkowski.
(OPR. PAP)

W OBIEKTYWIE

- Elżbieta Jakubiak, posłan
ka PiS, wczoraj w programie
Gość Radia Zet

WYPADEK AWIONETKI

Popsuł się silnik
Według wstępnych ustaleń,
przyczyną niedzielnego wy
padku awionetki w Skarbimierzu (Opolskie) była awaria silni
ka. - Zdaniem biegłego z pań
stwowej komisji badania wy
padków lotniczych wynika, że
śmigło samolotu nie obracało
się w momencie uderzenia
o ziemię, czyli silnik awionetki
nie pracował - mówi nadkom.
Maciej Milewski, rzecznik opol
skiej policji. Dodał, że ekspert
nie wyklucza, że awarii towarzy
szył błąd pilota, który w przy
padku awarii silnika nie powi
nien próbować zawracać, tylko
lądować awaryjnie na wprost.
W wypadku awionetki ran
ne zostały dwie osoby - pasa
żerka, która ma obrażenia twa
rzy i pilot, który doznał otwar
tego złamania nogi, oraz obra
żeń twarzy.
(OPR. PAP)

Wars i Sawa
albo Jaś i Małgosia
Ponad 550 propozycji imion
dla sokołów mieszkających
od 10 lat na 45 piętrze Pałacu
Kultury i Nauki zgłosili war
szawianie.
- Połowa internautów pro
ponuje, aby sokoły nazwać
Wars i Sawa - mówi Sławomir
Sielicki ze Stowarzyszenia
na Rzecz Dzikich Zwierząt So
kół. - Ale są też inne propozy
cje. Takie, które są nazwami
ulic lub kojarzące się z Pała
cem, np. Pekin i Pekinka. Zda
rzają się też imiona z popular
nych bajek, np. Jaś i Małgosia.
Plebiscyt jest dwuetapowy.
Najpierw internauci proponują

jak prezydent jest po
kazywany w telewizji.
Zawsze od dołu, żeby
wyglądał na bardzo
grubego człowieka.
Prezydent nie jest
grubym człowiekiem,
ma oczywiście okrą
głą głowę, ale nie jest
grubym człowiekiem

imiona dla sokołów. Potem od
będzie się drugi etap na nada
nie imion pisklętom, które
za dwa tygodnie wyklują się
z jaj.
Gniazdo ptaków znajduje
się w pomieszczeniu tuż
pod ighcą pałacu. Losy sokołów
od kilku tygodni można oglą
dać w intemecie. Stowarzysze
nie Sokół umieściło przy gnieździe kamery, które 24 godziny
na dobę przesyłają do sied.
Imiona dla ptaków moż
na zgłaszać przez internet
(na stronie PKiN oraz stowa
rzyszenia Sokół) do środy.

(SL)

IZBY WYTRZEŹWIEŃ
WROCŁAW Niechciane telefony, okulary i rowery

Niszczą zagubione fanty
Po 2 latach magazynowania
w biurze rzeczy znalezionych,
wrocławski Zarząd Dróg i Utrzy
mania Miasta pozbywa się nie
chcianych przedmiotów.
- Przede wszystkim są to
rzeczy pozostawione na przy
stankach lub w tramwajach,
czy autobusach: parasole, rę
kawiczki, okulary, szaliki,
dokumenty, czy plecaki opowiada Krzysztof Kubicki
z wrocławskiego ZDiUM. Po te rzeczy nikt do nas się
nie zgłosił, więc zgodnie
z przepisami poddajemy je
komisyjnemu niszczeniu.

Projektant i inicjator odsłonięcia tablicy ku pamięci Wojciecha Korfantego, prof.
| Franciszek Maurer (z prawej) podczas uroczystości, upamiętniających obrońcę
Klucze i przedmioty żela ! polskości Górnego Śląska, przywódcę historycznych powstań śląskich, posła i sezne zbierane są do specjal ) natora przedwojennej RP. W lipcu 2008 roku radni Sejmiku województwa
nych pojemników. Po ich za j śląskiego ustanowili rok 2009 rokiem Wojciecha Korfantego, w tym roku wypada
pełnieniu pójdą na złom. Na 70. rocznica śmierci przywódcy III powstania śląskiego. Jego pogrzeb, który odtomiast telefony komórkowe, | był się w Katowicach 20 sierpnia 1939 przekształcił się w wielką manifestację
których w biurze jest bardzo ] patriotyczną. Jego zwłoki spoczywają na cmentarzu w Katowicach przy ulicy
dużo, zostaną przekazane i Francuskiej, zwanym Śląskimi Powązkami. Wczoraj minęła 136. rocznica urodzin
specjalnej firmie, która je | Korfantego.
zniszczy.
W ostatnich latach najcie
kawszymi
egzemplarzami
w biurze rzeczy znalezionych
były: zdjęcie zęba rentgenow
skiego, papiery sprawy rozwo
dowej, projekt domu i prysznic
ogrodowy.

POZNAŃ Zamówili specjalną makietę serca miasta

(MD)

Rynek będzie bliższy niewidomym.
Opowie im o sobie alfabetem Braille'a.

Więcej praw
dla trunkowych
Osoba składająca zażalenie
na przymusowe doprowadze
nie do izby wytrzeźwień otrzy
ma prawo uczestnictwa w po
siedzeniu sądu, który będzie je
rozpatrywał - zakłada projekt
nowelizacji ustawy o wycho
waniu w trzeźwości, do które
go senackie komisje nie wnio
sły poprawek. Głównym celem
projektu noweli jest dostoso
wanie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziała
niu narkomanii do wyroku Try
bunału Konstytucyjnego.
(OPR. PAP)
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LUBUSKIE Znów jeździ postrach szybkich kierowców

Dogoni każdego pirata,
jeśli policjant też depnie
Na ulice powrócił nieoznakowany policyjny motocykl z wideorejestratorem. Bez proble
mu osiąga prędkość 260 km/h.
W gorzowskiej komendzie
przeszkolonych zostało 3 poli
cjantów, którzy potrafią wyko
rzystać jego możliwości.
- Bmw ma silnik o pojemno
ści 1,2 litra i mocy 130 KM. Złatwością dogoni nawet najszyb
szych piratów drogowych chwalą się gorzowsey policjanci.

Motocykl patrolował ulice
miasta i regionu w poprzed
nim sezonie. Policjanci za
trzymywali auta jadące
z prędkością 250 km/h oraz
motocyklistów traktujących
centrum miasta jak arenę po
pisów kaskaderskich. Śred
nio, dziennie, wykorzystujący
bmw policjanci nakładali
grzywny na kwotę 4 tysięcy
złotych.
(SLAV)

Za dwa tygodnie w Pozna
niu pojawi się kolejna atrak
cja turystyczna. To skierowa
na do osób niewidomych ma
kieta Starego Rynku w skali
1:100.
Makieta zajmuje po
wierzchnię dwa na dwa me
try. Najwyższy budynek znaj
dujący się na niej, to oczywi
ście poznański ratusz mierzą
cy dokładnie 62 centymetry.
Projekt został wykonany we
dług koncepcji profesora Zbi
gniewa Zielińskiego z 1946
roku. Dlatego nie znajdą się
na niej niektóre budynki,
m.in. poznański Arsenał.
Makieta od samego po
czątku tworzona była z my
ślą o osobach niewidomych,

mieszkających w Poznaniu
i odwiedzających to miasto.
Jej wykonanie zajęło po
nad 9 miesięcy, a w pracach
nad nią brał udział Polski
Związek Niewidomych.
- Cała makieta jest obrajlowana, tak by osoby niewido
me mogły „zobaczyć” jak wy
gląda i gdzie leży ratusz
oraz inne zabytkowe kamie
nice poznańskiej starówki —
mówi Krzysztof Przybyła,
twórca makiety. - W projek
cie uwzględniliśmy także
wszystkie nazwy ulic otacza
jących rynek, jak również kie
runki geograficzne.
Makieta rynku stanie
w podziemiach kościoła oj
ców franciszkanów na Wzgó

rzu Przemysława, tuż obok
makiety dawnego Poznania
i Grodu Pierwszych Piastów,
również autorstwa Krzysz
tofa Przybyły. W odróżnie
niu od wcześniejszych, oglą
danie makiety Starego Ryn
ku będzie bezpłatne. Jedy
nym warunkiem będzie
wcześniejsze
zgłoszenie
przez osoby niepełnospraw
ne chęci obejrzenia wysta
wy.
- Mam już pierwsze opi
nie od osób niewidomych dodaje Przybyła. — Są bar
dzo pozytywne. W końcu
będą mogli zobaczyć coś,
czego wcześniej nie mogli
widzieć.

(WK)
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SZWAJCARIA Atak na Izrael na konferencji ONZ w Genewie
DaMsnnikiNn©«*

Iran oburzył.
Europa wyszła.
Delegaci z krajów za
chodnich na genewskiej
konferencji ONZ o rasi*nnie, wyszli podczas
przemówienia prezyden
ta Iranu Mahmuda Ahmadineżada. Ten, odnosząc
s'S do Izraela, nazwał je90 rząd rasistowskim.
Około 40 dyplomatów euro
pejskich, w tym Francuzi
1 Brytyjczycy, opuściło salę na
tychmiast po tym, kiedy Ahmadineżad oświadczył, iż Izra

el został utworzony pod pre
tekstem żydowskich cierpień
w czasie drugiej wojny świato
wej.
Mahmud Ahmadineżad, od
nosząc się do Izraela powie
dział też, że to najokrutniejszy
i najbardziej rasistowski reżim
i rasistowski rząd w okupowa
nej Palestynie. Wskazywał
na Stany Zjednoczone, Europę
i Izrael, zarzucając im destabi
lizowanie całego świata.
Norweski minister spraw
zagranicznych Jonas Gahr

WIELKA BRYTANIA Sensacje psychologa o piciu i urodzie

Wódka nie poprawia
wyglądu dam
- Nie jest prawdą, iż męż
czyznom po kilku piwach ko
biety wydają się atrakcyjniejsze - twierdzi dr psychologii
Wincent Egan z uniwersytetu
w Leicester, który opubliko
wał swoje badania w nauko
wym periodyku.
Według niego, pożądliwe
typanie wzrokiem na kobiety
Przez mężczyzn będących
Pod wpływem alkoholu nie
ma wpływu na ocenę ich
atrakcyjności, która zasadni
czo nie różni się od oceny
Mężczyzn trzeźwych.
~ Zarówno mężczyźni
trzeźwi, jak i będący

pod wpływem alkoholu są
w tym względzie równie niewyrobieni w smaku - uważa
Egan.
Naukowiec z Leicester
zwerbował 240 ochotników,
kobiet i mężczyzn, którzy bę
dąc w różnych fazach oddzia
ływania alkoholu oglądali
zdjęcia kobiet pod kątem oce
ny ich atrakcyjności i wieku.
Wprawdzie
będącym
pod wpływem alkoholu kobie
tom niektóre twarze wydały
się ładniejsze, jednak w przy
padku mężczyzn takiej prawi
dłowości nie stwierdzono.
(OPR. PAP)

WŁOCHY Prośba burmistrza zniszczonego miasta to dowód w sądzie

Stoere oświadczył, że słowa
Ahmadineżada były równo
znaczne z podżeganiem
do nienawiści. Ambasador
Wielkiej Brytanii Peter Gooderham potępił prezydenta
Iranu za obraźliwą i podżega
jącą wypowiedź.
Niektóre kraje wcześniej zboj
kotowały konferengę, nazywaną
kontrowersyjną. W Genewie za
brakło USA, Izraela i siedmiu in
nych państw, w tym Polski.
Obecne są min. Francja, Wielka
Brytania, Dania i Czechy.

prezentuje rewelacyjną
trójwymiarową kolekcję filmową

Według Waszyngtonu, ist
niała obawa, że konferencja
stanie się platformą pełnych
hipokryzji i nieproduktywnych
antyizraelskich wypowiedzi.
Bojkot skrytykowała wczo
raj Rosja. Wiceminister
spraw zagranicznych Alek
sandr Jakowienko oznajmił,
że najwidoczniej nie wszyst
kie rządy są w stanie sprostać
zmieniającym się wyzwaniom
związanym z rasizmem, kse
nofobią i wykluczeniem.
(OPR. PAP)

W SKRÓCIE
Exodus cywilów
- Ponad 35 tys. osób opu
ściło strefę tamilskich rebelian
tów na północnym-wschodzie
Sri Lanki - poinformował lankijski prezydent Mahinda Rajapaksa i wyjaśnił, że ludzie
opuścili wąski pas ziemi o po
wierzchni około 15 km kw.,
znajdujący się w rękach rebe
liantów z organizacji Tygrysy-Wyzwoliciele Tamilskiego llamu (LITE).
- To już koniec Tygrysów.
Rozpoczął się proces całkowi
tej porażki LITE - zapewnił
Rajapaksa.

Trwający od 20 lat konflikt
kosztował już życie ok. 70 tys.
osób.

Chciał na Kubę
Porywacz opanował kana
dyjski samolot boeing 737
na lotnisku na Jamajce. Prze
trzymywał sześciu członków
załogi, a wcześniej zwolnił 174
pasażerów i dwóch członków
załogi. Uzbrojony mężczyzna
domagał się lotu na Kubę.
Po 7 godzinach negocjacji po
rywacz poddał się. Nikomu
nic sie nie stało.
(OPR. PAP)

WENEZUELA Prezydent pochwalił się rakietami od Rosjan

Z ziemi w powietrze,
gdyby ktoś zaatakował

Chciał stanu kryzysowego
Burmistrz L’Aquili w Abruzji
złożył wczoraj w sądzie oryginał
igraniu
wystosowanego
na pięć dni przed katastrofal
nym trzęsieniem ziemi do włoskiej obrony cywilnej.
Massimo Cialente prosił w do
kumencie o ogłoszenie w mieśrie
stanu kryzysowego. Powodem
tyła seria trwających od daw113 Wstrząsów sejsmicznych. Telegram burmistrza Cialente bę

l

Wczoraj Moskwa ogłosiła
P|any zwiększenia ilości woj
skowego sprzętu lotniczego
^ swej bazie w Kirgistanie.
będzie wzmocnienie pozycJi w Azji środkowej trakto
wanej przez Moskwę jako tra^tytyjna sfera interesów.
. Rosyjska decyzja zbiega
Slć w czasie z zamknięciem
P^Zez kirgiskie władze ametykańskiej bazy lotniczej,

Zbierz wszystkie filmy i wygraj
wycieczkę zagraniczną!
Zbierasz„Atia$ wiedzy
o Polsce i świecie"?
Skompletuj serię PLANETA 30
i zobacz świat w trzech wymiarach

(OPR. PAP)

Zaznaczają przewagę
krokiem postrzeganym jako
strategiczne zwycięstwo Mo
skwy.
Rosyjskie władze zwiększą
liczbę samolotów w bazie
Kant, co wiąże się z sytuacją
w Azji środkowej i Afganista
nie. Baza jest znacznie mniej
sza od amerykańskiej, w któ
rej nadal stacjonuje dwa razy
więcej wojska i sprzętu.
(OPR. PAP)

Już jutro 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

dzie dowodem w śledztwie to
czącym się w sprawie zawalenia
się budynków w wyniku wstrzą
su z 6 kwietnia, który spowodo
wał śmierć 295 osób.
Prośba o ogłoszenie stanu
kryzysowego została skierowa
na do obrony cywilnej po to, aby
można było uruchomić w trybie
pilnym fbndusze na natychmia
stowy remont domów.

ROSJA Więcej wojska w Kirgistanie

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

ä!jf

UWAGA! Cała kolekcja taniej w prenumeracie
Wenezuelski żołnierz podczas parady
upamiętniającej 198. rocznicę niepodległości
Wenezueli. To z tej okazji prezydent Chavez
pochwalił się nowymi rakietami od Rosjan.
Prezydent Hugo Chavez
ujawnił w w Caracas, że jego
kraj kupił rosyjskie rakiety zie
mia - powietrze.
Teraz będzie szkolił spe
cjalną jednostkę do obsługi
broni. Rakiety mają być za
bezpieczeniem w przypadku
ataku na kraj, a Chavez za
przecza, by Wenezuela miała
stać się zagrożeniem dla któ
regoś z państw w regionie.
- Nie chcemy z nikim woj
ny, musimy jednak odpowied

nio wyposażyć naszą armię wyjaśnił przywódca.
Rakiety, to podobno zdal
nie sterowana i przenośna
broń o zasięgu sześciu kilome
trów, szczególnie skutecz
na w obronie terenów gór
skich.
W ostatnich latach Wene
zuela zakupiła w Rosji broń
i sprzęt bojowy za sumę 4 mld
USD, w tym kałasznikowy,
śmigłowce i myśliwce.
(OPR. PAP)

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. 094 347 35 37

(wgodz.10-15)
> wystając pod nr 7168
5MS o treści:
kgp.planeta
{koszrSMS: U2JMJ)
1201709G1K1
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z Madejem Fedorowiczem

Nie wszyscy są generałami
3

1
^

«

1 ii

- Co się stało, że prezes
Gino Rossi Paweł Kapłon
i jego zastępca Tomasz
Gryglewski po niespeł
na pół roku pracy
zrezygnowali z tych funk
cji, a pan został p.o.
prezesa?
- Powodem była różnica
zdań między nimi, czyli dwu
osobowym zarządem, a radą
nadzorczą.
- Której z kolei przewod
niczył pan. Co radzie nie
odpowiadało? Przecież
panowie Kapłon i Gry
glewski mieli wasze
przyzwolenie na wdraża
nie opracowanej przez
nich strategii. Nawet dla
tego zostali prezesami. Co
się zmieniło?
- Co do założeń strategicz
nych sporu nie było. Chodziło
o realizację. Wdrażali je
za wolno. Okazało się, że oso
by, które są doskonałymi stra

tegami, niekoniecznie spraw
dzają się jako generałowie.
- A nie poszło o pienią
dze? Ostatnie raporty
z Giddy Papierów Warto
ściowych, na której Gino
Rossi jest notowane,
wskazują, że zysk
w styczniu i lutym w sto
sunku do tego samego
okresu 2008 roku spadł
o 23,6 procent.
- Nie, nie poszło o pienią
dze. Tu nie ma drugiego dna.
- Wraca pan na stałe
na stanowisko prezesa?
- Nie, jestem tylko oddelego
wany do tej funkgi na czas, kie
dy walne zgromadzenie zdecy
duje, jak zostanie obsadzone to
stanowisko. Nie zamierzam re
zygnować z emerytury.
- Można więc spodziewać
się konkursu na stanowi
sko prezesa Gino Rossi?
- Nie jest to wykluczone,
ale decyzję o sposobie obsa
dzenia stanowiska podejmą
dominujący udziałowcy spół
ki, czyli m.in. Włosi; prawdo
podobnie do 30 czerwca.

Rozmawiał Zbigniew Marecki

WYDARZENIA
NASZA AKCJA Zamalowaliśmy wulgarne i rasistowskie napisy na murach

Wzięliśmy pędzle
w swoje ręce

Redaktor naczelny Krzysztof Nałęcz nalewa farbę
Klaudii Jasutowicz z liceum plastycznego.

Maciej Fedorowicz jest p.o.
prezesa słupskiej spółki Gino
Rossi

CZYTAJ W PIĄTEK W MAGAZYNIE „GŁOSU".

Przelewają krew
na drogach
Fama głosi, że
śmierć mają
za nic. Nie tyl
ko swoją, tak
że tych, którzy
mają nieszczę
ście spotkać
ich na drodze.
Motocykliści
lubią żyć szyb
ko i tak jeź
dzić. Kiedyś
nazywano ich
dawcami orga
nów. Teraz warzywami.
Redakga „Głosu Pomona” zaprasza do lektury

Słupsk staje się coraz piękniejszy, więc te rysunki
muszą zniknąć, uważa licealistka Marta Zarzycka.
Gospodarze domów nie
mogli sobie z tym pora
dzić przez kilka lat, a my
załatwiliśmy w kilka go
dzin. Z młodymi plasty
kami zamalowaliśmy
wczoraj obraźliwe słowa.
MARCIN PRUSAK

marcin.prusak@gp24.pl
Hasła Ch.W.D.P., hitlerow
skie swastyki, napisy „Je...ć pe
dagoga”, pentagramy, gwiazdy
Dawida na szubienicy ginęły
pod pędzlami uczniów Liceum
Plastycznego i dziennikarzy
„Głosu Pomorza”. Zakryliśmy
farbą chamskie napisy na bu

Weekend

W

Głos

Pradze

Ewa Graniak, graficzka „Głosu", i licealistka Karoli'
na Krajewska w podwórku przy al. Sienkiewicza.

dynkach przy ul. Szczecińskiej
(na gmachu szkoły muzycznej),
przy ul. Kopernika, w bramach
i podwórkach al. Sienkiewicza,
a także na bloku od strony ulicy
Francesco Nullo. Te miejsca
wskazali nam w weekend inter
nauci.
W akcji pomagali nam
uczniowie z Liceum Plastyczne
go: Marta Zarzycka, Karoli
na Krajewska, Klaudia Jasuto
wicz, Tomasz Adamczyk i Hu
bert Tomasik. ■
POMOGLI NAM
Za farbę i pędzle serdecznie
dziękujemy Składowi Budow
lanemu Fimal PSB w Słupsku.

Hubert Tomasik w akcji.

Wybierz się na wycieczkę

do Lwowa

W programie zwiedzanie m.in.:
Hradczan, Josefova, Starego Miasta,
Mostu Karola, Starówki Drezdeńskiej

W programie zwiedzanie m.in.:

Termin: 01-03.V.2009

Termin: 24-30.05.2009

Cena: 590 zł/os.

Głos

Oleska, Krzemieńca/Zbaraża,
Kamieńca Podolskiego, Żwańca, Lwowa

Cena: 1180 zł
+ 35 euro na wydatki programowe

Cena zawiera:

Cena zawiera:

transport autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania bufet szwedzki, bilety wstępu na Hradczanach,

przejazd autokarem, 6 noclegów, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad, opiekę i informację turystyczną pilota,
opiekę duchową kapłana, ubezpieczenie (KL, NNW). (wyjazd z Koszalina w dniu 24.05, przyjazd do Koszalina w dniu 30.05)

opiekę pilota i przewodnika, ubezpieczenie (KL, NNW). Dopłata za obiadokolacje (2) - 70 zł/os., wyjazd z Koszalina.

Informacje: Biuro Turystyczne ODYS, ul. Wyszyńskiego 5/2, Koszalin; tel.: 0-94 346-27-64, tel.: 0-94 342-26-52.

Informacji udziela BiuroTurystyczno-Pielgrzymkowe FRATER pod numerem tel.: 052 322 48 39, www.frater.pl
................... ................------....................... ..... ——................... ....................................... ....... iT6Ö9Ö§6”$K
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WASZA SONDA

ARCHITEKTURA Fontanny upiększają miasto? Chyba jednak nie do końca.

Która ze słupskich
fontann najbardziej Ci się
podoba?

Woda się leje,
ale trochę słabo

Maria Niewiarowska, emerytka

- Prawdę mówiąc, nie
wiem. A jakie fontanny są
w Słupsku? W sumie to najbar
dziej podoba mi się ta, która
jest nad Stawkiem Łabędzim.

15

DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

MARCIN MARKOWSKI

marcin.markowski@gp24.pl

05984881 53
wgodz. 10-18

NASZ KOMENTARZ

Zafontannowanie

WOJCIECH
NAPRUSZEWSKI

wojciech.napruszewski@gp24.pl

Lech Pietrak, pracownik fizyczny

Damian Gradus,
uczeń technikum

- Zdecydowanie ta, która
znajduje się na Stawku Łabę
dzim. Jest klimatyczna, fajna.
Miło się siedzi w jej otoczeniu.

Okradziona z ozdobnych osłon fontanna przy Stawku Łabędzim w Słupsku.
Już w przyszłym tygo
dniu wszystkie słupskie
fontanny trysną wodą.
Jednak wciąż nie moż
na się oprzeć wrażeniu,
że te elementy małej ar
chitektury mogłyby być
ładniejsze, niż są.
MICHAŁ KOWALSKI

michal.kowalski@gp24.pl
Paulina Lewandowska,
uczennica gimnazjum

- Nie wiem. Nie mam pojęcia. A gdzie są w Słupsku jakieś
fontanny?
(kow, fot. man)
promocja

POMORZA

Www.gp24.pl

statnio panuje ciekawa
moda: kto żyw, stawia
fontanny. Budują centrum
handlowe - fontanna stoi
w centrum. Powstaje no
wa ulica czy deptak - fon
tanna zawsze w najważ
niejszym miejscu. I dobrze.
Fontanna to przecież czę
sto modne dzieło sztuki,
które doskonale wzboga
ca nasze życiowe prze
strzenie. Możemy zachwy
cać się (lub nie) słupskimi
fontannami - patrz tekst
obok. Uważam jednak, że
we wszystkim trzeba mieć
zdrowy umiar i choć tro
chę dobrego smaku. Jeżeli
braknie przynajmniej jed
nej z tych cech, w naszych
miastach powstaną kosz
marki, które zamiast cie
szyć oko, staną się pośmie
wiskiem miasta.

O

- Lubię tę przy przejściu
na ulicy Bema. Oczywiście
P°d warunkiem, że nie jest za
spana ziemią. Wtedy zupełnie
nie pasuje do tego miejsca.

Woda tryska już w najład
niejszej słupskiej fontannie
przy Stawku Łabędzim. Zbu
dowała ją spółka „Wodociągi”
w ubiegłym roku. Mimo kon
trowersji (mniej więcej w tym
samym czasie spółka podnosi
ła ceny za wodę i ścieki) to
najbardziej udana realizacja
w mieście. Razem z fontanną
na samym stawku. Ta przy
pomina podobny słupski wo
dotrysk z lat 40., a cała kon
cepcja słynną genewską fon

tannę - „Jet d’eau”, która wy
rzuca wodę 140 metrów w gó
rę z prędkością 200 km/h. Ta
kich cudów raczej się w Słup
sku nie doczekamy. Musimy
liczyć na pomysłowość władz
miasta i architektów.
Drugim udanym wodotry
skiem jest ten w Parku Kultu
ry i Wypoczynku. - Spełnia on
jeden z podstawowych warun
ków takich obiektów. Położo
ny jest w klimatycznym miej
scu, dzięki czemu przechodnie
z chęcią siadają obok, by
na chwilę wypocząć - mówi
Mirosław Zwolski, znany
słupski architekt.
Na tym zachwyty się koń
czą. Fontanna na Bema
entuzjazmu nie wzbudza. Po
dobnie jak ta położona w par
ku przy al. Sienkiewicza,
gdzie woda już w przyszłym
tygodniu będzie się wylewać
z paszcz dość koszmarnych

lewków. Tymczasowość tego
rozwiązania trwa dwa lata.
Po zniszczeniu przez wandali
figurki murzynka, lewki mia
ły stać tam miesiąc. Stoją
do dziś. Podobnie oceniany
jest wodotrysk przed kinem
Milenium, postawiony tam
jeszcze w latach osiemdzie
siątych.
- My nie odpowiadamy
za sam kształt fontanny. My
tylko zajmujemy się eksplo
atacją fontann - stwierdza
Zdzisław Ingielewicz, dyrek
tor Zarządu Terenów Zielo
nych i Cmentarzy Komunal
nych w Słupsku. Rola
ZTZiCK zawęża się więc do
odkręcania i zamykania kur
ka z wodą albo do kontrower
syjnego zagospodarowania
pustej niecki, tak jak się to
stało na Placu Powstańców
Warszawy, gdzie zamiast wo
dotrysku jest kwiatowy

klomb. I na pewno nie zmieni
się to w najbliższym czasie.
Architekci uważają, że
na kolejne tego typu obiekty
powinno się ogłaszać konkur
sy. Tak jak w innym mia
stach.
- Tendencje są teraz takie,
by fontanny były rodzajem
gry z wodą, bez dużych base
nów - jak na przykład we
Wrocławiu. Stają zazwyczaj
przy ciągach pieszych albo
w jakichś ciekawych miej
scach, gdzie lubią przebywać
ludzie - tłumaczy Zwolski.
W Słupsku o konkursie
na razie się nie myśli. Teraz
mamy do czynienia z kolejną
tajemnicą. - Planujemy pewną
realizację na ulicy Tuwima, ale
jest za wcześnie by powiedzieć
dokładnie o szczegółach sprawy
- stwierdza Mariusz Smoliński,
rzecznik prasowy prezydenta
Słupska. ■

Czy wg Ciebie Polacy
są rasistami?

Tak

77%
Nie

23%

Wyniki sondy serwisu www.gp24.pl
Liczba oddanych głosów: 165
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SŁUPSK

KOMUNIKAÜA Już niedługo autobusami pojedziemy nieco inaczej

Z MIASTA Pechowa inwestycja znowu ma kłopoty

Skatepark zamknięty,
prokuratura w akcji

Maj w tłoku zmian

Słupski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zamknął skatepark przy ul. Małcużyńskiego. Powodem jest złe wy
konanie jego elementów,
które zagrażają użytkowni
kom. Śledztwo w sprawie
prowadzi prokuratura.

Od 1 maja pojedziemy
inaczej autobusami miej
skimi w Słupsku. Będą
nowe ceny biletów i ko
rekty rozkładów jazdy.
Za bilet na linii nocnej za
płacimy jak za zwykły
dzienny. Wkrótce też
zmienią nieco wygląd
miejskie autobusy.

Skatepark przy ul. Małcużyńskiego ma wyjątkowego
pecha. Problemy miał od sa
mego początku. Jego oddanie
do użytku opóźniło się o rok.
Koszt budowy to prawie mi
lion złotych.
Teraz okazało się, że skatepark trzeba zamknąć, bo jego
elementy - a szczególnie na
jazdy, są niebezpieczne dla
użytkowników.
- Blachy są przytwierdzone
do asfaltu, który jest cieńszy
niż w pierwotnym projekcie.
Dlatego się odrywają - mówi
Henryk Jarosiewicz, dyrektor
SOSiR-u.
Sprawa wyszła przypad
kiem podczas rutynowej kon
troli przez rzeczoznawcę.
- Otrzymaliśmy dokument
z tej kontroli. Wynikało z nie
go między innymi, że trzeba
wykonać nową warstwę ście
ralną oraz wymienić blachy
krawędziowe - mówi Bożena Sobczyńska-Kozłowska,

MICHAŁ SZYMAJDA

michal.szymajda@gp24.pl
Za wszystkimi zmianami
stoi Zarząd Transportu Miej
skiego, który od początku roku
sprawuje nadzór nad komuni
kacją autobusową w Słupsku.
Do tej pory jednak próżno było
doszukiwać się poważniejszych
decyzji, które ułatwiłyby życie
niezmotoryzowanym słupszczanom. Teraz ma się to zmienić.
- Pierwszym krokiem jest
strona internetowa z bardzo no
woczesną wyszukiwarką połą
czeń, która działa już od kilku
tygodni - mówi Marcin Grzybiński, dyrektor ZTM. - Ale to
tylko jedno z kilku udogodnień,
które zaplanowaliśmy dla pasa
żerów.

Bilety dzienne będą droższe, ale ZTM zapowiada, że będzie łatwiej podróżować.

W nocy tak jak za dnia
Od 1 maja zostanie zrówna
na taryfa przewozowa linii noc
nych z dziennymi. Oznacza to,
że za przejazd nocną jedynką
oraz N2 zapłacimy dokładnie
tyle samo, ile za kurs na linii
dziennej.

- Do tej pory, aby pojechać
autobusem w godzinach noc
nych, trzeba było zapłacić
dwukrotność ceny biletu, któ
ry kasowaliśmy w czasie dnia
- mówi Grzybiński. - W nie
wielu miastach zdecydowano
się na taki krok, jednak chce
my, aby z linii nocnych
w Słupsku korzystało coraz
więcej osób.

dżać do marketu Real w Ko
bylnicy. Jej autobusy będą
kończyć bieg na pętli przy
ul. Dmowskiego. Chcący do
stać się do sklepu nie powinni
się jednak martwić: z pętli
kursować ma darmowy auto
bus wynajęty przez Real.
Niewielkie korekty na wnio
sek pasażerów wprowadzone
zostaną na liniiach 12 i 5.

Dziewiątką krócej
Wraz z początkiem maja li
nia numer 9 przestanie dojeż-

Z niską podłogą
Ponadto już na wszystkich
kursach linii 5, 9 i nocnej je

dnia - normalny 70 zł, ulgo
wy: 35 zł; ważne od ponie
działku do piątku oprócz
świąt - normalny: 66 zł, ulgo
wy: 33 zł

malny: 2,20 zł, ulgowy (usta
wowy i lokalny): 1,10 zł
■ karnety 4-przejazdowe -

normalny: 8,40 zł, ulgowy:
4,20 zł

Michał Kowalski

».uwiHitfiiMMinaan

NOWE CENY BILET m
■ bilety jednorazowe - nor

dynki pojawiać się będą tylko
autobusy niskopodłogowe.
Pasażerowie powinni przy
zwyczajać się też do zmiany
oznaczeń na słupskich autobu
sach, przystankach i biletach.
Zamiast logo MZK Słupsk zoba
czymy na nich symbole Zarzą
du Transportu Miejskiego.
Pierwszy autobus oklejony
w ten sposób jeździ już po mie
ście. Na biletach znaczki orga
nizatora komunikacji pojawią
się prawdopodobnie w maju,
krótko po tym jak zdrożeją. ■

powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego w Słupsku.
SOSiR, nie czekając na de
cyzję nadzoru, sam zdecydo
wał o czasowym zamknięciu
skateparku. - Powinien być
czynny już na początku maja
- twierdzi Jarosiewicz.
Tymczasem postępowanie
w sprawie prowadzi prokura
tura. Śledczy szukają odpo
wiedzi na pytanie, jak to się
stało, że obiekt został pozy
tywnie odebrany w ubiegłym
roku, mimo iż grubość wyla
nego asfaltu na całej jego po
wierzchni wynosi tylko cztery
centymetry, a nie, jak powin
no być - osiem.
- Wszczęcie śledztwa zo
stało zainspirowane czynno
ściami operacyjnymi policji
w lutym 2009 roku. Prowadzi
my je w związku z możliwym
przekroczeniem uprawnień
lub niedopełnieniem obowiąz
ków przez funkcjonariuszy
publicznych - urzędników
słupskiego magistratu - mówi
Renata Krzaczek-Śniegocka,
zastępca prokuratora rejono
wego w Słupsku.
Na razie jednak prokuratu
ra nie udziela żadnych szcze
gółowych informacji związa
nych ze sprawą.

■ bilety miesięczne imienne:

■ bilety miesięczne na
okaziciela - normalny: 90 zł,

ważne we wszystkie dni tygo

ulgowy: 45 zł.

W ciągu kilku najbliższych ty
godni ZTM podpiszę umowę
z Miejskim Zakładem Komu
nikacji na wykonywanie prze
wozów. MZK zobowiąże się
w niej do wykonywania kur
sów za określoną stawkę, któ
rej nie będzie mógł przekro

czyć. Na ulicach pojawią się
też lotne brygady kontrole
rów, którzy sprawdzać będą,
czy wszystkie pojazdy odjeż
dżają zgodnie z planem.
Za większe uchybienie w sto
sunku do rozkładów MZK bę
dzie musiał płacić kary.

ZDROWIE Unijne miliony na zakup sprzętu do słupskiego szpitala

Dobre projekty dają pieniądze
Słupski szpital dostanie
ponad 23 min złotych dofi
nansowania z Unii Europej
skiej. Dwa projekty, które
napisali pracownicy szpita
la, Urząd Marszałkowski
w Gdańsku zarekomendo
wał jako priorytetowe dla
całego regionu.
Jan Kozłowski, marszałek
województwa pomorskiego,
wręczył dyrektorom pomor
skich placówek służby zdrowia
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Wszystkim,
którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu

Ś.P.

Bogdana Szweda
serdeczne podziękowania
za okazane wsparcie
i pomoc

składa

Rodzina
3486D9?LBH_A

decyzje o przyznaniu dofinanso
wania projektów w ramach Re
gionalnego Programu Operacyj
nego dla Województwa Pomor
skiego na lata 2007-2013. Słup
ski szpital otrzyma ponad 23
min zł na zakup sprzętu me
dycznego i wyposażenia w za
kresie diagnostyki i leczenia
chorób onkologicznych, układu
sercowo-naczyniowego i cukrzy
cy oraz blisko 2 min zł na mo
dernizację i wyposażenie od
działów udarowego i rehabilita
O
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Wyrazy głębokiego
współczucia
Bogumile i Januszowi

Kurek
z powodu śmierci
Mamy
składają
Irena, Iwona,
^ Maria i Jurek
3476Ü9SLBHJ

cji neurologicznej. Ostatni pro
jekt był napisany wspólnie
przez trzy szpitale: słupski,
gdański i gdyński.
- Postanowiliśmy zjedno
czyć siły, bo razem mieliśmy
większą szansę na dofinanso
wanie. I udało się - cieszy się
Ryszard Stus, dyrektor słup
skiego szpitala. - Wszystkie
pieniądze zostaną przezna
czone na zakup pełnego wypo
sażenia nowego szpitala,
m.in. na sprzęt do sal operao
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cyjnych i do diagnostyki. To
tylko połowa funduszy po
trzebnych na ten cel. Reszta
to pieniądze z budżetu pań
stwa i miasta - mówi Stus.
Pierwsze zakupy będą jesz
cze w tym roku, kolejne
- w następnym.
W sumie wszystkie pomorskie placówki służby zdrowia
otrzymają
dofinansowanie
w wysokości ponad 77,5 min
złotych.
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W tym jakże smutnym dniu z nami Byliście,
w cierpieniu i żałobie się Połączyliście.
W tych trudnych chwilach Byliście nam oparciem,
Daliście miłość, przyjaźń i wsparcie.
Iza to dziękujemy z serca całego
w imieniu własnym i Jacka Naszego.

Magdalena Olechnowicz
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia 2009 r.
r—t w wieku 87 lat zmarł nasz Ukochany
Mąż, Tata i Dziadek

lij

Miłośnicy deskorolek muszą uzbroić się w cierpliwość.

Stefan Połeć

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 22.04.2009r.
o godz. 11.20 na Starym Cmentarzu w Słupsku,
skąd nastąpi wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 11.50.

Najserdeczniejsze podziękowania

wszystkim Obecnym na pogrzebie,
przy ostatnim pożegnaniu kochanego

Jacka
Jóskowskiego

u

składają
Rodzice i Najbliżsi

Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu
o godz.7.30 w Kościele Mariackim w Słupsku.

Pogrążona w smutku Żona, Dzieci i Wnuki
!48109SLSB__A

BEZPŁATNE WARSZTATY

Naucz się kręcić
Kino Rejs organizuje warsz
taty filmowe. Zajęcia popro
wadzą absolwenci Mistrzow
skiej Szkoły Reżyserii Filmowej
Andrzeja Wajdy, którzy działa
ją w fundacji Plaster. Udział
w warsztatach jest bezpłatny.
- Warsztaty potrwają przez
cztery kolejne majowe week
endy, od 9 maja - mówi Elżbie
ta Łukaszus-Mijewska z ki
na Rejs. - Uczestnicy warszta
tów będą pracować w kilku
osobowych grupach. W czasie
zajęć sami będą między inny
mi wymyślać pomysł na film,
robić zdjęcia do niego i dowie
dzą się, jak wygląda profesjo
nalny montaż filmu. Sprzęt
do kręcenia i zmontowania fil
mu będzie zapewniony.
Uczestnicy zrobią w czasie
warsztatów trzy filmy. Zostaną
one zmontowane i udźwięko
wione
w
Warszawie,
i po dwóch tygodnia będzie je
można zobaczyć na specjal
nym pokazie w Słupsku.
O przyjęciu na warsztaty de
cyduje kolejność zgłoszeń. Po
trzebne dane to imię, nazwi
sko, wiek (do 35 lat), telefon,
adres i krótkie uzasadnienia,
dlaczego chce się wziąć udział
w warsztatach. Zgłaszać się
można osobiście i mailowo
Pod adresem Młodzieżowe
Centrum Kultury, al. 3 Maja 22,
76-200 Słupsk, e-mail: kinorejs@wp.pl, tel. 059 843 11 30,
059 843 54 34.

(NIK)
PROMOCJA
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SŁUPSK
FESTIWAL W Kobylnicy zaśpiewa i zatańczy ponad tysiąc osób

INFORMATOR SŁUPSKI

Pół Polski wystąpi
na jednej scenie

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

Ml
Milenium, tel. 059 842 5191 Ge
nerał Nil, godz. 17.30 i 20; Han
nah Montana, godz. 15.30,17.15
i 19; Vigky Cristina Barcelona,
godz. 16, 17.45, 19.30 i 20.30:

Rejs Watch Docs. Prawa człowie
ka w filmie, godz. 11-15.

REKREACJA
Ośrodek Sportu

To będzie największa te
go typu impreza w pół
nocnej Polsce. W piątek
i sobotę odbędzie się 14.
Ogólnopolski Festiwal
Piosenki i Tańca Kwakowo 2009. Swój udział po
twierdziło już 1116
uczestników.

i

Rekreacji,

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

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

DANIEL KLUSEK

STOMATOLOG

daniel.klusek@gp24
W tym roku festiwal po raz
drugi ma rangę ogólnopolską.
- Śpiewać i tańczyć będą dzie
ci i młodzież z województw za
chodniopomorskiego, pomor
skiego, kujawsko-pomorskie
go, podlaskiego i lubuskiego
- wymienia Sebastian Chancewicz, dyrektor artystyczny
festiwalu. - Cieszy nas fakt,
że z roku na rok zgłasza się
coraz więcej uczestników.
W tym roku najmłodszy bę
dzie miał zaledwie cztery lata,
najstarszy - 20.
W piątek o godz. 10 roz
pocznie się prezentacja woka
listów. Zaprezentuje się kil
kadziesiąt duetów solistów
i zespołów.
Uczestników oceniać będą
jurorzy z Teatru Muzycznego
w Gdyni i słupskiej Akademii
Pomorskiej. Tego dnia o godz.
18 podczas koncertu laure-

1

wtorek 21 kwietnia 2009

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 mchu
059 843 7110; MZK 059 848 93
06, Nord Express 059 843 23 41.

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, 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
601663 796. Przewóz i przecho

Rok temu młodzi tancerze świetnie poradzili sobie w tańcu towarzyskim.
atów zaprezentują się najlepsi
wokaliści.
W sobotę o godz. 11 roz
poczną się pokazy tancerzy.
Jury, między inymi chore
ografowie
związani
z popularnym programem
„You Can Dance”, będą oce
niać 66 zespołów. Najlepsi za
prezentują się również pod

czas gali, która rozpocznie się
o godz. 18.
- Spodziewamy się wielu
widzów. W ubiegłym roku
wszystkie pokazy były ogląda
ne przez komplet publiczno
ści. Widzom szczególnie podo
bają
się
prezentacje
najmłodszych - mówi Seba
stian Chancewicz.

Festiwal, którego organiza
torami są Szkoła Podstawowa
w Kończewie i Gminny Ośro
dek Kultury w Kobylnicy, od
będzie się w hali sportowo-wi
dowiskowej przy Zespole
Szkół Samorządowych w Ko
bylnicy.
Wstęp na wszystkie pokazy
jest wolny. ■

wanie bezpłatne; Hermes, ul. Obr.
Wybrzeża 1, (całodobowo) tel. 059
842 84 95; D604 434 441.

Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, tel. 059
842 84 71; ul. Kopernika, tel. 059

FESTIWAL WATCH DOCS Jutro zobacz słupski film o stwardnieniu rozsianym

KONCERT Jubileusz Kresowiaków

Marcin o fokach,
Adam o chorobie

Wystąpią gwiazdy
wileńskiej estrady

Student oceanografii odby
wa staż w helskim fokarium
i zaprzyjaźnia się z foką o imie
niu Hel. I on i jego podopiecz
na dużo uczą się od siebie. Ich
historię opowiada dokument
w reżyserii słupszczanina Mar
cina Bortkiewicza, po raz
Pierwszy publicznie pokazany
w niedzielny wieczór w ramach
festiwalu Watch Docs - Prawa
Człowieka w Filmie.
- „Nauczanie początkowe”
mój najnowszy film, który
na festiwalu Watch Docs wy
stąpił gościnnie, bo odbiega tro
chę od jego myśli przewodniej mówi Bortkiewicz, absolwent
Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii
Andrzeja Wajdy. - Jednak robi
łem też filmy, które wpisują się
świetnie w koncepcję festiwalu.
Na przykład mój dyplomowy
film „Reguły gry”. Dlatego jego
też pokazałem w niedzielę słup
skiej publiczności.
W czasie festiwalu Watch
Łocs w Słupsku wyświetlonych
zostanie kilkadziesiąt filmów
0 prawach człowieka. W tym
Ówa obrazy zrealizowane przez
shipszczan. Drugi będzie moż
na zobaczyć już jutro. To praca

Już można kupić bilety
na koncert artystów z Wilna,
którzy 5 maja wystąpią w Słup
sku z okazji 20-lecia Towarzy
stwa Przyjaciół Wilna i Grodna.
- Wystąpią gwiazdy estrady wi
leńskiej - zachęca Marian Bo
ratyński, prezes TPWiG. - Za
śpiewa między-innymi Katazina, soliści zespołu pieśni i tańca

j

Wileńszczyzna i artyści kapeli
wileńskiej Zbigniew Lewicki
i Ryszard Biyżys.
Koncert odbędzie się 5 maja
w sali słupskiej filharmonii
o godz. 19.15. Bilety po 30 zło
tych na to wydarzenie moż
na kupić w sklepie Asia
przy ul. Nowobramskiej 1.

(NIK)

842 84 81; Policja - 997; ul. Rey
monta, tel. 059 848 06 45; Straż
Miejska 986; 059 843 32 17;
Straż Gminna 059 848 59 97;
Straż Pożarna 998; Pogotowie Ra
tunkowe 999.

TELEWIZJA

CYFROWA-^VECTRA

TV SŁUPSK
20 - Blok audycji informacyjnych:
Obserwator - serwis informacyjny:
Pogoda”; Obserwator Sport - serwis
sportowy; 35 - 4-4-2 - magazyn
sportowy; 50 - VECTRAMEDIA blok programowy.

LITERATURA Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży

Teksty zza oceanu I
Marcin Bortkiewicz po projekcji swojego najnowsze
go filmu „Nauczanie początkowe".
dyplomowa Adama Mroczka,
absolwenta łódzkiej filmówki,
a na co dzień operatora w słup
skiej redakcji TVP Gdańsk.
- To historia 35-letniego An
drzeja ze Słupska, który jest
chory na stwardnienie rozsiane,
o tym jak sobie radzi z chorobą
- opowiada Adam. — Zdecydo
wałem się go zrobić, bo sam
choruję na stwardnienie rozsia
ne i wiem, jak ważna jest walka
z chorobą i wsparcie bliskiej
osoby. W moim przypadku jest
to żona.

Jutro odbędzie się pierwszy
publiczny pokaz filmu pt. „Trze
ba iść dalej” i po raz pierwszy
zobaczy go również bohater fil
mu Adama Mroczka. Film wy
świetlany będzie o godz. 19.45
w słupskiej Szkole Policji.
Po projekcji odbędzie się spo
tkanie z twórcą. Wstęp na festi
walowe projekcje jest wolny.

(NIK)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
FESTIWALU NA
www.gp24.pl

107 autorów z zagranicy
przysłało swoje teksty na tego
roczną edycję słupskiego kon
kursu literackiego dzieci i mło
dzieży. Tym samym nabiera on
wymiaru międzynarodowego.
Konkurs literacki dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej
od wielu lat jest związany
z Gimnazjum nr 2 w Słupsku.
- To będzie edycja rekordowa.
Otrzymaliśmy 8971 zestawów
utworów z 394 szkół w kraju.
Po raz pierwszy mamy też tek
sty z Czech, Niemiec, Litwy,
Grecji i USA. Niektóre musieli
śmy tłumaczyć, bo ich autorzy,
choć są Polakami, pisali po an
gielsku - opowiada Maria Pietryka, organizatorka konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się 18 maja o godz. 12
w sali teatru przy ul. Jana Paw
ła II3.
Członkowie jury już przeczy
tali nadesłane prace. - Tylko
pan profesor Zbigniew Zielonka
dostał do czytania 23 kilogramy
opowiadań - śmieje się Pietryka.
Zwieńczeniem konkursu bę
dzie 400-stronicowy tom pt.
„Na dworcu wyobraźni”, w któ- j
rym znajdą się prace lub ich |
fragmenty laureatów oraz wy
różnionych autorów.
W tegorocznej gali uczestni
czyć będzie poetka Wanda Chotomska.

Zbigniew Marecki

Kanał 6 w sieci Telewizji Kablowej
Słupsk na kanale 175,25 MHz
Emisja premierowa programu lokal
nego codziennie o godzinie 17.30.
Podane liczby oznaczają czas rozpo
częcia programu po pełnej godzinie:
30 - Kalendarium i program dnia;
31- Fakty dnia - magazyn informa
cyjny; 55 - prognoza pogody 56
- Dwa serca dwie radości; 01 - Ma
ły wielki procent - Lębork; 07 - Jak
cudownie jest mieć pasję.

Z nami dojeikiesz wszędzie! I
133880851 SB ß
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

W domach cuchnie
jak w gorzelni

ANDRZEJ GURBA

andrzej.gurba@gp/4.pl

059 822 51 80

wgodz. 12-15

INFORMATOR

Gorzelniany wywar wy
wożony jest na pola
w pod miasteckim Dretyniu. Blisko domów miesz
kalnych. I mocno śmier
dzi.

Bytów: Centrum Zdrowia, ul. Ks.
dr. Bernarda Sychty 3, tel. 059
822 66 45;
Miastko: Vitae, ul. Dworcowa 4 b,
tel. 059 857 32 69;

\

BYTÓW
INTERWENGA Wywar jest doskonałym nawozem dla roślin, ale śmierdzi

i

Człuchów Zamkowa, ul. Królew
ska 2, tel. 059 834 32 58.

ANDRZEJ GURBA

Mil
Albatros Popiełuszko,
godz. 18; Człuchów: Uciecha nie
czynne: Miastko: Grażyna nieczyn-

andrzej.gurba@gp24.pl
|
j

ne.

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

Człuchów 059 834 14 12; O 602
176 059.

KOMUNIKACJA
PKP 94 91; O 703 300 000
PKS Bytów-059 822 22 38;
PKS Człuchów 059 834 2213;
PKS Miastko 059 857 2149.

KRONIKA POLICYJNA
Uderzył w bok BMW
i uciekał przed policją
PIASZCZYNA Kierowca mercedesa sprintera podczas wyprzedzania BMW uderzył w bok tego auta
i uciekł. Do kolizji doszło w niedzielę wieczorem między Piaszczyną,
a Kramarzynami. - Kierowca
BMW powiadomił nas o zdarzę-

Miejscowa gorzelnia niemal
codziennie musi wylewać go
rzelniany wywar. Ma swoje
miejsce, kilka kilometrów
za Dretyniem, daleko od ludz
kich siedlisk.
- Niestety, wywar jest też
lany we wsi i to w kilku miej
scach. Śmierdzi co najmniej
przez kilka dni - skarżą się
mieszkańcy. Gorzelniany wy
war, który ma nieprzyjemny za
pach, jest przy okazji doskona
łym naturalnym nawozem. To
dlatego Ośrodek Hodowli Zwie
rzyny w Dretyniu porozumiał
się z gorzelnią i jest on też wyle
wany na ich pola. Problem
w tym, że znajdują się one do
syć blisko domów mieszkal
nych.
j
- Jak wiatr wieje w naszą
\
stronę, to przez cały dzień ma
j my gorzelnię w domu - skarżą
I się mieszkańcy. Problem zna
j Tadeusz Stopa, sołtys Dretynia.
i - Zawiadomiłem straż miejską.
I Wszystko odbywa się zgodnie

MtORlU (iUR&A.

Bytów:

Tadeusz Stopa na polu, gdzie wywożony jest wywar z gorzelni.
z prawem. Tyle tylko, że zaraz
po wylaniu wywaru, powinien
być on szybko zaorany. Wtedy
już nie śmierdzi. Mieszkańcy
mówili mi, że zdarzało się, że
gorzelniane odpady leżały
na polach zbyt długo - mówi
Stopa. Z powodu smrodu naj
bardziej cierpieli mieszkańcy
kilku domów położonych
przy drodze na Trzcinno. - Tam
po interwencji wywar przestał

być wywożony - zdradza Stopa.
Teraz wywar trafia na pole nie
daleko leśniczówki. Tak było
wczoraj. Pojechaliśmy na miej
sce. Faktycznie świeże gorzel
niane odpady bardzo śmierdzą.
Jak wiatr wieje w stronę wsi, to
z odorem ma do czynienia wię
cej mieszkańców.
Piotr Kneblewski, szef
Ośrodka Hodowli Zwierzyny,
mówi, że przestrzega wymaga

nych standardów. - Na pole
przy drodze na Trzcinno już nie
wywożę wywaru. Rośnie tam
owies. Na pole przy leśniczówce
gorzelniany nawóz będzie tra
fiał tylko jeszcze przez jakiś
czas. Posadzę tam kukurydzę
- oznajmia Kneblewski. Prze
konuje, że wywar nie jest bar
dzo uciążliwy. - Nie są to duże
ilości. Maksymalnie po trzech
dniach pole jest orane. W końcu

to wieś. Są zwierzęta, obory,
gnojowica. Też są różne zapa
chy - oznajmia Kneblewski.
Deklaruje na przyszłość, że
będzie wcześniej uprzedzał są
siadów o wylewaniu gorzelnia
nego wywaru i prosił ich o wy

rozumiałość.
Pole, gdzie wczoraj wylano
gorzelniany wywar, zostanie
zaorane za dwa dni. Wtedy
przestanie śmierdzieć. ■

niu. Sprinter minął patrol policji j
w Niezabyszewie. Policjanci zawrócili i pojechali za mercedesem,
Ten znacznie przyspieszył i w końcu wjechał w drogę w kierunku ce-

j
j
j

To była fikcja
tylko dla pieniędzy

gielni. Sprinter zakopał się. Kiedy j
kierowca zauważył ponownie poli- j
ęjantów próbował uciekać - mówi !
Michał Gawroński, rzecznik praso- |
wy bytowskięj policji. Za kierownicą siedział 44-letni Dariusz N., ale

j
j
j

od razu oświadczył funkcjonariuszom, że wcześniej samochodem j
kierował 30-letni Radosław B. Ten j
ostatni przyznał się do spowodo- i
wania kolizji. Obaj mężczyźni mieli

cego się od czterech lat

j procesu, w którym Wiesław
L., ginekolog z Kępic, jest
oskarżony o wystawianie
fikcyjnych zaświadczeń po
twierdzających ciąże.

jechał prawidłowo ulicą Styp-Rekowskiego. Kierowca renault wyjeżdżał z ulicy Różanej i nie ustąpił
pierwszeństwa. Sprawca wypadku ma 77 lat.

Przyaepka oderwała się
i uderzyła w auta
BYTÓW Na ulicy Gdańskiej w Bytowie 20-letniemu kierowcy opla
vectry odczepiła się w trakcie jaz
dy przyczepka. Wpadła na jadące
z przeciwka dwa auta fiata punto
i volkswagena passata. Szkody
oszacowano na 6,5 tysiąca złotych. Kierowca opla został ukara
ny 300-złotowym mandatem.
(ang)

w Polsce sektora produkcji
i sprzedaży naturalnej żywno
ści wysokiej jakości". O godz.
13 rozpocznie się ocena po
traw i ekspozycji w konkursie
kulinarnym, w którym rywali
zują m.in. gospodarstwa agro
turystyczne. Organizatorami
konferencji są: Mirosław Ba- |
truch - szef komisji rolnictwa |
sejmiku, Mariusz Treder - dy
rektor szkoły w Łodzierzy oraz
Roman Ramion - burmistrz |
Miastka.
(ANG)

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNA NIERUCHOMOŚĆ

j
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku
Katarzyna Skoczeń (tel ./fax. (0-59) 841-35-39)
ogłasza, że dnia:

złamanym przedramieniem i że- j
brami trafił do szpitala po tym, jak j
uderzył na skrzyżowaniu w samo- j
chód renault thalia. Motocyklista

Konferencja
z konkursem kulinarnym

W środę w Zespole Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w podmiasteckiej Łodzierzy odbędzie się
konkurs kulinarny oraz konfe
rencja pod hasłem „Żywność
wysokiej jakości szansą rozwo
ju regionu". Konferencja roz
pocznie się o godz. 11 wykła
dem „Produkt tradycyjny i re
gionalny szansą rozwoju Poj morza". O godz. 12 kolejny wyI kład o „Problematyce rozwoju

Wczoraj przed Sądem Rejo

Motocyklista ze złamaniami
trafił do szpitala
BYTÓW 46-letni motocyklista ze

:

j nowym w Miastku odbyła
j się kolejna odsłona toczą

około dwóch promili alkoholu
w organizmie, W samochodzie by- j
ła jeszcze nietrzeźwa pasażerka
i trzeźwy pasażer.

W SKRÓCIE

TEMIDA Polsko-wietnamskie małżeństwa

\

Dzięki takim zaświadcze
niom Wietnamczycy, którzy
za pieniądze zawierali mał
żeństwa z Polkami, mogli
I szybciej zalegalizować pobyt
j w naszym kraju.
)
Ten proceder był powszech
| ny w końcu lat 90. Hurtowo
takie
śluby
zawierano
w Urzędach Stanu Cywilnego
w Słupsku, Miastku i Kępi
cach.
Wczoraj zeznawała 30-leti nia
słupszczanka, która
w 1998 roku zawarła małżeń
j stwo z Wietnamczykiem.
i
- To była fikcja dla pienię
j dzy. Wszystko za mnie zała
j
twiono. Formalności w USC,
zaświadczenie o ciąży. Ślub
brałam w Miastku. Nie wiem,
jaki lekarz podpisał się na za

19 maja 2009 r. o godz. 10:45
w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę
przy Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
Wiesław L. podczas wczorajszej rozprawy.
świadczeniu. Oskarżonego wi
dzę pierwszy raz na oczy - ze
znawała Sylwia G., która
w świetle prawa ciągle jest za
mężna.
Prokuratura oskarża Wie
sława L. o wystawienie kilku
nastu takich fałszywych za
świadczeń. Za każde miał
brać 50 złotych. Wiesław L.
nie przyznaje się do winy. Ob
ciążają go jednak zeznania or

ganizatorów tego procederu.
W sprawie polsko-wietnamskich małżeństw toczyło się
lub toczy kilka odrębnych pro
cesów.
Miastecka sprawa została
odroczona. Obrona, jak i pro
kuratura, chcą przesłuchać
jeszcze m.in. Wietnamczy
ków, którzy zawierali z Polka
mi małżeństwa za pieniądze.
(ANG)

lokalu użytkowego (handlowego) należącego do Tadeusza Stankiewicz
a położonego w Słupsku przy ul. Banacha 6A (Hala Targowa „Pod Wieżą"),
dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr KW 74721.
Suma oszacowania wynosi 121 183,00 zł netto, zaś cena wywołania jest
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 887,25 zł netto. Do
wylicytowanej ceny należy doliczyć należny podatek VAT wg stawki 22%.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 118,30 zł w gotówce.
Wpłaty należy dokonać w Kancelarii przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. (059) 841 35 39
1273809G1K1A

wtorek 21 kwietnia 2009
DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

KONTROWERSJE Zamknijcie to przejście - proszą mieszkańcy

Piją, sikają i przeklinają
^zejście między dwoma
budynkami przy ul. Jed
ności Robotniczej od lat
sPędza sen z powiek
•mieszkańcom pobliskiej
kamienicy. I to dosłow
nie, bo od hałasu
Pod oknem nie da się
spać. - Od lat staramy
s*ę# żeby coś z tym zrobić,
alę nikt o nas nie myśli
~ żalą się mieszkańcy.
__ EDYTA LITWIIMIUK

edyta.litwiniuk@gp24.pl
Przejście między budynj^ein prZy ulicy Jedności Ro
botniczej a pobliskim blokiem
ma nawet metra szerokoSci> a mieszkańcy od lat mają
z mm kłopot.
Ten skrót na ich podwórko
Upatrzyli sobie amatorzy al
koholu.
- Zaczyna się już od 6 rano,
otwierają sklepy. A poto już i przez cały dzień,
az do późnej nocy stoją
P°d oknem - opisuje pani Lu

cyna.
" Piją alkohol pod naszymi
°knami, palą, potem wyrzuca
ją do okienek piwnicznych pe
ty, zostawiają śmieci - puszki,
opakowania po papierosach,
reklamówki. Najgorsze jest
t°, że cały czas hałasują

z
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Śmierdzi, ciasno - a jednak chodzą. Mieszkańcy chcą zamknięcia przejścia między
budynkami.
i przeklinają - wtóruje sąsiad
ce Robert Treder.
- Latem praktycznie nie
można otworzyć okna, bo nie
da się tego wszystkiego słu
chać. Młodzi, jak się im zwróci
uwagę, to jeszcze pójdą gdzie
indziej, a ci starsi, z tanim

winem w dłoni to tylko odwarkną, a bywa że i postraszą
- dodaje pani Lucyna.
Mieszkańcom przeszkadza
nie tylko szemrane towarzy
stwo pod ich oknami, ale też
to, że w przejściu zrobiono so
bie wychodek.

- Latem tak cuchnie, że aż
dziwne, że ktoś chce tamtędy
chodzić - mówi jeden z sąsia
dów.
- Przecież wystarczyłoby
postawić dwa metry siatki
i byłoby po kłopocie - mówi
pani Lucyna.

O sprawę niefortunnego
przejścia zapytaliśmy zarząd
cę budynku przy ul. Jedności
Robotniczej. Prezes spółki No
va twierdzi, że o problemie
wcześniej nie słyszał, ale de
klaruje, że zarządca pomoże
w rozwiązaniu.
- Chociaż jesteśmy zarząd
cą budynku po tzw. obrysie
i samo przejście między bu
dynkami do nas nie należy, to
tak tej sprawy nie zostawimy
- deklaruje Antoni Górski,
prezes Zarządzania Nierucho
mościami Nova i prosi miesz
kańców o formalne zgłoszenie
problemu. - Jeśli będzie trze
ba, napiszemy pismo do mia
sta. Postaramy się wspólnie
rozwiązać problem, nie zostawimy mieszkańców - zapowiada.
O porządek na podwórku
obiecuje też zadbać straż miejska.
- Ze swojej strony możemy
obiecać, że w tym miejscu bę
dziemy pojawiać się częściej
- mówi Tomasz Sobisz, komen
dant Straży Miejskiej w Lębor
ku.
- Domyślam się, że bywalcy
całkiem z naszego podwórka
nie zrezygnują, ale jak trzeba
będzie chodzić naokoło, to może
będzie ich dużo mniej. To za
wsze coś - mówi pan Robert. ■

redakcja@gp24.pl

059 863 41 00

wgodz. 12-13

Lębork Staromiejska, ul. Staromiej
ska 17, tel. 059 863 4103;
Łeba: Słowińska, ul. Kościuszki 70 a,
tel. 059 86613 65;

Wicko: Agawa, tel. 059 8611114.

liii
Fregata, tel. 059 862 25 30 Zloty śro
dek godz. 18.

Mi
Szpitalny Oddział Ratunkowy059863
3000;

Szpital, ul. Węgrzynowicza 13, 059
8635202;

Zakład Energetyczny 059 86217 59;
Gazownia 059 863 5915.
KOMUNIKACJA
PKS Lębork-059 86219 72;
MZK Lębork - w godz. 7-15 059 862
1451

POMOC DROGOWA
Lębork - 059 862 17 87,059 863
2323,0601628414.

REKREACJA
Centrom Sportu i Rekreacji, ul. Olimpij
czyków 31 tel. 059 862 7177 - pły
walnia czynna codz. w godz. 6-22

REKLAMA

KRONIKA KRYMINALNA

LĘBORK Ten pożar mógł być groźny

Paliły się opony,
las się nie zajął
W niedzielę ktoś podpalił
s^ertę porzuconych w lesie
śmieci. - W okolicy ul. Abrańaina spłonęły stare opony
1 ttine porzucone odpadki- mó^ Sławomir Cieślikowski, dyoperacyjny Państwowej
traży Pożarnej w Lęborku.

Czterech nieletnich
złodziei komórek

m*9*m

LĘBORK W ciągu dwóch dni poli

ROYAL CKNIN

V**/

cjanci złapali czterech złodziei te
lefonów komórkowych. Trzej z nich

-Na szczęście od pożaru nie
zajął się las.
Przed przybyciem straży
pożar starało się ugasić dwóch
młodych mieszkańców Lębor
ka - Łukasz Beśko i Seba
stian Michalak.
(AC)

to nieletni. Pierwszym zatrzymanym
był 13-łatek, który w marcu w Cewi
cach znałaś aparat o wartości 800zł.

WIEBIÄ

Nastolatek po wyrzuceniu karty SIM

Ił Ogólnopolski Tydzień

korzystał z telefonu.
- Kolejny amator cudzego mienia to
l&łatek, który na początku kwietnia
ukradł, wyrywając właścicielce z ręki,

I

SIÄCÜNI1C

Walki z Otyłością Psów i Kotów

telefon o wartości 300 zł. Tyle samo
lat ma kolejny sprawca, który na po
czątku kwietnia „pożyczył” sobie
od koleżanki nokię o wartości 350 zł

20 - 26 kwietnia 2009

- mówi mł. asp. Daniel Pańczyszyn.
Ostatni zatrzymany to 21-letni Mi
chał N., który na terenie jednej ze
szkół skradł komórkę o wartości
1500 zł. 0 karze dla nieletnich za
decyduje sąd rodzinny. 21-latkowi

Zgłoś się do
lekarza weterynarii!

grozi nawet 5 lat więzienia.

Zakaz nie dla niego
CEWICE Drogówka zatrzymała
do rutynowej kontroli vw golfa.
Prowadzącym auto okazał się 18
-letni Przemysław S., mieszkaniec
gminy Cewice.
- Podczas kontroli dokumentów
okazało się, że kierujący 18-latek
nie posiada uprawnień do prowa
dzenia samochodu. Powodem był
wydany mu, jeszcze kiedy był nie
letnim, sądownie zakaz prowadze
nia
pojazdów, obowiązujący
do 2012 roku - mówi mł. asp. Da

www.otylosczwlerzat.pl

niel Pańczyszyn.
Zarówno kierowca, jak i siedzący
obok właściciel auta zostali ukara
ni. - Kierowca dostał 500 zł man
datu i czeka go sprawa za złama
nie sądowego zakazu, właściciel
został ukarany 300 zł mandatem
za udostępnienie pojazdu kierow

Patroni merytoryczni:

ę

4

Patroni medialni:
•.Pig$

fcrynaria
po Dyplomie

LABRADOR

cy bez uprawnień.

(EDA)
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KONTAKT Z REDAKCJĄ
e-mail: akcja@gp24.pl
Gadu-Gadu: 10246970, Skype: akcjagp24
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

NA MOJEJ ULI

Prezentujemy słupską ul. Norwida

Dzieci mają gdzie się bawić,
narzekać mogą tylko dorośli

Dzieci bawiące się i grające w piłkę na placu zabaw przy ulicy Norwida.

Po jednej stronie ulicy Norwida znajduje się rząd domków jednorodzinnych.

Większość lokatorów uli
cy Norwida jest zadowo
lona, że mieszka właśnie
tutaj. Szczególnie dzieci
cieszą się, że mają spory
plac zabaw pomiędzy
blokami. Wiele osób
skarży się jednak na brak
parkingów i na to, że
z ich kontenerów
na śmieci korzystają lo
katorzy domów jednoro
dzinnych.

rana. Przychodzą tu maluchy
z całej okolicy, krzyczą, a my
nie możemy nawet otworzyć
okna. Poza tym młodzież nie
ma tu swojego miejsca. Wszy
scy grają na trawniku i ude
rzają piłką w nasze okna oraz
w stojące na parkingu samo
chody.

MARCIN MARKOWSKI

marcin.markowski@gp24.pl
Ulicę Norwida po jednej
strome zajmują bloki. Po dru
giej natomiast znajdują się
domki jednorodzinne. Zdania
na temat ulicy są podzielone.
Większość
mieszkańców,

z którymi udało nam się po
rozmawiać, uważa, że jest to
najspokojniejsze
miejsce
na ziemi i nigdy nie chciałaby
się stąd wyprowadzić.
- Nie wyobrażam sobie żyć
gdzie indziej - mówi Katarzy
na Grzeszcz, mieszkanka.
- Chyba nigdzie nie ma tak
spokojnej i cichej ulicy. Nie
możemy nawet narzekać
na ruch uliczny, bo od daw
na mamy na jezdni zamonto
wane progi zwalniające. Tym
samym jest tu też znacznie
bezpieczniej niż w innych czę
ściach miasta.
Plac jest, ale pograć
nie ma gdzie
Najbardziej zadowoleni
przy ulicy Norwida są naj
młodsi jej mieszkańcy. Ci
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Pierwsza osoba, która dzisiaj
o godzinie 9.30 zadzwoni
pod nasz redakcyjny numer
telefonu 059 848 81 53 i po

prawnie odpowie na pytanie:
gdzie znajduje się sklep wi
doczny na fotografii, wygra
nagrodę-niespodziankę.

do swojej dyspozycji mają
spory plac zabaw znajdujący
się pomiędzy blokami. Doro
śli natomiast mogą obserwo
wać swoje dzieci z ławek
rozmieszczonych naokoło pla
cu.
- Dzieciaki mają tu na
prawdę mnóstwo atrakcji
- mówi pan Henryk (nazwi
sko do wiadomości redakcji),
mieszkaniec. - Plac zabaw
jest stosunkowo nowy, dlate
go większość zabawek jest za
dbana i całkowicie sprawna.
Maluchy mają tu do dyspozy
cji zjeżdżalnię, huśtawki oraz
piaskownicę.
- Kilka razy w tygodniu
chodzę na plac zabaw
przy ulicy Małcużyńskiego,
koło Netto - mówi dziewięcio
letni Kacper. - Jest on naj
większy w okolicy i tam lubię
się bawić najbardziej. Cieszę
się jednak, że mam za oknami
plac zabaw. Jestem na nim
po kilka godzin dziennie, bo
mama nie musi być tu razem
ze mną. Wystarczy, że pilnuje
mnie z okna. To jest bardzo
wygodne.
Nie wszystkim jednak po
doba się plac zabaw pod okna
mi. Niektórzy mieszkańcy
twierdzą, że został on posta
wiony bez ich zgody. Uważają
też, że bawiące się na nim
dzieci zachowują się tak głośno, że nie można nawet
otworzyć okna.
- Według mnie plac po
wstał w nieodpowiednim
miejscu - mówi pani Danuta
(nazwisko do wiadomości re
dakcji), mieszkanka. — Dzieci
bawią się na nim od samego

Wolą darmowe śmietniki
Mieszkańcy bloków twier
dzą też, że wielu lokatorów
domków jednorodzinnych wy
rzuca śmieci do osiedlowych
kontenerów.
- Nie raz zwracałem uwagę
komuś, kto chyba nie płaci
za wywózkę śmieci ze swojego
domku i korzysta z naszego
śmietnika - mówi pan Zenon
(nazwisko do wiadomości re
dakcji), mieszkaniec. - Ci
mieszkańcy robią to notorycznie. Wyrzucają dosłownie
wszystko. Ostatnio .widzia
łem, jak ktoś wynosił wiadra
pełne gruzu. Innym razem ja
kiś mężczyzna z jednego dom
ku pozbywał się kilku worków
na śmieci jednocześnie. Do
myślam się, że były to śmieci
z całego tygodnia.
Daleko do przystanku
Wszyscy mieszkańcy, z któ
rymi rozmawialiśmy, twier
dzili, że bardzo cieszy ich to,
że mają mnóstwo małych
sklepów osiedlowych. Wielu
z nich narzekało jednak
na uciążliwy dojazd do cen
trum.
- Aby dojechać do śródmie
ścia, musimy przejść na przy
stanek spory kawałek - doda
je pan Zenon. - Najbliższy

przystanek, przy którym za
trzymuje się najwięcej auto
busów, znajduje się przy ulicy
Szczecińskiej.
Poza tym
przy ulicy Norwida jest zdecydo
wanie za mało miejsc parkingo
wych Niby przy każdym bloku
jest parking, ale niektórzy loka
torzy mają już po kilka aut, więc
często musimy zostawiać samo
chody kilka bloków dalej.
Wiele osób narzeka też
na właścicieli psów, którzy nie
sprzątają po swoich pupilach.
- Ulica Norwida jest bardzo zie
lona Trawniki są ładnie przy
strzyżone - mówi Piotr No
wacki, mieszkaniec. - Nieste
ty, nie wszyscy chcą mieszkać
na zadbanym osiedlu. Więk
szość właścicieli psów nie
sprząta po swoich czworono

gach, mimo że nie brakuje tu
koszy na psie odchodyChciałbym, żeby z tego powo
du naszą ulicę odwiedzali czę
ściej strażnicy miejscy.
Pomazali klatki
Od kilku tygodni wejścia
do klatek schodowych przy ulNorwida są niszczone przez
okolicznych wandali.
- Ostatnio znów pomazali
wszystkie wejścia do klatek
- denerwuje się pani Marze
na, mieszkanka. - Według
mnie byli to pseudokibice, bo
na ścianach pojawiły się nie
cenzuralne napisy oraz wy
zwiska skierowane do kibiców
różnych drużyn sportowychSprawą powinien zaintereso
wać się dzielnicowy. ■

HISTORIA ULICY
Ulica Cypriana Kamila Norwi
da (1821-1883, polski poeta,
prozaik i dramatopisarz, także
rzeźbiarz, malarz i filozof) po
wstała w 1983 roku. Łączy uli
ce 11 Listopada i Małcużyń
skiego.
Po jej północnej stronie znaj
duje się zabudowa jednoro
dzinna (w stronę skarpy daw
nego wyrobiska piaskowego
znajdują się pomniejsze ulicz

ki, którym również nadano
imiona polskich poetów
m. in. Dąbrowskiej i Gałczyń
skiego). Po południowej stro
nie natomiast jest już zabu
dowa wielorodzinna złożo
na z kilkupiętrowych bloków.
Przy ulicy znajduje się przed
szkole nr 19, jedno z now
szych w mieście, powstałe
w latach 90. ubiegłego wieku.
(sten)

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA
Raz w tygodniu prezentujemy słupskie ulice. Czekamy
na Państwa zgłoszenia. Jeśli
chcecie zaprosić nas na swoją
ulicę i pochwalić się nią, po-

kazać jej wady, dzwońcie
pod numer telefonu 059 846
81 53. W następnym tygodniu opiszemy ulicę Szymanowskiego.
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REDAKCYJNY DYŻUR Mecenas radzi czytelnikom

Sad zdecyduje,
czy będzie remont
W słupskiej redakcji „Głosu
Pomorza" przy ul. Henryka
Pobożnego przyjmuje me
cenas Ryszard Skowroński.
Doradza w problemach,
z jakimi przychodzą nasi
czytelnicy.
Do mecenasa przyszła ko
bieta, która jest członkiem
wspólnoty mieszkaniowej,
w skład której wchodzą cztery
lokale. Właściciel lokalu
na parterze ma również sklep
w tym budynku. Zwrócił się
on do naszej czytelniczki o wy
rażenie zgody na remont da
chu. Przedstawił też koszto
rys robót.
Kobieta nie zgodziła się
na zaproponowane przez są
siada prace. Twierdzi, że
kosztorys jest zawyżony.
Członkowie wspólnoty skiero
wali sprawę do sądu o zobo-

ZAPISY NA SPOTKANIE

TU MIESZKAM
(1) Jan Bukowski, emeryt

- Mieszkam przy ulicy Nor
wida od początku lat dziewięć
dziesiątych. Dzieci mają tu plac
zabaw, ale na jego terenie
młodzież gra w piłkę nożną,
^ęsto młodzi kopią piłkę tak
toocno, że maluchy dostają nią
Prosto w głowę i spadają z dra
binek. Wydeptali też trawę
°raz uderzają w samochody.
Wciąż więc włączają się alar
my. Wydaje mi się, że powinno
Powstać boisko nieco dalej
°d bloków, bo teraz jest tu
29 głośno. Mieszkańcy nie po
winni też wypuszczać swoich
Psów na teren placu zabaw.
Wieczorami na nim urządzane
s3 regularne libacje alkoholoWe- Chciałbym też, żeby było
więcej miejsc parkingowych.
Według mnie jest to bezpiecz
na ulica.
(2) Anna Krzesińska, bezrobotna
- Na ulicę Norwida wprowa
dziłam się niedawno. Wczesnięj mieszkałam przy ulicy Badacha. Muszę przyznać, że tu
Jest znacznie lepiej. Przede
^szystkim ulica Norwida jest
bardziej zadbana. Wszędzie

jest raczej czysto. Dzieci mają
ładny plac zabaw z huśtawka
mi i piaskownicą, ale moż
na też pójść z nimi na plac za
baw mieszczący się przy pobli
skiej ulicy Małcużyńskiego. Po
za tym niedaleko jest także
przedszkole. Na wysokość
czynszu też nie można narze
kać, bo jest on przeciętny. Po
za tym klatki schodowe są od
nowione, a elewacje ładne.
(3) Mieczysław Miklies, rencista

- Przy ulicy Norwida bardzo
przyjemnie się mieszka, ale po
dobnie jak lokatorzy innych
ulic, my także mamy tu kilka
problemów. Dla mnie najbar
dziej uciążliwi są właściciele
psów, którzy nie sprzątają
po swoich czworonogach. Są
tu bardzo ładne trawniki oraz
plac zabaw, ale zawsze wszę
dzie jest pełno kup. Wydaje mi
się też, że powinno tu powstać
znacznie więcej parkingów.
Z tego, co zauważyłem, jest tu
coraz więcej aut. Niektóre ro
dziny mają ich kilka, więc po
południami nie ma gdzie sta
wiać samochodów. Trochę da
leko mamy też do przystanku

autobusowego, bo przez na
szą ulicę nic nie przejeżdża.
(4) Milena Krzesińska,
przedszkolak

- Bardzo podoba mi się to,
że mam tu dużo koleżanek
i kolegów. Najbardziej lubię się
bawić z moją najlepszą przyja
ciółką Oliwią. Razem często ba
wimy się w piaskownicy lub
na zjeżdżalni. Ulica Norwida
podoba mi się dlatego, że
mam pod oknami duży plac
zabaw. Przychodzą na niego
dzieci z całej okolicy. Poza tym
dorośli nie mogą na nic narze
kać, bo mają bardzo dużo skle
pów, więc bez problemów
mogą zrobić zakupy, nie wy
chodząc z tej ulicy.
(5)Beata Stankiewicz, urzędnik

- Muszę przyznać, że
przy ulicy Norwida mieszka mi
się bardzo przyjemnie. Musia
łabym długo szukać, żeby zna
leźć chociaż kilka wad tej ulicy.
Szczególną zaletą jest to, że
mimo iż mieszkamy daleko
od centrum, niczego nam tu
nie brakuje. Z dzieckiem moż
na pobawić się na placu po

między blokami albo pójść
do parku przy ulicy Małcużyń
skiego. Jedyny problem jest tu
z psami. Chociaż w wielu miej
scach jest zakaz ich wyprowa
dzania, mieszkańcy nic sobie
z tego nie robią. Niektórym
może się wydawać, że nie ma
nic przyjemnego w mieszka
niu w blokowisku, ale dla mnie
jest tu po prostu spokojnie.

■* 0 ulicy Norwida nie da się
raczej nic złego powiedzieć.
P^ede wszystkim jest tu barładnie. Mieszkańcom
2 Pewnością podoba się to, że
Jest tu cicho i spokojnie. Wszę^2ie jest mnóstwo zieleni.
Trawniki są bardzo zadbane.
^*a dojazd do pracy także nie
toogę narzekać, bo jest tu bar^20 dużo miejsc parkingo
wych. Rano z pewnością każdy
^najdzie miejsce na swoje auSama jednak nie chciała
by^ tu mieszkać. Mimo że uliCa znajduje z dala od centrum
piasta, zdecydowanie wolę
^omek na wsi. W mieście ni9dy nie będzie tak przyjemnie.

wiązanie jej do wyrażenia
zgody na remont.
Czytelniczka
zapytała
prawnika, czy skierowanie
problemu na drogę postępo
wania sądowego jest zasadne.
A jeśli tak, to jakimi argu
mentami może się ona bronić
podczas rozprawy.
- Brak zgody współwłaści
cieli w tak zwanej małej
wspólnocie mieszkaniowej,
czyli wspólnocie do siedmiu
lokali, powoduje, że powstały
spór można skierować do roz
strzygnięcia na drogę sądową
- mówi mecenas Ryszard
Skowroński. - Jedyną możli
wością obrony kobiety jest
próba podważenia zasadności
zakresu i wyceny remontu.

Daniel Klusek
(6) Aleksandra Wielesik,
maturzystka

- Ulica Norwida jest cicha
i spokojna. Poza tym jest też
zadbana. Trawniki są zawsze
ładnie przystrzyżone, a z okien
jest łaciny widok na drzewa.
Trudno więc narzekać na co
kolwiek. Najwięcej przyjem
ności mają tu maluchy. Dla
nich stworzono plac zabaw
pomiędzy blokami. Młodzież
nie ma już tak dobrze. Brakuje
na przykład boiska. Kiedy chcę
spędzić czas ze znajomymi,
najczęściej muszę jechać
do centrum. Tu nie ma żad
nych lokali, w których moż
na by spokojnie porozmawiać.
Przydałby się tu także jakiś
klub.

TU PRACUJĘ

Joanna Wyka, ekspedientka

Uwaga! Zmieniły się dni,
w których dyżuruje prawnik!
Mecenas Ryszard Skowroński
przyjmuje naszych czytelni
ków w poniedziałki. Na spo
tkanie należy się umówić
w piątki o godz. 9 telefonicz
nie pod numerem 059 848
81 00. Prosimy, aby dzwoniły
tylko osoby w ciężkiej sytu
acji materialnej, których nie
stać na opłacenie porady
prawnika.

Ryszard Skowroński

Marzena Mizerek,
właścicielka kiosku

Ewa Bogusławska, właścicielka
salonu kosmetycznego

Artur Kamyszek,
właściciel salonu prasowego

- Z wyglądu to zwyczajne
blokowisko, ale żadne inne nie
jest takie zielone, jak to. Sama
też mieszkam niedaleko, na
tym samym osiediu. Przepro
wadziłam się tu z ulicy Andersa
i muszę przyznać, że zdecydo
wanie bardziej mi się tu podo
ba. Głównie dlatego, że jest tu
spokojnie. Na ulicy Andersa
nie jest aż tak przyjemnie.
Mieszkańcy też chyba nie mo
gą na nic narzekać. Ich dzieci
mają pod oknami plac zabaw.
Oni sami do swojej dyspozycji
mają mnóstwo miejsc parkin
gowych oraz wiele sklepów
na wyciągnięcie ręki.

- Salon prowadzę z kole
żanką od lutego. Wcześniej
w tym miejscu mieściła się ka
wiarnia. Chociaż ulica Norwida
znajduje się daleko od cen
trum, nie narzekamy na brak
klientów. Przede wszystkim
przychodzą do nas panie z ca
łego osiedla, ale umawiają się
z nami także osoby ze śród
mieścia. Okolica jest przyjem
na. Dzieci przychodzą do nas,
żeby zobaczyć, jak się robi za
biegi oraz pytają się, czy mogą
za pieniądze roznosić nasze
ulotki. Oczywiście, godzimy się
na to, bo dzięki temu mają do
datkowe kieszonkowe.

- Sam jestem mieszkańcem
centrum, ale bardzo przyjem
nie mi się tu pracuje. Nie
chciałbym się tu przeprowa
dzić, bo stąd miałbym wszę
dzie daleko. Mieszkańcom to
chyba jednak nie przeszkadza.
Wydaje mi się, ze byliby oni
bardziej zadowoleni, gdyby
przez ulicę Norwida lub Małcu
żyńskiego przejeżdżał jakiś au
tobus. Teraz muszą oni cho
dzić albo na ulicę Szczecińską,
albo 11 Listopada. Moi klienci
to głównie mieszkańcy ulicy
Norwida. Są oni bardzo mili
i niektórych znam od wielu lat.

(MM, FOT. KM)

AKCJA REDAKCJA Czekamy na zgłoszenia

Piszemy o Was,
jesteśmy dla Was
Od ponad półtora roku
w „Głosie Pomorza" działa
Akcja Redakcja. Na tych
stronach codziennie pisze
my o wszystkim, co doty
czy Was, naszych Czytelni
ków.
Od poniedziałku do piątku
czekamy na Państwa w słup
skiej redakcji „Głosu Pomo
rza”. Zachęcamy do zgłasza
nia nam interwencji, ale rów
nież do podzielenia się Waszy
mi radościami i sukcesami.
Zajmujemy się każdą inter
wencją, a najciekawsze opisu
jemy w gazecie. Po Państwa
zgłoszeniach udało nam się
doprowadzić m.in. do popra
wy stanu technicznego kilku
dziesięciu chodników i jezdni
w całym mieście. Wielu na
szych Czytelników wygrało
ciągnące się często miesiąca
mi spory z urzędnikami.
Na stronach Akcji Redakcji
pomagaliśmy też chorym
i ubogim mieszkańcom mia
sta i regionu.
Ogromnym Państwa zain
teresowaniem cieszą się nasze
stałe rubryki. Do Banku Po
mocy zgłaszają się czytelnicy,

którzy chcą oddać niepotrzeb
ne im, ale sprawne rzeczy.
Dzięki nim dziesiątki potrze
bujących rodzin dostały
sprzęt elektroniczny i gospo
darstwa domowego, meble,
odzież i zabawki dla malu
chów. Wciąż czekamy na ko
lejne zgłoszenia.
Dzięki Państwu wspaniale
rozwija się Biuro Rzeczy Zna
lezionych. Każdego tygodnia
do redakcji przychodzą Czy
telnicy, którzy znajdują klu
czyki do samochodów, klucze
do mieszkań, telefony komór
kowe, sprzęt elektroniczny,
dokumenty czy portfele.
Czekamy również na tele
fony od osób, które nie mogą
bądź nie chcą opiekować się
psem lub kotem. Dzięki ru
bryce „Oddam zwierzę” nowy
dom znalazło już kilkadziesiąt
psów, kotów i innych czworo
nogów.
Wszystkich Czytelników
zachęcamy do kontaktu z re
dakcją i zgłaszania nam inter
wencji bądź podzielenia się
sukcesami. Czekamy również
na wykonane przez Państwa
fotografie.

Daniel Klusek

Na zgłoszenia czytelników
czekamy w redakcji przy

oraz pod numerem Gadu Ga
du 10246970. Czekamy na

ul. Henryka Pobożnego 19

Państwa również pod nume

w Słupsku, pod adresem e-mailowym: akcja@gp24.pl

rami telefonów 059 848 8121
i 059 848 81 53.
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KĘPIC Spór o budowę miejskiej pływalni

■ Urząd Skarbowy w Słupsku
- 059 845 34 00, ■ Urząd Skarbo
wy w Bytowie - 059 822 28 91,
■ Urząd Skarbowy w Lęborku
- 059 862 41 70, ■ ZUS w Słup
sku - 059 84192 00, HZUS wLęborku - 059 863 19 11, ■ Urząd
Celny w Słupsku - 059 848 5103,
■ Słupska Izba Przem.-Handl.
- 059 842 50 98, ■ Słupskie
Stow. Inicjatyw Gospodarczych
- 059 841 30 32, ■ Cech Rze
miosł Różnych w Słupsku - 059
842 43 60, ■ Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości Pomorza Środ

Basen czy chodniki
Burmistrz zamierza wy
budować małą pływalnię,
aby poprawić ofertę re
kreacyjną gminy. Budo
wa ruszy najwcześniej
w 2010 roku. Opozycja
twierdzi, że mieszkańcy
nie chcą takiej inwestycji.

kowego - 059 842 60 04, ■ Po
morski Urząd Wojewódzki. Zespół
w Słupsku - 059 841 19 34,
■ Urząd Marszałkowski w Gdańsku
- 058 326 15 55, ■ Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku
- 058 307 76 10, ■ Urząd Pracy
w Słupsku - 059 845 67 81 ■ Wo
jewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
- 058 301 80 19, ■ Słupski Od
dział Państwowej Inspekcji Pracy

ZBIGNIEW MARECKI

zbigniew.marecki@gp24.pl
Dopiero podczas trzeciego
konkursu udało się wybrać fir
mę architektów ze Szczecina,
którzy mają przygotować pro
jekt pływalni dla Kępic.
- To ma być mały obiekt
12,5 na 25 metrów. Z małą re
kreacją. Woda w basenie będzie
ogrzewana z miejskiej kotłowni
na ścinki drzewne oraz kolekto
rów słonecznych - wyjaśnia
burmistrz Piotr Mazur.
Przewiduje, że budowa
obiektu będzie kosztowała naj
wyżej kilkanaście milionów zło
tych, a jego utrzymanie będzie
stosunkowo tanie. O szczegó
łach można będzie mówić, gdy
już powstanie cała dokumenta
cja. Na razie wiadomo, że
obiekt ma powstać na placu
między ulicami Szkolną a Ko
ściuszki i będzie stanowił część
kompleksu szkolno-sportoworekreacyjnego.

-05984560.

INWESTYCJE
Samorządy dostały
45 milionów złotych
Zarząd Województwa Po
morskiego podzielił unijne pie
niądze dla subregionu słup
skiego w ramach programu
„Lokalna Infrastruktura Ochro
ny Środowiska". Finansowe
wsparcie otrzymało dziewięć
projektów. Łączna ich wartość
to prawie 91 min zł. Granty wy
noszą niemal 45 min zł.
Największe dofinansowanie
otrzymała gmina Nowa Wieś
Lęborska, bo 7,8 min zł na bu
dowę sieci kanalizacji sanitar
nej wraz z przyłączami. Gmi
na Miastko dostała 7,1 min zł.
Pieniądze przeznaczone zosta
ną na budowę kanalizacji sani
tarnej m.in. w Słosinku, Miłocieach i Wołczy Małej. Ponad 6
min zł otrzymał samorząd
w Potęgowie na budowę
oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji. Dębnica Kaszubska dostała 5,5 min zł
na sieć kanalizacyjną i wodociągową. Gmina Lipnica otrzymała 5,1 min zł na rozbudowę
kanalizacji ściekowej w Brzeźnie Szlacheckim, Łąkiem i Prądzonie. Na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe fundusze przyznano też: gminie Kępice - 4,8 min zł, gminie Borzytuchom - 3 min zł, gminie Wicko - 2,8 min zł, gminie Studzienice - 2,5 min zł. Szanse na 4,1
min zł ma jeszcze gmina Główczyce. Musi tylko uzupełnić dokumenty do wniosku.
(ANG)

Wizualizacja basenu w Kępicach.
- Zmierzam do realizacji te
go projektu, bo w gminie ciągle
przybywa dzieci z wadami po
stawy, a my poza jeziorami
w gminie nie posiadamy obiek
tu, który podnosiłby naszą
atrakcyjność turystyczną i po
zwalał wydłużyć sezon wypo
czynkowy - przekonuje bur
mistrz Mazur. - Poza tym base

ny teraz budują już nie tylko
duże miasta, ale także gminy
wiejskie, bo ludzie chcą po cięż
kiej pracy wypoczywać w do
brych warunkach.
Według niego budowa może
się rozpocząć najwcześniej
w 2010 roku, jeśli uda się pozy
skać przynajmniej część fundu
szy zewnętrznych. Tymczasem

opozycja kwestionuje w ogóle jej
sensowność.
- W poprzedniej kadencji
radni wyrazili zgodę na budowę
basenu, ale przez kilka lat at
mosfera się zmieniła. Podczas
zebrań wiejskich mieszkańcy
mówią, że są ważniejsze wydat
ki. W Przytocku na przykład
usłyszeliśmy, że jak rozpocznie

się budowa pływalni, to prze
staną płacić podatki, a w Osowie chcą budowy chodnika
- wylicza radny Paweł lisow
ski, lider Klubu Nasza Wspól
na Gmina, który skupia rad
nych opozycyjnych.
Według niego zanim roz
pocznie się budowa, w gminie
powinna być przeprowadzona
publiczna debata.
- Parę lat temu ludzie wy
pełniań ankietę, czy chcą pły
walni. Oczywiście przy tak po
stawionym pytaniu wszyscy są
na tak, ale inaczej wygląda roz
mowa, gdy przychodzi do kon
kretnej decyzji. Tymczasem
przewodniczący Rady Miejskiej
nie chce wprowadzić na sesję
kwietniową dyskusji na ten te
mat, choć dwa miesiące temu
wszyscy radni chcieli, aby tak
się stało - dodaje Lisowski.
- Jeśli radny jeździ na ze
brania wiejskie z intencją han
dlowania inwestycjami, to ła
two zdobywa poparcie - odpo
wiada burmistrz Mazur.
- Tymczasem przecież ja nie re
alizuję swojego wymysłu, ale
zadanie, na które zgodę wyrazi
li członkowie Rady Miejskiej.
Ona rzeczywiście została prze
głosowana w poprzedniej ka
dencji, ale takie stanowisko
mnie obowiązuje. ■

ROLNICTWO Czwarta biogazownia Poldanoru

Energia z gnojowicy i kiszonki,
czyli w trosce o środowisko

j
i
I
|

j
j
j
I

i
j
W Koczale Poldanor urucho
j mił biogazownię rolniczą. To

j czwarta taka inwestycja produ
| centa trzody chlewnej.
i
Wcześniej biogazownię zbu

j dowano w Pawłówku, Płaszczyj cy i Kujankach. Poldanor jest
j jedynym przedsiębiorstwem
i w kraju, które eksploatuje takie
i źródło energii. Biogazownia
j w Koczale ma moc 2,1 MWe.

j Energia elektryczna produko
wana jest z gnojowicy, czyli
i z odchodów zwierzęcych oraz

PLANY
Poldanor planuje budowę
kolejnych dziewięciu biogazowni. Inwestycje będą reali
zowane w województwie po
morskim i zachodniopomor
skim. Łączna moc istnieją
cych i zaplanowanych instala-

kiszonki z kukurydzy w ilości
odpowiadającej średniemu za
potrzebowaniu energetyczne-

cji biogazowych wyniesie do
celowo 13 MWe. Wyproduko
wana w ten sposób energia
będzie odpowiadać zapo
trzebowaniu energetyczne
mu dla 35-40 tysięcy gospo
darstw domowych.

mu dla około 5000 gospodarstw
domowych. Energia z elektrow
ni w Koczale zostanie przede

wszystkim zużyta na zaspoko
jenie energetycznych potrzeb
polskiej fermy trzody chlewnej
oraz wytwórni pasz. Nadwyżka
będzie sprzedawana do sieci.
W biogazowni wytwarzana jest
też energia cieplna na jej po
trzeby oraz do ogrzania budyn
ków produkcyjnych.
- Realizując inwestycje, po
kazujemy, że dbamy o środowi
sko i rozwój źródeł energii odna
wialnej - mówi Grzegorz Bro
dziak, prezes zarządu Poldano

ru. W czasie otwarcia biogazo
wni gościli m.in. Hans Michel
Kofoed-Hansen, duński amba
sador w Polsce oraz Kazimierz
Plocke, wiceminister rolnictwa.
- Cieszy mnie, że Poldanor
otwiera kolejną biogazownię.
W maju zostanie ukończony
rządowy program budowy bio
gazowni w Polsce. Dziękuję
przedstawicielom spółki Polda
nor za pomoc w pracach nad
projektem - oznajmia Plocke.
(ang)

Limitowana kolekcja kubków

W następnych miesiącach
kolejne kubki z kolekcji

Zamów prenumeratę pocztową SUPER + na
a w prezencie otrzymasz kolejny porcelanowy kubek z limitowanej kolekcji
Latarnie Morskie ozdobiony latarnią morską w Czołpinie.
zamówienia przyjmują listonosze i urzędy pocztowe.

W przypadku dodatkowych
pytań zadzwoń w godz. 10-15

pod bezpłatny numer telefonu
lub pod nrtel.094 347 35 37
TT678Ö9GTK1Ä

Dla portfela

Czy wiesz, że:

Na giełdzie łatwiej jest teraz stracić pieniądze
niż zarobić, fundusze inwestycyjne zamiast
zarabiać tracą nasze oszczędności. W co zatem
inwestować?

Zyski 500 największych pod względem przy
chodów amerykańskich korporacji załamały
się w ubiegłym roku o blisko 85 proc. Tak sła
bego roku nie miały one jeszcze nigdy w 55letniej historii prestiżowego rankingu „Fortu
ne 500".
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PODATKI Przeczytaj, abyś nie popełnił błędu

Możemy odliczyć darowizny
Tak jak w latach ubie
głych, również w rozli
czeniach za 2008 rok mo
żemy odliczyć darowizny
limitowane, uregulowa
ne w ustawie podatko
wej i tak zwane darowi
zny kościelne. Może
z nich skorzystać każdy
podatnik, który zaanga
żował fundusze w dzia
łalność charytatywną.
IRENA BOGUSZEWSKA

irena.boguszewska@gk24.pl
Od 1 stycznia 2007 roku
ustawa o podatku dochodo
wym od osób fizycznych prze
widuje cztery kategorie celów,
na jakie można przeznaczyć
darowizny. Są to cele: kultu
religijnego, krwiodawstwa re
alizowanego przez honoro
wych dawców krwi, pożytku
publicznego organizacjom
działającym w Polsce, równo
ważnym organizacjom pożyt
ku publicznego działającym
w krajach Unii lub innych na
leżących do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Wysokość większości daro
wizn jest limitowana. Ozna
cza to, że podatnik ma prawo

dokonać odliczenia w wysoko
ści dokonanej darowizny, nie
więcej jednak niż kwoty sta
nowiącej 6 proc. dochodu. Li
mit ten dotyczy wszystkich
darowizn.
Jeśli chodzi o darowizny
dotyczące pożytku publiczne
go, odliczeniu podlegają te,
które przekazane będą organizaqom prowadzącym dzia
łalność pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.
Ustawa o działalności pożyt
ku publicznego wskazuje cele,
na które można przeznaczyć
pieniądze. Do nich należą
m.in. ochrona i promocja
zdrowia, działalność na rzecz
osób
niepełnosprawnych,
upowszechnianie kultury fi
zycznej i sportu, kultura,
sztuka, ochrona dóbr i trady
cji, ratownictwo i ochro
na ludności, ochrona praw
konsumenckich. Musi to być
działalność charytatywno-opiekuócza.
Darowane za granicą
Po wejściu Polski do Unii
trzeba było dostosować prze
pisy do wymogów unijnych.
Od 2007 roku odliczeniu pod
legają darowizny przekazane

równoważnym organizacjom
określonym w przepisach re
gulujących działalność pożyt
ku publicznego obowiązują
cych w innym niż Rzeczpo
spolita Polska państwie
członkowskim Unii Europej
skiej lub innym państwie na
leżącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Podatnicy, dokonujący da
rowizny na rzecz organizacji
pożytku publicznego działają
cych w innych krajach, mu
szą pamiętać o tym, aby uzy
skać oświadczenie obdarowy
wanej organizacji, że w dniu
przekazania darowizny była
ona równoważną organizacją
do organizacji polskich, reali
zującą cele określone w pol
skiej ustawie o działalności
pożytku publicznego i prowa
dzącą działalność pożytku pu
blicznego w sferze zadań pu
blicznych. Dodatkowo musi
istnieć podstawa praw
na do uzyskania przez organ
podatkowy informacji podat
kowych od organu podatko
wego państwa, na którego te
rytorium organizacja posiada
siedzibę. Podstawa do wymia
ny informacji może wynikać
z umowy o unikaniu podwój

nego opodatkowania, której
stroną jest Rzeczpospolita
Polska, lub odrębnych ustaw.
Krew do odliczenia
W 2007 roku prawo do ko
rzyści podatkowej w ramach
darowizny zyskali honorowi
krwiodawcy. Trzeba jednak
pamiętać, że w przypadku
dawców krwi, tak jak w przy
padku darowizny innej niż
pieniężna do odliczenia nie
zbędny będzie dokument,
z którego wynika wartość tej
darowizny.
W dokumencie tym nie
może jednak zostać uwzględ
niona wartość krwi, za którą
dawca otrzymał ekwiwalent
pieniężny. Dodatkowo po
trzebne będzie oświadczenie
obdarowanego o przyjęciu da
rowizny.
Datki rzeczowe
i pieniężne
Darowizny są odliczane
od podstawy opodatkowania,
czyli od dochodu. Mogą mieć
formę pieniężną lub rzeczo
wą. W przypadku darowania
towarów opodatkowanych
VAT, kwota darowizny bę
dzie odpowiadała wartości to

waru uwzględniającej należ
ny VAT. Wartość darowizny
nie powinna odbiegać od rze
czywistości. Tak jak w innych
przypadkach również i w tym
organ podatkowy ma prawo
do weryfikacji wartości prze
kazanej darowizny.
Darowizny muszą być od
powiednio udokumentowane.
W przypadku darowizn rze
czowych podatnik musi posia
dać oświadczenie obdarowa
nego o jej przyjęciu oraz do
kument, z którego wynika jej
wartość.
Darowizny pieniężne podle
gają odhczeniu tylko pod wa
runkiem wpłaty na konto. Do
kumentem, który trzeba
w tym przypadku posiadać,
jest dowód wpłaty na rachu
nek bankowy obdarowanego.
W zeznaniu rocznym podatnik
wykazuje kwotę przekazanej
darowizny, kwotę dokonanego
odliczenia oraz dane pozwala
jące na identyfikację obdaro
wanego, w szczególności jego
nazwę i adres.
Odrębną podstawę odlicze
nia darowizn stanowią ustawy
regulujące stosunki państwa
do kościoła, a właściwie po
szczególnych (choć nie wszyst

kich) kościołów lub wyznań.
Zgodnie z tymi przepisami da
rowizny na działalność chary
tatywno-opiekuńczą kościel
nych osób prawnych są wyłą
czone z podstawy opodatkowa
nia darczyńców podatkiem do
chodowym. Odhczeniu podle
gają zarówno darowizny pie
niężne, jak i rzeczowe.
Jednak celem darowizny
kościelnej odliczanej bez limi
tu jest działalność charyta
tywno-opiekuńcza kościelnej
osoby prawnej. Obejmuje
m.in. prowadzenie zakładów
dla sierot, starców, osób upo
śledzonych fizycznie lub umy
słowo oraz innych kategorii
osób potrzebujących opieki,
prowadzenie szpitah i innych
zakładów leczniczych oraz
aptek. Wpłaty na rzecz para
fii związanej z jej bieżącą
działalnością (prace remonto
we, porządkowe, utrzymanie
itp.) będą podlegały odlicze
niu w ramach limitu, a nie
tzw. darowizny kościelnej.
Do skorzystania z bezlimitowego odliczenia, ustawa ko
ścielna stawia tylko dwa wa
runki: pokwitowane odbioru
darowizny oraz sprawozda
nie. ■

W SIKI Składamy zeznania podatkowe

PIT przez internet, czyli technika w służbie podatnika
data urodzenia oraz kwota
przychodu z zeznania lub
rocznego obliczenia podatku
za rok 2007, a w przypadku
gdy za rok 2007 nie zostało
złożone żadne zeznanie lub
obliczenie trzeba wpisać war
tość „0” (zero).
Zeznanie można składać
za pośrednictwem strony
www.e-deklaracje.gov.pl
i tam też są interaktywne for
mularze.
Wraz z PIT-37 w ten sam
sposób można wypełnić i zło
żyć załączniki do niego:
PIT/O - dla rozliczenia ulgi
prorodzinnej, internetowej,
darowizn itd., PIT/D — dla
rozliczenia wydatków miesz
kaniowych i PFT-2K - dla po
datników po raz pierwszy

rozliczających ulgę odsetko
wą
Formularz interaktywny
zapewnia kompleksowe wy
pełnienie przez podatnika ze
znania podatkowego wraz
z obliczeniem należnego po
datku z uwzględnieniem
wszelkich odliczeń, z których
podatnik ma prawo lub obo
wiązek skorzystać. Jednocze
śnie weryfikuje rozliczenie
podatnika pod względem for
malnym oraz zapewnia po
prawność rachunkową rozli
czenia. Ponadto system wery
fikuje dane identyfikacyjne
wykazane w zeznaniu z dany
mi zawartymi w systemie
centralnym, oraz sprawdza,
czy zeznanie nie jest duplika
tem, a także czy nie złożono
E

K

wcześniej zeznania za ten
sam okres. W wyniku nega
tywnej weiyfikaq'i system od
rzuca przesłane zeznanie.
Każdy z nas ma prawo zło
żyć PIT-37 przez internet.
Jednak nie każdy ma takie
możliwości. Trzeba posiadać
odpowiedni sprzęt i oprogra
mowanie.
I tak, aby podatnik mógł
skorzystać z takiej możliwo
ści, musi posiadać: komputer
z systemem Windows 2000/
XP/Vista, skonfigurowany do
stęp do intemetu, zainstalo
wany program Adobe Reader
w wersji 8.0 lub wyższej, a po
nadto musi pobrać deklarację
ze strony www.e-deklaraqe.gov.pl.
(bog)
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Do 30 kwietnia każdy
z nas musi rozliczyć się
z urzędem skarbowym z do
chodów osiągniętych w roku
ubiegłym. Teraz, aby to zro
bić, ci którzy mają komputer
z dostępem do intemetu, nie
muszą nawet wychodzić z do
mu.
Właśnie teraz weszły w ży
cie przepisy, które umożliwia
ją składanie zeznania PIT-37
przez internet. Z takiej możli
wości mogą skorzystać rów
nież wszyscy ci, którzy nie
mają kwalifikowanego podpi
su elektronicznego.
Taki podpis elektroniczny
zastępują teraz tak zwane
dane autoryzacyjne podatni
ka, czyli: nazwisko oraz
pierwsze imię, NIP, PESEL,

Przesyłanie zeznań podatkowych przez internet jest
łatwe i pozwala oszczędzić czas.
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get bank

YCZKA NA TAK

ODWIEDŹ SERWIS

KREDYTOWY FIOLET
PDK

10.000 - 104,00 50.000 - 416,25

KOSZALIN
ul. Kaszubska 25/2,094-342-52-42
SŁUPSK

•MINIMUM FORMALNOŚCI

NISKA RATA - ŁATWA SPŁATi
At-»'

• TAKŻE NA OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

• OFERTA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH

ul. Szczecińska 34a, 059 -845-60-96

GRUP ZAWODOWYCH ROLNIKÓW, EMERYTÓW,

SZCZECINEK
ul. Wyszyńskiego 35/1,094-372-06-12

RENCISTÓW ORAZ PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

LĘBORK

- RÓWNIEŻ OLA WPISANYCH DO BIK-u

ul. Gdańska 116,059-862-41-14
ul. Wojska Polskiego, 094-311-31-31

NIE TRAĆ CZASU I PRZYJDŹ DO NAS

ŚWIDWIN

Koszalin, Piłsudskiego 5, lok. 206, tel. 094 317 15 72

BIAŁOGARD
Woj. Polskiego 29, 094-365-24-34
40809G3K2B

Szczecin, al. Wojska Polskiego 29/17, tel. 091 812 68 65
1109509G1K2A

747509G1K2B
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I FIRMA
PORADY EKSPERTA Przede wszystkim zaufajmy sobie

Strategia dla portfela
Na giełdzie łatwiej jest
teraz stracić pieniądze
niż zarobić, fundusze in
westycyjne zamiast zara
biać tracą nasze oszczęd
ności. W co zatem inwe
stować?
IRENA BOGUSZEWSKA

irena.boguszewska@gk24.pl
Jaką inwestycję wybrać
na czas kryzysu? Komu za
ufać i jak podjąć decyzję?
Wątpliwości rozwiewa Rafał
Gleinert, menedżer produk
tów strukturyzowanych z Do
mu Maklerskiego BZ WBK
SA
Zanim zainwestujesz,
sprawdź
Wybór może wydawać się
oczywisty. Nie zawsze jednak
wszystko jest takie proste
i mało skomplikowane jakby
śmy sobie tego życzyli. Więk
szość klientów podejmuje de
cyzję o wyborze inwestycji
pod wpływem chwilowej sym
patii do doradcy czy sprze
dawcy. Tutaj trudno mieć
do kogokolwiek pretensje.
Warto jednak zapoznać się ze
wszystkimi materiałami doty
czącymi inwestycji. Bywa bo
wiem, że np. dana lokata co
prawda przyniesie nam 8%

zysku w skali roku, ale z wy
łączeniem okresu 3-miesięcznej subskrypcji. To natural
na praktyka, jednak nie każ
dy konsument musi być jej
w pełni świadomy. Pamiętaj
my zatem, że zanim podejmie
my decyzję o wyborze może
my dowolną ilość czasu po
święcić na pytania i konsulta
cje naszych wątpliwości z ofe
rentem. Nie bójmy się. Jedyne
co może się nam przydarzyć to
podjęcie słusznej i w pełni od
powiedzialnej decyzji o powie
rzeniu komuś swoich oszczęd
ności.

poznać się z materiałami in
formacyjnym związanymi z
ofertą dostępnymi w firmie,
która oferuje nam dany pro
dukt. Materiały te powinny
być przygotowane w sposób
profesjonalny z myślą o poten
cjalnym kupującym. Nie po
winniśmy obawiać się zada
wać pytań i prosić o wytłuma
czenie jeśli uznamy, że coś nie
jest dla nas jasne. To tylko
nieliczne czynniki, które po
mogą nam na wstępie ocenić
czy warto rozmawiać z czło
wiekiem i firmą, do której się
zgłosiliśmy.

Komu i w co uwierzyć?
Każda instytucja będzie
nakłaniać swojego klienta
do kupna, inwestycji czy innej
formy współpracy, zachęcając
go na różne sposoby. Warto
jednak zwrócić uwagę na
aspekt etyczny takich wybo
rów. Starajmy się unikać
firm, które na wstępie oczer
niają pozostałych graczy
na rynku. Wybierajmy uczci
wych i rzetelnych współpra
cowników i doradców. Zaufa
nie, jakim darzymy duże mar
ki, nie jest bezpodstawne.
Gwarantuje nam bezpieczeń
stwo i stabilność naszego po
tencjalnego partnera. Mówiąc
właśnie o partnerstwie, po-

Na dzisiaj, czy na jutro?
Dzisiaj każdy chwali się jak
może i czym może. Żeby pod
jąć słuszną decyzję, należy
jednak spojrzeć trochę wstecz.
Większość produktów god
nych uwagi posiada dłuższą
historię i można sprawdzić ich
wyniki w przeszłości. Moż
na też pokusić się o analizę
prognozy na przyszłość.
Produktów jest wiele,
przy czym najważniejsze jest
żeby dokonywać ich wyboru
mając świadomość ryzyka,
konsekwencji, terminu zakoń
czenia inwestycji oraz progno
zy jej zysków. W krótkim ter
minie zawsze należy spodzie
wać się niższych zysków.

Rafał Gleinert, menedżer produktów strukturyzowa
nych z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
winniśmy zwrócić uwagę, czy
ktoś nas dokładnie tak traktuje. Czy pomaga nam zrozu-

mieć zawiły świat inwestycji
i czy wierzy w nasz wspólny
sukces. Warto jest również za

W długim jest dużo lepsza
perspektywa na porządny
zwrot z inwestycji, ale trzeba
liczyć się z konsekwencjami
wcześniejszej rezygnacji.
Najważniejsza
nasza opinia
Każdy powinien ocenić mo
ment na inwestycje z własne
go punktu widzenia, uwzględ
niając aktualną sytuację w ja
kiej się znajduje. Nie możemy
przecież podejmować decyzji
sugerując się tym co mówią
nam inni. Jeśli produkt nam
się spodoba, zostaną nam
udzielone wszystkie potrzeb
ne informacje, a firma z jakiej
usługi zamierzamy skorzy
stać to pewny partner, to po
winniśmy podjąć konkretną
decyzję, licząc się z jej wszyst
kimi konsekwencjami. W
przypadku, kiedy będziemy
mieli wątpliwości, koniecznie
musimy je rozwiać. Nie może
my sugerować się wyłącznie
zdaniem innych osób. Naj
ważniejsza jest nasza opinia
a nie ingerencja naszych tzw.
doradców. Pamiętajmy, dla
czego odczuwamy potrzebę in
westowania i jaki jest jej nad
rzędny cel. Mając go na hory
zoncie, powinniśmy wybrać
odpowiednią strategię dla na
szego portfela. ■

REKLAMA
Reklamy zlecane
do naszych dodatków tematycznych
ukażą się jednoattnie
w „Glosie Koszalińskim",
„Głosie Pomorza"
i „Głosie Szczecińskim"!!!
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Agencja apeluje o poprawne
wypełnianie wniosków o płatności
bezpośrednie.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwraca uwagę,
że rolnicy, którzy otrzymali wnioski spersonalizowane, przed
złożeniem ich w biurach powiatowych ARiMR muszą zweryfikować
dane w nich zawarte. W przypadku, gdy dane te są nieaktualne
rolnik powinien wnieść stosowne poprawki. Dokładne zapoznanie
się z instrukcją wypełnienia wniosku, pozwoli rolnikom dobrze je
przygotować.
Pracownicy ARiMR, którzy na bieżąco przeglądają złożone
dokumenty stwierdzili, że w wielu z nich znajdują się błędy.
Najczęściej popełnianymi błędami są:
1. Brak podpisu w składanym wniosku i na załącznikach
graficznych,
2. Brak na załączniku graficznym wyrysowanych i oznaczonych
działek rolnych,
3. Przy zmianie powierzchni działek rolnych, nie zmieniona
pozostaje ogólna powierzchnia działek ewidencyjnych,
4. Nie podawana jest nazwa rośliny dla działek rolnych
zadeklarowanych do programu rolnośrodowiskowego,
5. Rolnicy zapominają też wprowadzić korekty danych
dotyczących działek rolnych, gdy nastąpiła zmiana uprawy w
stosunku do roku ubiegłego. I tak gdy np. w 2008 roku na danej
działce rolnej uprawiana była roślina kwalifikująca się do
jednolitej i uzupełniającej płatności obszarowej, a w 2009 roku
na tej samej działce rolnik zmierza zasiać, bądź już posiał,
roślinę która kwalifikuje się tylko do jednolitej płatności
obszarowej, musi wprowadzić w składanym wniosku stosowną
korektę.
Trzeba też pamiętać, że każda odręczna adnotacja w składanych
dokumentach, np. skreślenie, musi zostać opatrzona datą oraz
podpisem wnioskodawcy.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zainteresowanie jest spore

FINANSE

Zagraniczne oferty współpracy

Spada frank

Centrum Biznesu w Kosza
linie prezentuje kolejne
wybrane oferty współpra
cy międzynarodowej.
Oferta numer: CB/02902/2009
Producent wyświetlaczy
informacyjno-reklamowych
w technologii LED, szuka
partnerów handlowych ną
wzajemnie wygodnych wa
runkach.
Oferta numer: CB/02903/2009
Oferujemy blachę trapezo
wą powlekaną.
Oferta numer: CB/02852/2009
Sprzedam gospodarstwo
rolne w Boleszewie o pow.
2.07 ha (z czego 33 ary to
zabudowania gospodarcze).
Działka położona jest w od
ległości 20 km od morza
(Darłowo,
Jarosławiec)
i 5 km od miasta powiato
wego - Sławno, przy drodze
asfaltowej Sławno - Darło
wo.
Oferta numer. CB/02589/2009
Firma zajmująca się pro
dukcją owoców i warzyw po
szukuje kontaktów z produ
centami opakowań plastiko
wych.
Oferta numer: CB/02594/2009
Szukamy dostawców elek
trod spawalniczych powleka
nych do spawania różnych
metali oraz specjalistycznych
do spawania rur.
Oferta numer: CB/02595/2009
Jesteśmy zainteresowani
importem sprzętu elektrycz
nego (np. wyłączniki, lampy
fluorescencyjne,
żarówki,
lampy energooszczędne, ob

ciążniki elektryczne, stabili
zatory do świetlówek itd.)
Oferta numer CB/02596/2009
Firma specjalizująca się
w imporcie sprzętu elektrycz
nego chce podjąć współpracę
z producentami/dostawcami
m.in. uszczelniaczy, gniazd
i wtyków przemysłowych, wy
łączników, styczników, oświe
tlenia iluminacyjnego, lamp
fluorescencyjnych, żarówek,
obciążników elektrycznych
i innych.
Oferta numer CB/02597/2009
Szukamy dostawców drutu
miedzianego
izolowanego
wielożyłowego o jednostkowej
średnicy przesyłowej większej
niż 6 mm, drutów i kabli mie
dzianych bez izolacji, kabli
elektrycznych przesyłowych
na napięcia 80 do 1000 V wią
zek kabli do zasilenia syste
mu świec żarowych oraz wią
zek kabli do autobusów.

Oferta numer CB/02598/2009
Poszukujemy nabywców
maszyn używanych w pro
cesie wiercenia poziome
go.
Oferta numer CB/02599/2009
Firma specjalizuje się
w produkcji wyrobów ze szkła
poszukuje dystrybutorów, im
porterów i sprzedawców hur
towych.
Oferta numer CB/02600/2009
Firma specjalizująca się
w przetwórstwie spożyw
czym poszukuje dystrybuto
rów.
W przypadku zaintereso
wania powyższymi ofertami,
prosimy o kontakt:
Centrum Biznesu w Ko
szalinie, ul. Zwycięstwa 42,
pok. 103, tel. (0 94) 34 77127,
tel./fax (0 94) 3412 317, e-mail: info@cb.koszalin.pl
(OPR. KOS)

W tym tygodniu znalazło się sporo ofert dla firm
z branży elektryczno-energetycznej.

Rata przeciętnego kredytu
we frankach szwajcarskich spa
dła w ciągu dwóch miesięcy
o 289 złotych, a rata kredytu
w euro zmniejszyła się aż o 360 zł
- wynika z analizy Expandera.
Za wcześnie jednak na obwiesz
czenie, że trend zniżkowy złote
go odszedł do historii.
- Kredytobiorcy spłacający
kredyty walutowe mogą ode
tchnąć z ulgą. Rata kredytu
we frankach na 300 tys. zł za
ciągniętego przed rokiem
(marża 1,4%) spadła od 17 lu
tego (minimum złotego) o
16,5%. Rata analogicznego
kredytu w euro obniżyła się
jeszcze bardziej, o prawie 19%
W obliczeniach zakładamy, że
do wyliczenia oprocentowania '
bank posługuje się bieżącą
stopą rynkową - mówi Kata
rzyna Siwek z Expandera.
Rata kredytowa, zarówno dla
kredytu we frankach, jak i w euro
jest dziś jednak istotnie niższa
niż odpowiednio 13 i 15 stycz
nia. Wynika to stąd, że na ko
rzystny dla kredytobiorców
efekt umocnienia złotego nakła
da się spadek oprocentowania
rynkowego. Stopa LIBOR dla
franka spadła z 0,57%. 13 stycz
nia do 0,4%. Znacznie większy
spadek miał miejsce w przypad
ku stopy LIBOR dla euro, która
obniżyła się z 2,5% 15 stycznia
do 1,421% obecnie. W efekcie
w stosunku do 13 stycznia rata
kredytu we frankach (tego dnia
była na poziomie 1497 zł) jest
niższa o 35 zł, z kolei rata kredy
tu w euro w stosunku do 15
stycznia (była na poziomie
1783 zł) jest niższa aż o 204złote.
(CZA)

15

OGŁOSZENIA DROBNEwtorek 21 kwietnia 2009
Ogłoszenia pochodzą:
(CK)- obszar koszaliński
(GP)- obszar słupski
(GS)- obszar szczeciński
(N)- ogłoszenie
internetowego systemu
ogłoszeń www.nudaj.pl
z

1111111

m i!

! www.amcspj.pl. 094/346- 06- 59.
Kantor Wymiany Walut

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

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

094/341-05-95.

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

10652/»

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

10825/»

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

10824/A

12982/A

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

03467/8

ASTRA 1.7TDI 1992r.
0508-153-303. (GK)
00533/D

AUDI C4 2.8 gaz 94r.
0508-153-303. (GK)
---------------------------------------------------------

00533/8

! I! Rozbite, złomowanie

(GK)

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

11576/8

THALIA (2004) 1.5 D, 26000 km,
salon, 784-052-384. (GK)
------------------------------—------—-------

13102/A

CITROEN picasso diesel 110KM
(2008). 0605-425-460 (GK)

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

01321/A

BLACHA trapezowa od 10 zł/m2.
(GP)

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

12842/A

01671/B

TOYOTA Hi Ace 2,5 diesel (2007)

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

ciężarowy, odliczenie VAT 22 %
testowy. Salon "Toyota" Koszalin,

BRAMY, ogrodzenie, - produkcje,
montaż - "MIRAF" 0698-972-369.
(GP)

12841/A

--------------------------------------------------- A-----

(2008) testowy Salon Toyota

polbruk, granit, 0501-520450.

Koszalin 094/341-02-82. (GK)

(GK)

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

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

12849/A

VECTRA, 1999 tanio
0604-578-230. (GK)

12825/A

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

13093/A

BUDOWA domów, itp.
0886-222-240. (GK)

0660487-304.

(GK)

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

!!!! I 603-767-991

01686/D

autozłomowanie. (GK)
!!!!! Autozłomowanie
Koszalin- płacimy. 0606-814-679.

(GK)

12600/A

00532/A

(GP)
03382/A

BUDOWA domów, remonty,
504- 227-901. (GK)

00533/A

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

złomowanie, 0501-629-821.

12365/A

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

!! AUTO-KASACJA Koszalin,

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

GOLF, 1992r„ 4000zł,
505-660-211. (GK)
12958/A

KOPARKO- ład. 90r. 0509-337-098.
(GK)
00326/C

1,8 D; części: Seat, Ford, Suzuki,
Mercedes 094/34-05-923.

(GK)

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

AUTO CENTRUM II, Szczecińska 2
(wiadukt) skup samochodów,
059/84-56-466. (GP)
KAŻDE do 500 zł 0660487-304.
(GK)

(GS)
SKUP aut za gotówkę!
0517-16-11-22 (GS)

13067/A

MERCEDES 190, 2.0D (1986)
0-692-539-329. (GP)

0608-879-777. (GP)
016527B

- 03467/A

PANDA (04) serwisowany,

LAWET, PRZYCZEP ORAZ
SPRZEDAŻ AKCESORIÓW.
KOSZALIN, SZCZECIŃSKA 34;
94-342-21-14,605-284-345,
606-694-977.

(GK)

00946/A

PITY. Biuro podatkowe.
9434649-34 (GK)

12699/A

00297/B

094/342-24-51, 094/34740-61.
10990/B

BUDOWNICTWO

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

94/341-21-84

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

0603-527-079.

01785/A

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

00990/A

DOMY, elewacje, 0503-135-643.
(GK)
12960/A

(GK)

Profesjonalnie! K-lin, 662-142-955.

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

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

--------

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

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

12470/A

(GK)
12332/A

(GK)

607-964-822.

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

---------------------------------------------------------------------11813/A

Koszalin, Połtawska 4/7(Jowisz
11862/A

obok apteki pod Lwem) 094

(GK)

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

(GP)
03123/A

03371/A

Zapraszamy! Minimum formalności:
bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.

usuwanie kamienia, protetyka.
Koszalin, Śląska 4,

odsetki 7,08%. Słupsk:

Niskie raty, 25000zł-155,27zł,

094/345-88-98, 0-501-709-606.
10967/A

059/842-70-98, Szczecin:
091/35940-53,091/35940-54

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

---------------------------------------------------------------------12161/C

GINEKOLOGIA, 0724-346-934.
(GK)

KOPARKO- ładowarka
0604-564-261. (GK)

02705/A

!! GABINET stomatologiczny,
wybielanie zębów w godzinę,

GINEKOLOGIA, 0517-509 723.
(GK)

(GP)

10556/A

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

!! Potrzebujesz pieniędzy?

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

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

Gotówka 20tys. Konsolidacja 50tys.

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

roboty melioracyjne profesjonalnie. Słupsk,

12597/A

13185/A

sprawdź. Kredyty na oświadczenie

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

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

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

!! 0885-893-714 ginekolog (GP)

sprowadzony. 0516-008464. (GP)

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

!!! 100 000 bez poręczyciela,
120 rat. Słupsk,
Plac Dąbrowskiego 6.
059/842-92-38. (GP)
!!! KREDYTY!!! Nowe możliwość
MOŻLIWOŚCI przyjdź i sama

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA,
CHŁODNICTWO, 502-341-343.
(GK)

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

03357/A

03087/B

USŁUGI koparko- ładowarką,
725-084-178. (GK)

(GK)

Plac Broniewskiego 14,

01794/A

UKŁADANIE polbruku
0790-370-909 (GP)

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

(GP)

10989/A

TYNKI, 0602492-089. (GP)

KOPANIE i czyszczenie stawów,

697-298-312.

094/34740-61. (GK)

01034/A

lekarskie

konserwacja 0-514-285-974.

0512-378-002.

094/342-30-60,
094/342-24-51,

01758/A

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

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

POLONEZ Truck, 1,61 (1995)

do 120.000 zł; hipoteki-

TYNKI, 0602492-089. (GP)

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

01707/A

12906/A

00461/A

KLIMATYZACJA, wentylacja,

12869/A

!!!!! KREDYTY; na
oświadczenie do 20.000 zł;

3426838 508050820.

(N)

10964/A

12501/A

GABINETY

KAMIEŃ- układanie,
0-511-393485.

!! DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA
(ZACHODNIPOMORSKIE,
POMORSKIE). DO 20.000
BEZ ZAŚWIADCZEŃ-ETAT,
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,
ROLNICY, EMERYCI, RENCIŚCI.
-0-605-788-008. (GK)

(GK)

(GK)

12709/A

12234/A

TYNKI cementowo- wapienne.

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

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

12304/A

12766/A

--------------------------------------------------------------------- 13012/A

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

!! STANY surowe, dekarskie.
Nadzór. Wystawiam f-ry VAT.

(GK)

gipsowe, maszynowe,

GRANIT, kostka granitowa

10832/A

!!!!!!!! I! 11! 11! 11!!!!!!!

(GP)

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

12413/A

!!!! EMERYCI, RENCIŚCI, gotówka
do 20tys. na dowód, do 80 roku
życia. Zapraszamy. 094-345-50-22
Koszalin (GK)
------------------------------------;---------------------

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

(GP)

sprzedaż. Tel. 603-328-839.

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10205/A.

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

ELEKTRYCZNE. 0602-196-864.
(GK)

(GK)

Gotówkowe, konsolidacyjne,

glazura, hydraulika, 0664-185-701.

03322/B

I! DACHY- dekarstwo.

01803/A

ŚWIADECTWA, certyfikaty

------ ;------------- ----------- ——

0508-155-121 (GP)

12024/A

00329/A

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

domofony, alarmy,

!! Budowa domów. Firma
z doświadczeniem.
Tel. 0783-935-032. (GK)

Szybka decyzja, różne dochody,
wiekowych, minimum formalnołd.

00397/A

ELEKTRYCZNE, pomiary

!!!!!!!!!! ŻWIR, PIASEK.
WYKOPY, ROZBIÓRKI K-LIN:

najnowsze oieiry wioo<|cycn DanKow.

TYNKI maszynowe, 0501-019-251.
(GK)

--------------------------------------------------12313/A

Market Kredytowy

03386/A

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI

0514-509-708.

letniskowe w 30 dni. Tani,
e-maii: juncz@wp.pl.

ul. 700-lecia 6A
tel. 091 392 72 68

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

ogólnobudowlane, 0505-994-518.

PASSAT kombi (1998) diesel,

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

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

03331/A

RUSZTOWANIA klinowe, słupki

------—------------—*-------- :---------------------

DOMY dachy Szczecinek

oszczędny. 0505-015-629,

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

(GK)

70000km, 3500zł, stan bdb.
10457/A

11980/A

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

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

03394/A

TYNKI cementowo- wapienne,

DOCIEPLENIA elewacje
664-036401. (GK)

DOMY modułowe całoroczne,

0500-090-871. (GK)

garażowany, 36000 km,
604-506-389.

11989/A

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

biegów skóra 32.000 603297258

00326/A

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

Nowogard

energetyczne- wykonanie,

DACHY pokrycia papy
514374780. (GK)

Polska, Europa. Pewnie, szybko
i skutecznie. Tel. 0519-138-340.

(0)608-163-247. (GK)

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

!!!!!!WYPOŻYCZALNIA

ODZYSKIWANIE długów 24h.

--------------------------------------------------------------------- 12014/A

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

DACHY dekarskie papa
(GK)

604-069744 (GK)

MERCEDES E210 (2002) 2,2 CDI 6

12865/A

REMONTY, wykończenia
kompleksowo, tanio,
profesjonalnie, 0-662-242-462.
(GP)

---- -- -------------------------------------------------10692/B

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

plandeka, 1993r. 059/847-26-63,

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

AUTO SPRZEDAŻ

09141/A

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

MERCEDES S klassa 3500 Diesel,
1995r. 0509-337-098. (GK)

(GP)

(GK)

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

MERCEDES 310 skrzyniowy,

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

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

promocyjne. 0696-000-183.

01671/A

00297/A

(GK)

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

(GK)

(GK)

SKUP- sprzedaż samochodów

12804/A

(GP)

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

(GK)

i profesjonalnie. 0665-232-070.

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

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

03442/A

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

00341/A

PODATKI zwrot: Anglia, Holandia-

(GK)

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

PROJEKTY, nadzór budowlany,
wykonawstwo 0507-783-932,

ENERGETYCZNEJ. 0501-124-159.
(GK)

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

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

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

renault master 2,8 TDi (2000).

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

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

13068/A

MERCEDES 124 250 kombi (1988),
507-361-940.

!! Biuro Rachunkowe.

Podatki. Profesjonalnie. Ceny

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

12578/B

--------------------------------07358/A

KSIĘGOWOŚĆ pełna i uproszczona.

MAZDA 323 97r. 6500zł. Fiesta 92

www.autohandel.info.pl (GS)

0606-206-077

00326/B

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

!!!!!!!! Skup aut sprawnych.
Roczniki 1995-2005.
Tel. 0-509-270-859

(GK)

urządzenia gastronomiczne.
0505-171-321.

(GP)

505- 753-604.

AUTOMATY DO GRY WSTAWIĘ
513027999 (N)

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

(GK)

!!! Księgowość, PIT-y

0697-707-054 (GP)

GOLF II. 0-788-019-176. (GK)

!!!! Auta powypadkowe,

12314/A

11043/A

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

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

—<-------- ----------------------------------

UŻYWANE - nowe, maszyny
do lodów, wyposażenie sklepów,

STANY surowe, elewacje,

BUDOWA domów, tanio

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

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

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

0886-067-896.

LOMBARDY

12975/A

POLBRUK, kamień, 0791-677-994.
(GK)

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

500435-380.

GOLF 1.8 gaz 1996r.
0508- 153-303. (GK)

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

(GP)

z dłużnikiem? No problem!

10708/A

KOMISY.

01015/A

----------------------------------------- —T----------

I !!■! I'M ! I PROBLEM

Kościuszki 7.094/346-11-99. (GK)
---------------------------------------------------------

POLBRUK tanio!!! 888315-700.
(GK)

Remonty A-Z, F-ra Vat,

!

Rentgen, USG, Pantomografia.
Gabinety lekarskie. Koszalin,

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

0-607-219493

03449/A

12933/A

(GS)

blaszak 5.800 zł tel. 506-111-681.

—

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

0880463-795.

VOLSWAGENT 4 1.9 diesel 92 r.

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

12906/8

PŁYTY drogowe, jumbo, trelinke
kupię. Płatne gotówką

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

094-347-32-86 (GK)

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

MINIKOPARKA, 0501-019-251. (GK)

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

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

FIAT Punto (2003), 0506-63-70-80.
(GP)

TOMOGRAFIA komputerowa,

BUDOWA domów, ocieplenia.

12113/A

!!!!!!! Auto-kasacja, Szczecinek.

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

12123/A

ogrodzeniowe, 0501-177-165 (GP)

---------------------------------------------------------12968/A

(GK)

094/345-85-96.

MINIKOPARKA 0508-199-555. (GK)
----------------------------------------------t---------

Koszalin

BUDOWA domów, 793403-377.
(GK)

(GK)

09334/A

03460/A

BRUKK-LIN układanie kostki:

12845/A

okulistyczny. Koszalin, O.Langego 21.

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

04363/A

TOYOTA Land Cruiser V8 4,5 diesel

--------------------------------- —-------------------00533/C

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

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

Koszalin, 094/341-02-82.

CALIBRA 2.0 16V90r.
0508-153-303 (GK)

11760/A

Koszalin, 094/341-02-82. (GK)
---------------------------------------------------------

OPTYK realizacja recept. Gabinet

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

(2007) testowy. Salon Toyota”

--------------------------------------------------------10828/A

12718/A

0505-171-321.

(2007) testowy Salon Toyota

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

•

BALUSTRADY, ogrodź.
0513- 685-847. (GK)

TOYOTA Corolla, 16 benzyna

Koszalin. Odkup aut, komis,kredyty.

(GK)

12985/A

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

TOYOTA Prius, 15 hybrydowy

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

! 111 il l u 11111111111111 il m

SPRZEDAM seicento 2002,
tel. 691-238-189. (GK)

AUTO-CENTRUM" Szczecińska 68A

508-187-888.

602-589-000 (GK)

11813/8

MATERIAŁY BUDOWLANE,
0691-179-543 (GP)

BALUSTRADY, bramy, automatyka
601885944 (N)
——---------- ------- -------------------- —

607-964-822. (GK)
---------------------------------------------------------

094/341-02-82. (GK)

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

m

SKODA Octavia 1.4 benz. (2003)

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

www.car-center.com.pl

111 m 111

12997/B

po wypadku, 697-572-836,

(GK)

A-3 1.9 TDI (2004) 502-037-344.
(GP)

!!!!!! całe i powypadkowe

602-506-359.

101 marmuru, kawałki
606427-234. (GK)

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

AUTO KUPNO
iii

RENAULT Kangoo ciężarowe (1999)
5.000 zł netto 0607455541. (GK)

4 przyczepy kempingowe sprzedam
Sarbinowo 0606427-234. (GK)

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

!

"AMC" Auto Komis, Gnieźnieńska
18. Kupujemy samochody- gotówka

04132/A

IEXPRES-KREDYT 059/840-22-72.
(GP)
---------------------------------------------------------

13365/A

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

QUADY Yamaha raptor 660 (2001)

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

Kinroad 250 (2007), kabina do
C-330 kwadratowa. 0697-572-836,

"INVESTA" Nadzory,

KOPARKO- ładowarka, minikoparki,

LIKWIDACJA nałogu nikotynowego,

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

kosztorysowanie 0608-558-166;

przyłącza wod.- kan.

testy alergiczne, odczulanie.

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

(GK)

www.briinvesta.pl

12749/A

(GK)

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

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

0607-610-610.
11423/A

12023/A

091/489-19-26 Biomedical

(GK)

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

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

12254/A

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

12161/B

(GS)
00736/A

04321/B

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

04321/A

Partnerem dodatku jest:

Na stronach dodatku m.in.: informacje o stanie środowiska naturalnego, opis nowych rozwiązań technologicznych
stosowanych w ochronie środowiska, informacje o wykorzystaniu funduszy europejskich.

Energa
1267809G1K1B

161wtorek 21 kwietnia 2009

OGŁOSZENIA DR O BN E

(094)341-91-95. Potrzebujesz
gotówki, chcesz spłacić inne

NATYCHMIASTOWA pożyczka. Do

kredyty, nie zwlekaj!!! Indywidualnie
podchodzimy do każdego klienta!
Doradzamy, oddłużamy! Koszalin,

dochodu! Infolinia: 0501456-000;

2500 zł. Akceptujemy różne formy

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

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

11863/G

NOWY bank 500-023-010. (GK)

(6K)

Zwycięstwa 140, pokój 3.

(GK)

022420-56-00.

10812/A

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

11697/E

1000ZŁ do 80000zł, gotówkowe,
konsolidacyjne, hipoteczne, Słupsk,
tel.0-59/840-30-75

porady finansowe, opłaty

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

00450/A

094/345-2342, 602-552-138.

(GK)

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

11863/F

CHWILÓWKA! Pożyczka!

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

11863/E

888-323-222. (GK)

Codziennie. 0694-781-781.

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

11697/C

00414/A

CHWILÓWKI 600-05-77-77. (GK)
11697/A

FINES 0-510-08-70-22. (GP)
13365/B

infolinia: 0608-921-608.

04133/A

POŻYCZKI od 300-2500. Koszalin.
518-016-696.

GOTÓWKA konsolidacja

(GK)

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

(GK)
11697/D

GOTÓWKA NA OŚWIADCZENIE,

02902/A

(GK)
10609/A

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

10717/A

KREDYTY gotówkowe, konsolidacyjne
i hipoteczne. 0666-373-742,
0509-813-159.

13365/C

KREDYTY na dowód, 091-38-26-333
(GS)
---------------------------------------------------------

00170/A

NA oświadczenie 501-22&-997. (GK)
--------------------------------

11697/B

059/845-30-89, 0502-130-558.

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

NAPRAWA, 094/347-13-15.

11593/A

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

02223/C

JUIEM

094/342-05-97.

09644/A

13084/A

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

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

09935/A

PZM-OT ul. Zielona 1
16 kwietnia, promocja wiosenna B
1100 zł. Przewóz osób, winiety
OC, AC (GP)
^------------------------------------ ------------------

"DE-EM CENTRUM"
(094)348-0-347. (GK)
11029/A

MATEMATYKA, (Y60&86&O68. (GK)
12967/A

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

NAUKA. KURSY

10507/A

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

01620/B

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

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

00998/A

KURSY: ADR, TAXI, HDS, Instruktor

! HAKI HOLOWNICZE. SŁUPSK,
059/841-44-14,
059/841-44-13 (GP)

Nauki Jazdy. Tel. 0-600-23-23-02.

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

13063/A

!!!!!!!!!!!!!! Nowy kurs.

01798/A

01363/A

09337/A

kat. "B”. Słupsk, Westerplatte 64,
059-842-50-27. (GP)

(GP)

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

02797/A

091/488-55-21

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

12785/A

(GK)
12787/A

tel. 094 34188 75
www.interhouse.nieruchomosci.pl

(GK)
—

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

(GS)

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

13094/C

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże, Świeszyno,
00799/A

SPRZEDAM ziemię 0602-272-158.
(GK)
12391/A

od 2617zł/m2 + VAT (GK)
-----------------------------------------------—

13094/8

"INTERHOUSE" 2-pokojowe, parter
- idealne na kancelarię (66),
Matejki (GK)

NIERUCHOMOŚCI

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

13094/E

"INTERHOUSE" 3-pokojowe (46)
Poprzeczna 155.000 (GK)

■äLteilAMMMMMMM.

-------------------------------------------------10383/A

13094/A

od 3200 zł/m2 + VAT, nowa cena!!!
(GK)
-------------------------------------- —---------

OBDZWONIMY. (GK)

13094/H

"INTERHOUSE" Dom w trakcie

!! A. GOŁEK

budowy (391/600), Mścice

NIERUCHOMOŚCI 09434MO-20;

rzeczy i osób. Rozpoczęcie 28
kwiecień godz.17.00, Słupsk,

www.golek.nieruchomosci.pl

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

0-59/84-04-369,

"INTERHOUSE" Dom wolno stojący

www.plusosk.prawojazdy.com.pl

Tetmajera, 2-pokojowe,
45 mkw.-149.000.

(GP)

Kupujący 0% prowizji.

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

03368/A

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.
(GP)
--------------------------------------------------

02843/A

"TOMCIO" B+E, C,
03381/A

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

09699/A

każdego miesiąca, 0500-092-245

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

02253/A

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

10731/A

11146/A

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

(GP)
02269/A

KOSZALIN kat. B, 0509-345-511.
(GK)
---------------------------------------------------------

12311/A

LOK Kościuszki 2.094-345-1145;
(GK)

0-512-301-272.

12735/B

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

(64/519) Karłowicza 399.000

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

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

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

"INTERHOUSE" Lokal użytkowy
(35,5) centrum, 72.000 (GK)
---------------------------------------------------------

12779/A

13094/D

13094/F

"INTERHOUSE" Rokosowo

"ANKAM" 1-pok. Pionierów 93000
(GK)

2-pokojowe (59) oferta

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

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

12782/A

13094/1

"INTERHOUSE" Działka budowlana
(1000) Osieki 95.000 (GK)

"ANKAM"
---------------------------------------------------------

13094/1

"INTERHOUSE" Dom wolno stojący

bezpośrednia 280.000

(GK)
13094/K

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

"ANKAM" 2-pok. bezczynszowe
Staszica 185000 (GK)
13044/A

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

00034/B

ABAKUS

NIEZALEŻNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI (z licencjq panstwowq)

01729/A

KAT. B OSK Morze, 503423416.
---------------------------------------------------------

13094/G

(GK)
13080/A

! Jasiński Nieruchomości
094342 08 88
www.jasinski.com.pl, poszukujemy
hali do wynajęcia (GK)

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

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

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

(GK)

BABSKA - rozpoczęcie 10-12

225.000 (GK)

(172/15.000) Karwice 370.000

(GK)

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

C+E,501-334-323 (GP)
-------- --------

1089009G1K1A

(GK)

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże - ul. Żytnia,

KUPIMY mieszkania, domy,

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

! PLUS kat. A,B,C,C+E, przewóz

www.nieruchomosci.gk24.pl

Koszalin

00034/A

02911/A

! KURS ZA DARMO? BUBNOWICZ
0609-610-556 WYŚLIJ SMS O
TREŚCI: "KOSZALIN"

zapraszamy do serwisu internetowego

13048/A

kom. 0 600 402 699
12855/A

Kup i sprzedaj bezpiecznie

(GK)

!!! Agopol - szkolenia kierowców

porady, informacje, oferty biur nieruchomości

02697/A

optimusnieruchomosci.pl

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

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

Nieruchomości Marzenna

(GP)

Poławscy - Nieruchomości.

(GP)

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

13047/A

"ANKAM" działka z rozpoczętą
budową Manowo (GK)

Zientarska Koszalin
ul. Zwycięstwa 77/4

059/8402402, 601-232-900

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

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

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

"INTERHOUSE"

KUPIĘ dom, 512-004-262. (GP)

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

13046/A

"ANKAM" działka 2,8 ha
Lubiatowska 80 zł/m2 (GK)

-wynajem 25000 zł/sezon.

59/840 1155
www.ellert-nieruchomosci.pl

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

(GP)

www.rondo.slupsk.pl

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

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

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,

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

Słupsk, Kołłątaja 31a,
----------------- ---------------------------------

13045/A

"ANKAM" bezczynszowe nowe
apartamenty Mielno (GK)

"ANKAM" smażalnia Mielno

GRUNTY, region koszaliński,
0781840374 (N)

0601-91-53-53.

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

produkcyjny, hala 1700 m2
10830/A

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

01441/A

01770/A

"ANKAM" 2-pok. Sucharskiego
123000 (GK)

"ANKAM" funkcjonujący zakład

NIERUCHOMOŚCI
KUPNO

(GS)

I

Mieszkanie
2-pokojowe, 40m2,
rej. Franciszkańskiej
150.000,-

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

091/4343-296, 091/81-27480

09943/A

10835/A

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

KURSY komputerowe "Matcomp"

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

O

O

1068809G1K2Q

MAŚLAK Marek. K-lin, 604-638-016

059/84245-66 kat ABCE, otwarcie

NAUKA
KOREPETYCJE

(GK)

IVI

00454/A

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

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

Q

Poszukujemy domó
do ok. 30km
od Koszalina.
RÓWNIEŻ DO REMONTU!

--------------------------------------------------------08908/A

Tel. 0604-509-365,

(GK)

R U C H

UWAGA WAŻNE!

(GK)

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

E

12-pokojowe, (45) balkon, środkowe, słone
czne, rej. Gierczak,149.000,-szybkie wydanie!
I OKAZJA!!! 3-pokojowe, (50) po remoncie,
umeblowana kuchnia, Centrum, 150.000,13-pokojowe, (63) 200m od morza, Mielno,
263.000,- sprzedaż lub zamiana na 2 pokojowe
14-pokojowe, (65) balkon, ustawne pokoje,
Mieszkanie
rozkładowe, rej. Wańkowicza, 205.000,1-pokojowe, 30m2,
I Dom w zabudowie szeregowej (95) salon
rej. Władysława IV 107.000,z wyjściem na ogród, rej. Kalinowej, 405.000,I Atrakcyjna działka gruntu pod budownictwo
jednorodzinne (1585) Stare Bielice, 130.000,-

NOWE I UŻYWANE, SPRZEDAŻ

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

GORZELNIA Świerczyna skupi żyto.

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

12454/A

!! Promocja tłumiki,
11863/A

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

094/342-02-39.

00220/A

CHŁODNICE WODY I KLIMATYZACJI

01126/B

0502-532-639. (GK)
------------ ------------------------------------------- -

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

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

11033/A

AUTOSZYBY, Tel:091/4646-017
(GS)

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

(Naprzeciwko PZU) 094-346-22-87;
11863/C

2500 zł. Białogard. 664-026-827.
11863/B

11625/A

!!!!!!! AUTOGAZ montaż,
naprawa, legalizacja zbiorników

!!!!! "AAUTOALARMY"

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

02278/A

"AUTO-BLACH", 094/34-111-28.

(GK)
01616/A

NATYCHMIASTOWA pożyczka do

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

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

AUTOSZYBY + części = Najtaniej!!!!

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

(GK)

LPG-TDT, mechanika pojazdowa,

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

(GK)

0602-660-513.

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

-------------------------------------------------------- 12969/A

Lechicka 58A, za myjnią
samochodową, 094-341-73-86,

samochodowy, bez zaświadczeń.

(GK)

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

Wiosenna Promocja! Koszalin,

SUPER gotówkowy, konsolidacyjny,

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

Koszalin, Sianów, 692469-894.

10710/A

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

(GP)

GOTÓWKOWE pożyczki bez Bik-u

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

11863/D

SPŁATA innych. 0-501-3548-25.
(GP)
-------------------------------------------------- •-------

KONSOLIDACJA. SŁUPSK
059/840-28-95,0604-117-125.
(GP)

(GK)

!!!!!!!!!!!!!! AUTO-GAZ Wielka

(GS)

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

rsi

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

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

procedury; 150tys. rata: 931,60

10837/A

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

BLACHARSTWO- lakiernictwo,
0669-826-078. (GK)

z wtryskiem już od 1700,00.
Koszalin, Lechicka 74, 200 metrów
za torami z szlabanami. Samochód
0-602-786-249.

zaświadczeń, uproszczone

0-602-294-167. (GK)
----------------------------------------------------------

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

zastępczy. 094/343-09-55;

POŻYCZKI dla Firm bez

(GS)

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

MOTORYZACJA

75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155
\
£ I A fi r\
tel. 094 341 02 51,
■\Q £ Lr\(i\V____________ 094 347 12 72

Połczyńska 73 (094)342-59-50,

(GK)
11397/A

"AUTO-SERVIS-GAZ" Montaż,
naprawa. Raty. Samochody

(GK)

AUTO na gaz. Montaż.

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

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

do 2500 zł. Darłowo. 518-016-019.

POŻYCZKA NA TELEFON

formalności telefoniczne.

094/722-07-07

02796/A

ENIGMA -zap. Wieczorek
601165757 (GK)

POTRZEBUJESZ pieniędzy? Pożyczki

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

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

BIURO Serenada, 0510-580466.
(GP)

12969/B

CHWiLÓWKA i inne pożyczki. Koszalin

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

MATRYMONIA NE

10326/A

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

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

13034/A

(GK)

BANK Ci odmówił, zadzwoń,
0783-748-985. (GK)

i Sianów. 518-016-607.

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

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

P@RTNER wszystkie kredyty,

(GP)

ŁUBIANKI Koszalin, 668-934-714.
(GK)

T A N I O i BEZPIECZNIE
DOŁĄCZ DO NASZEJ BAZY OFERT NA

ZASADACH OTWARTYCH
* Nie wydawaj na ogłoszenia
* Nie trać swojego czasu
* BEZPŁATNE przyjmowanie nieruchomości do sprzedaży
\ul. Zwycięstwa 143 (obok Zwigzkowca) (094) 345 22 75J
1144309G1K2K

i

OGŁOSZENIA DROBNE
1-POKOJOWE- 34,71 mkw.
Koszalin; 691-027-776. (GK)
--------------- -----------------------------------

DZIAŁKA budowlana 30 arów
11421/A

tel. 0509-533-031

(GK)

1-P0K0J0WE

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

www.tel-668206406.koszaiin.

DZIAŁKA budowlana 4000m2,

gazeto.pl

12356/A

2-POK. 059/84-00-930,
(GP)
00034/C

od Słupska. 0880-794435.

(GP)
03455/A

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

DZIAŁKA budowlana Nowe Bielice
0509499-220. (GK)

12712/B

13034/B

3-POK. 059/84-00-930,

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

www.spgn.pl

DZIAŁKA budowlana Paproty,
0-603-9344-69. (GK)

(GP)

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

00034/D

-----

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

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

00034/E

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

11680/A

--------- —----------

12502/A

DZIAŁKA budowlana, Darów,
Kobylnica, 0-502419416. (GP)
--------------------------------------------------

ul. Wyki, Koszalin, 0514-144-852.
(GK)

DZIAŁKA pod budownictwo
wielorodzinne w centrum. WEX,
059/84-11-029. (GP)

125921/A

03389/A

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

nieumeblowane, 0-500-040-760.

(GP)
13386/A

PAWILONY Z PŁYTY WARSTWOWEJ!
TANIO! P.W.WARBUD
662-161-265. (N)
---------------------------------------------------------

11903/A

01748/A

POŁAWSCY-NIERUCHOMOŚC!

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

059/8402402, www.polawscy.pl

13020/A

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

Słupsk od 129.000,34 pok.

13065/B

12945/A

Słupsk od 165.000.

DZIAŁKĘ siedliskową 3000 m2

domów max. 6-letnich, os. Bukowe,
Rokosowo. Klienci płacą gotówką.
(GK)
5--------------------------------------------------

13065/C

0508-187-800.

(GK)

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

12326/A

DZIAŁKI budowlane. Koszalin
0031633946611 (N)
---------- ----------------------------------------

ABAKUS 1-pokojowe (32),
rej. Tetmajera, 117.000,- szybkie
wydanie (GK)
--------------------------------------------------

13065/E

ABAKUS 2-pokojowe (38), l.p.,
balkon, rej. Bosmańskiej, 149.000
(GK)
--------------------------------------------------

13065/F

ABAKUS 4-pokojowe (75), loggia,
nowsze budownictwo, rej.
Krzyżanowskiego, 295.000 (GK)
--------------------------------------------------

13065/D

ABAKUS
NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka
Zwycięstwa 143 (obok Związkowca)
094/345-22-75

DZIAŁKI podbudowę nad jeziorem
7 km od Koszalina, 0-604482-868.

(GK)
12163/A

DZIAŁKI siedliskowe 30- 38 arów,
z warunkami zabudowy, Dobre
(trasa Stare Bielice- Mścice) 1 mkw.
45 zł 664-307-795.

(GK)

13065/G

ATRAKCYJNA działka budowlana
1300 mkw. nad morzem i jeziorem,
koła Jarosławca. 508451-854.
(GK)
'-------------------------------------------------13018/A

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

12911/A

GRZELAK Nieruchomości - Koszalin,
Zakole 9; 094-34544^07;
602- 746-896 - Niedalino
budowlana tanio - zobacz
www.grzelak.nieruchomosci.com.pl

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

13064/A

0 % prowizji 2 pok.
Chałubińskiego44m2-147.000
094 347-70-00 www.investsc.pl

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

12474/A

lip., centrum Słupska,
0603- 199-503. (GP)

Raduszka, 0-509-857-997.

(GK)
12355/A

bom rokosowo, wolnostojący,

DEWELOPERSKI, 0-697-657-514.
(GK)
--------------------------------------------------

12583/*

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

01508/A

M.PUEWSKA 2-pokojowe Orla (41)
(GK)
------- -------------- ---------- -------------------

DOM szeregowy, Rokosowo,
0-603-934469. (GK)
DOM

w

12148/A

Łosinie, 0602-766016 (GP)

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

dom

w

02966/A

zabudowie szeregowej

Piętrowej (125m.kw) Słupsk
Oś. Niepodległości 0604-623-910.

(GP)
03418/A

DOM z piwnicą (240)+ osobny

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

12916/J

M.PUEWSKA 4-pokojowe
Franciszkańska (62) (GK)
12916/K

gospodarczą bądź centrum
rekreacyjne. Słupsk 0600-082-162

(GP)

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

03201/A

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

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

00034/F

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

11570/A

WEX apartamenty Rowy, Ustka.
059/84-11-029. (GP)
WEX domy Słupsk, okolice.
059/8411-029. (GP)

NIERUCHOMOŚCI
MMMSMl

(GK)

2- POK. przy Emce 601-650-787
(GK)
12955/A

059/842-78-61, 0501-269-215.

(GP)

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

Koszalina!!!

POKOJE Koszalin, 0788-S01-287.
(GK)
---------------------------------------- —------

MIESZKANIE 33 mkw.,
w Koszalinie, 606409429.
------------------------------------

MIESZKANIE 3-pokojowe,
00518-544-868. (GK)

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

12916/L

(GK)

Sławno,

POKÓJ. 0-59/842-37-91. (GP)
---------------------------------------------------

03387/A

(GS)

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

umysłowe i fizyczne. Praca stała
(do 35 lat). Również studenci

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

Ustka (059) 81552 81 (GP)

lub 059/725 50 28;

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

(GP)

^-----------------------------------------------------

03431/A

BUDOWLAŃCÓW, 512-326-551.
12734/A

DO gastronomii (pikniki, festyny).

(GP)
01787/A

DO pracy w kiosku (również

budowlanych Rebis poszukuje
pracowników tel. 608-340-999.

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

13075/A

HURTOWNIA zatrudni
przedstawiciela, 094/344-51-13.

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

12680/A

emeryt, rencista). 889-919-913.

INFRABUD Koszalin zatrudni cieśli
i zbrojarzy. 0608-686482. (GK)

(GK)

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

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

13022/A

12577/A

KIEROWCA kat.B z doświadczeniem

DODATKOWA praca. Tylko Szczecin

w przewozie osób Polska-Holandia

i Koszalin. Pierwsze pieniądze
już po tygodniu. Infolinia:

oraz komplet dokumentów,
0-668-310-668.

(GP)

0-801456-000; 022420-56-00.

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

(GK)

KIEROWCÓW kat. B do 30 lat
11863/H

094/34642-09.

(GP)

KIEROWNIKA do zakładu

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

01595/A

DORADCA w dziale obsługi

03401/A

(GK)

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

TEREN w centrum Unieścia

03377/A

HURTOWNIA materiałów

i zach., Łazy, Dąbki, Sarbinowo),

12405/A

12992/A

HOTEL ROYAL BALTIC W Ustce

DOJARZA zatrudnię. 0606-142-527.

13099/A

12479/A

FRYZJERKĘ zatrudnię Koszalin,
Piłsudskiego 10. (GK)

zatrudni kelnera i kierownika
Sali.Zgłoszenia osobiste w Hotelu
- ul. Wczasowa 26,

zaoczni.Wysokie zarobki.
Słupsk 506 944 620

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

(GK)

12962/A

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

nadmorskich (Darłowo wsch.

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

12607/A

FIRMA zatrudni krawcową do szycia
firan, Koszalin, 694-117-118. (GK)

13069/A

kamieniarskiego 0-603-663-999.

(GP)

klienta - poszukujemy młodych
i komunikatywnych osób,

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

03307/A

KOBIETĘ do 35 lat praca

sezonową, 0602-261-553.

stała. 1200-1500zł/mc

KOBIETY po 30-tce, do sprzedaży

Słupsk 506 944 620
lub 59/725 50 28;

ciastek w Forum. 0660401-996.

wynajęcia. Słupsk, 0515-166-575.

(GP)

Koszalin 94/716 59 47

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

01773/A

2-POKOJOWE umeblowane do

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

01792/A

2-POKOJOWE- wyposa
0502-649-601. (GK)

(GP)

I!! STUDENTÓW- inf.

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

608470-746.

(GK)

DORADCÓW

(GK)

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

Koszalin

12595/A

____PRAŁA.____
094-346-11-02.

0663403-001

2-POKOJOWE,
12541/A

(GK)

w kwiaciani, 0693-03-37-36.

II p., na dobrych warunkach,
(GK)

608-508-090.

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

otwartych na awans (do 35 lat),
z doświadczeniem lub bez, praca

budowlane w Kobylnicy

094-31-89-317.

00781/A

oraz tłumacza j.angielskiego

5.000 mkw. na działalność

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

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

01708/B

POMIESZCZENIE na gabinet

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

2-POKOJOWE Słupsk,
06924348-66. (GP)

--------------------------------------------------------12695/A

przeszkoli i zatrudni dynamicznie
rozwijająca się firma. Stanowiska

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

STANCJA, 0501-548475. (GK)
01685/A

12721/A

059/841-31-21, 0502-322-140.
13041/A

12715/A

RRMA z Koszalina zatrudni

FRYZJERKĘ męską, 0-501-524-204.
(GK)

(GK)
01762/B

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

0504-135-951.
13037/A

2-POKOJOWE Słupsk,
0606-992-154. (GP)

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

12844/A

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

12712/A

03429/A

AVITA Karpacz 0757618549

Koszalin 94/716 59 47

(GK)

technika, inżyniera budownictwa
ze znajomością j.angielskiego

(GP)

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

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

placu ok. 4 mkw., w miejsc,

(GK)

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

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

12742/A

POKÓJ Słupsk. 059/842-63-71.

nad morzem. 091-386-25-84

2-POKOJOWE pięciu osobom
(firmie) 0880-342452. (GK)

(GK)

12315/A

Trzęsacz, atrakcyjna lokalizacja

0695-72-90-00.

094/341-01-94.

---------------------------------------------------------12714/A

BEZROBOTNE młode osoby

0-94/346-93-51,
12543/A

szkolenia. Wiek do 35 lat

(GK)

(N)

kosmetyczny, fizjoterapii, masażu.

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

13091/A

3 osoby do działu handlowego
przeszkoli i zatrudni FHU.

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

12546/A

10172/A

poszukuje pracowników
do 3 działów firmy. Nie wymagamy
doświadczenia, oferujemy

2.400 zł brutto, Koszalin,
12997/A

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

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

LOKAL śródmieście 78 mkw.
(GK)

—

FIRMA w Koszalinie pilnie

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

03399/A

Handlowych. Atrakcyjne prowizje,
tel: 0604-572-284. (GK)

094-343-27-21 www.imperial.org.pl

03230/A

2-POKOJOWE (Niepodległości)
(GK)

Zbiory owoców: 200-300 funt/tyg.

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

(GK)
12657/A

ANGLIA! Recepcjonistka: 261 f/tyg.

handlowych, wysokie zarobki

LOKAL handlowy, Jarosławiec.

12799/A

poszukuje Konsultantów

12956/A

LOKAL 50m2 w centrum Ustki,
(GP)

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

FIRMA o wysokiej renomie

ASYSTENTÓW przedstawicieli

(GK)

POKÓJ w domku 094-345-25-54.

1- POKOJOWE 800 zł.
0604285422. (GK)

00922/A

07732/A

lub fryzjerce do wynajęcia,

(GP)

(GK)
--------------------------------------------------------------------- 13010/A

3- pokojowe, słoneczne, (57 m2),

03446/A

12566/A

lub sprzedam 0660-925-623.

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

M.PUEWSKA nowe mieszkania,

13033/A

FOID LASTRIK KOSZALIN
UL. SŁOWIAŃSKA 11F
TEL. 094-342-62-22,
INFO@LASTRIK.COM (GK)

ASYSTENTKĘ Sekretarki oraz

POKOJE do wynajęcia
668-090-700. (GK)

13060/A

managera za udziały gwarant@list.pl (GS)

094/342-04-02.

POSZUKUJĘ do wydzierżawienia

12916/G

13008/A

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

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

12900/A

AGENCJA ochrony zatrudni

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

0607456-541.

! 1-pokojowe 0601-658-555.

(GK)

LOKAL 25 mkw., kosmetyczce

Rokosowo, od maja.

(GK)

12942/A

LOKAL (30) Bosmańska
(GK)

sprzedaż, kupno, atrakcyjne
kredyty, bogata oferta- sprawdź:

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

(GP)

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

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

(GK)

DUET NIERUCHOMOŚCI Działki
513130726, 0598436332

KAWALERKA, 511-170-530. (GK)

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

00034/G

512 373 660.

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

12949/A

0504-800-146.
01607/A

DO DZIAŁU SPEDYCJI
Z UPRAWNIENIAMI NA WÓZEK
WIDŁOWY. OFERTY KIEROWAĆ:

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

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

MIESZKANIE w Gościnie,

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

(GK)

601401-630.

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV
LASTRIK ZATRUDNI PRACOWNIKÓW

ALLIANZ -doradca finansowy
klienta 602-77-34-09. (GK)

--------------------------------------------------01604/A

"HOTEL Trawa" Koszalin.
Recepcjonistę/kę - kelnera/kę
(do 30 lat), doświadczenie,

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

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

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

600-801-608; 602-770-608

12936/A

KAWALERKA umeblowana

2-POKOJOWE komfortowe 81 mkw.,

MIESZKANIE 52m2, blisko morza,
0-669-044422. (GP)
12092/A

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

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

(N)

—....... .................... ............

2-POKOJOWE,
po 16. (GK)

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

094-342-7345, 0-696467-721.

M.PUEWSKA Nieruchomości

www.mpijewska.pl Koszalin,
ul. Młyńska 31; 094-341-18-19;

01788/A

604-226-209

1700 zł/m2, do wykończenia,

00447961991190.

lokale użytkowe- centrum

budynek (105) na działalność

12660/A

USTKA, skrajny szeregowiec,
tel. 606265669

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

r umorzą
ŁJ.

* Promocja trwa do końca czerwca 2009 r.

nieuczących, ang./niem.

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

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

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

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

Www.otodom.pl nr 568308

12916/H

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

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

(N)

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

M.PUEWSKA 3-pokojowe
Fałata (69) (GK)

01747/A

12916/1

M.PUEWSKA 2-pokojowe
Rybacka (39) (GK)
------- -------------------------------------------

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

do wykończenia, 1500 zł/m2.
tel. 606265669

12994/A

KAWALERKA, ul. Orla
079043-18-18. (GK)

1-POKOJOWE (36 m) niepalącym

(GP)

Dom Sławno. 518-395-123. (GK)

(GP)

USTKA skrajny szeregowiec

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

Słupsk, www.krynicki.com.pl,

'----------------------------------------------------------- 12134/A

DOM Słupsk Chrobrego. "IBIS",
059/84-25405, 0698-139-506.

01723/8

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI
059/84-11-662.

01781/8

134M parter domu: 4 pok., ogród.
K-lin Śródmieście 604298-140.

-------------------------------------------------12858/»

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

13076/A

KOMFORTOWE mieszkanie 40m2,

695468-073

BOM nowy, działka 1008 mkw.,

(GP)

12977/A

KAWALERKA, (1600-519404.
(GK)

BUDOWLANA Białogard,

~------------------------------------------------

160.000. DELTA, 059/8423400.
-----------------------------------^----------------------

602-581-560. (GK)

do wynajęcia. 0609-966-089.

SZEREGÓWKA Redzikowo,

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

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

(GK)

00406/A

(GP)

(GK)

DOM na wsi 602-616-776.

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

nieruchomości. 059/84-819-20.

KAWALERKĘ, 28,6 mkw. Koszalin,
0661-856442. (GK)

"■------------------------------------------------ 12516/C

SKOTNIKI k/Szczecinka kawalerka
29m2, 0609-516-658. (GK)

WWW.SPGN.pl Bogata oferta

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

(GK)

03001/A

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

zabudowana, 3,5 ha, rzeczka, 35
km od Koszalina 0791-243-025.
12929/A

------

5

KAWALERKA do wynajęcia na Orlej.

(GP)

www.pasibrzuch.com

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

ATRAKCYJNA działka siedliskowa,

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

PUNKT gastronomiczny

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

INVEST

www.abakus-nieruchomosci.pl
(GK)
"------------------------------------------------

10550/A

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

(GP)

ft i.M .-I

l * Ogłoszenie promocyjne dotyczy tytko wydań codziennych.

GARAŻ Bat. Chłopskich
------------------------------------- --------------

Głos

*

12853/A

GARAŻ Słupsk, 0516-008464.

--------------------------------------------------------------------- 03464/A

pod Koszalinem tanio sprzedam,

ABAKUS - pilnie poszukujemy

12847/A

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

2-pok. Ustka od 135.000,2-pok.

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

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

03464/B

13092/A

DWUPOKOJOWE w Koszalinie
do wynajęcia 606306623 (N)

Nowy parterowy 469 tys.zł (GP)

Skwierzynki 094/345-19-31 (GK)

DZIAŁKA warzywna,
0-94/34-512-18. (GK)

(GK)

DWUPOKOJOWE, Koszalin,
0943426159 (N)

(GK)
13065/A

022/751-15-25, 0722-020-222.

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

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

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.

13043/A

DO wynajęcia stołówka w ośrodku
wczasowym w Sianożętach.

POŁAWSCY-NIERUCHOMOŚC!

DZIAŁKA uprawna okolica

03468/A

DO wynajęcia 2-pokojowe, Koszalin,
0602-557-917. (GK)

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

PENSJONAT w Łebie,
0604-50-2452. (GP)

ABAKUS
----- ------------------------------ ---------------

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

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

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

01609/A

4- POKOJOWE, 57m2,

(GP)

www.nieruchomosci.slupsk.pl

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

12124/A

Tel. 059/84-14420

12148/B

——---------- ——-----------------

12466/A

3- POKOJOWE Koszalin,
664.261.639 (GK)

ul. Starzyńskiego 11,

wycena firm.

4-POKOJOWE, 74,5 mkw. Przylesie,

------ ------------ ■- ...................................—

OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,

11986/A

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

4-POKOJOWE 0516-010-771.
(GK)

———

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

13090/A

12817/A

3- POKOJE do wynajęcia. Koszalin;
0-94/340-56-84. (GK)

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

Rokosowo, 0695-72-90-00.

(GK)

NOWY dom- Kędzierzyn
694-056-822. (GK)
-------------------- :------------------------------------

DZIAŁKA budowlana Niedalino
668-934-714 (GK)

2-P0K0J0WE komfortowe 81 mkw.,
-----

■

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

117

3+#-4

(GK)

(GK)
12952/A

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

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

www.spgn.pl

www.domykoszalin.pl

12374/B

warunki zabudowy, 10 kilometrów

(N)

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

www.spgn.pl

2- POKOJOWE, umeblowane, wysoki
standard, Koszalin, 0668-831-032.

NOWE domy w budowie

Koszalin ul. Żytnia. 0501-501-630.

wtorek 21 kwietnia 2009

08497/B

(GP)
03445/A

(GK)
12971/A

KUCHARZĄ kelnera/kę,
03428/A

ubezpieczeniowo-

przedstawiciela handlowego, Ustka
510190 000, pasjal53@wp.pl

(GP)

- finansowych zatrudnię,

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

03434/A

! KUCHARZ, pomoc.

694-642-604.

094-3414141. (GK)

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

DOŚWIADCZONĄ kosmetyczkę

budowlanej Koszalin Szczecińska

"AVON" zaprasza! 0605-251-962.

na b.dobrych warunkach

4 b - (uprawnienia na wózek

(GK)

0504-124-165. (GK)

13009/A

12974/A

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

08929/A

(GK)
12512/A

MAGAZYNIERA do hurtowni

widłowy i prawo jazdy). (GK)
12739/A

12673/A

18 5

OGŁOSZENIA DROBNE

wtorek 21 kwietnia 2009

MAGISTRA farmacji do apteki
w Słupsku; kontakt
059/841-1345, 0504-063-029

!INTERBUS, Holandia, Belgia,

do pracy w Rąbce, 0500-079446.

Niemcy 060248-58-64,

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

(GP)

03443/A

ROYAL Park Hotel & SPA***
w Mielnie zatrudni na stałe kelnera

03353/A

OPERATORA minikoparki zatrudnię.
Kupię przyczepkę dwuosiową
Koszalin 0606-879-747.

PRZYJMĘ kobiety z okolic Łeby

oczekuje ofert współpracy,
0512-89-38-77.

(GK)

mieś. Miesięczny kurs niemieckiego

ZATRUDNI ASYSTENTA

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

(GK)
12664/A

PANIĄ do porządków- dom,
Koszalin, 0-602-150-283. (GK)
12989/A

lgwizdala@papirus.pl

- ładowarki lub na traktor,

(GK)

SPRZEDAWCZYNIĘ do sklepu

12333/A

518-729462.

spożywczego, 0509-165-979. (GK)

PIERRE Rene w Ustce zatrudni
asystenta do działu eksportu.
Wymagana dobra znajomość MS
Office (w szczególności Excel)
oraz języka anielskiego w mowie
i piśmie. Mile widziana znajomość
drugiego języka obcego. Kontakt:
irmina@pierrerene.pi (GP)

------------------------------ :------------- .-----

13007/A

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

STUDENTÓW i absolwentów

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

sanitarnej Koszalin 608-087-827,

przyjmę. Koszalin, Barlickiego 24.

(GK)

(GK)
12675/A

na 1/2 etatu. Mile widziane
doświadczenie. Słupsk,
0606-652-264.

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

001312/A

ZATRUDNIĘ konserwatora

(GP)

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

01796/A

glazurnika. 0605-89-80-81 (GP)
--------------------------------------------------

PRACOWNIKÓW nad morze

03441/A

- recepcja, pokojowa, barman,
kelner, kucharz -

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

praca@nad-morzem.com.pl

(GS)

elektromechanika samochodowego.
0602-294-682

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

PROJEKTANTA instalacji
sanitarnych, automatyka
z doświadczeniem zatrudnię.
Oferty: mercurion@op.pl

(GK)
12188/A

03435/A

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

13070/A

ZLECĘ prace wykończeniowe
budynku, 0605-89-80-81 (GP)

(GK)

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

00118/1

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

01789/A

(GP)

11915/B

00347/

!!!! przewozy Holandia, Niemcy,
wyjazdy czwartek - niedziela,

(GK)
00347/

00404/A

NAWOZY POLSKIE. CENY BRUTTO ZA
1 TONĘ: MOCZNIK 46% AZOT-1450
ZŁ; SALETRZAK CAN 27% AZOT, 7%
WAPŃ, 4% MAGNEZ -1100 ZŁ;
SIARCZAN AMONU TARNOWSKI
21% AZOT, 24% SIARKA-1100 ZŁ.
TEL. 887 101209 (GP)
03302/A

i
i.

!!!! wyjazdy Holandia, Niemcy,
250 zł, 067/266-96-54,

(GK)

09275/A

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

0503-198450 (GK)

10817/A

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

08111/A

SPRZEDAŻ
I!!!!!!!! I NAGROBKI
GRANITOWE najtaniej! Słupsk,
Przemysłowa 9.

(GP)
03245/A

09699/B

! DREWNO bukowe,

FILMOWANIE, zdjęcia
(GK)

0-600-880-776.

(GP)
00507/B

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.

KOMUNIE, weekendy-tanio.

(GK)

www.palacmorski.ta.pl

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

694-938-703 (GK)
--------------------------------------------------

12231//

ROYAL Park Hotel & SPA w Mielnie
organizuje: wesela, przyjęcia
okolicznościowe, imprezy firmowe,

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

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

12703/B

12759/A

SADZENIAKI Tajfun z dowozem
sprzedam. 0-507-088416. (GK)
---------------------------------------------------------

01553/,

WESELA Minibrowar 662-14-34-75.
(GK)
WESELA organizacja + sala, 105 zł
od osoby. Słupsk, 0502-322-140.

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

01664/A

WWW.F0T0WESELA.C0M.pl (GK)
--------------------------------------------------

ZESPÓŁ, 0508-930-205. (GK)

!STYROPIAN, wełna,
0501-066-008. (GS)
ATRAKCYJNA cena garaży
blaszanych - transport, montaż
gratis. 0501-231-350.

(GS)
00903/B

BARAK 500860187 (N)
BLASZAKI garaże konkurencyjne
ceny, sprzedaż ratalna.
0501-231-350, 0505-126-033.

(GK)
13001/A

11009/A

CAMPING "Niewiadów.
503482-240. (GK)
12875/A

12679/A

MIOŁ

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

09751/

12519/B

ROZDRABNIANIE zakrzaczeń, ugory,
łąki, itp., 0880-988-012. (GK)

00013/B

(PUSTAKI ceramiczne, dachówki,

00013/A

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

PRZYCZEPY wywrotki 3,51, 2.51
(GK)

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

(GS)

094/310-84-80; 668-002-099.

01790/A

jednoosiowa, 694-715-227.

11941/*

IGRAŃ IT, kruszywa, 0505-058444.
(GS)

stropy! tanio ! 0501-066-008.

szkolenia i konferencje. Kontakt

SKUP- maciory, knury,
0504-539-303. (GK)
!! I Anglia, osoby + paczki

ZIEMIĘ pod trawnik okolice
Koszalina -dowiozę, 602466868
(GK)

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.

TANIO! Wesela, komunie, imprezy.
0603-125-269,0601-642-067.
(GP)

00315/A

SPRZEDAM łubin słodki,
0-601-644-957. (GP)

!!!!!!!!!!! ZIEMIA POD
TRAWNIK, PIASEK: KOSZALIN608-163-247. (GK)

DREWNO kominkowe buk,
509-349-345. (GK)
12336/A

DREWNO kominkowe superoferta,
0608-153-847. (GK)
13030/»

03452/A

Wójt Gminy Szczecinek
informuje,
że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie
Urzędu Gminy Szczecinek
przy ul. Pilskiej 3,
zostały wywieszone
na okres 21 dni
wykazy nieruchomości
gruntowych
przeznaczonych
do oddania w dzierżawę.

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Białym Borze
przy ul. Żymierskiego 10,
został wywieszony na okres 21 dni,
wykaz nieruchomości przeznaczonych
do zbycia według Zarządzenia Burmistrza
Nr 25/09 dnia 30.03.2009 r.
W wykazie została ujęta część działki
oznaczona nr 78 położona przy ul.
Bobolickiej w obrębie 04 miasta Biały Bór.

Nadleśnictwa Złocieniec, u I. Myczkowskiego 2, 78-520 Złocieniec na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasac h ( Dz.U. Nr 45 poz. 435 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż n/w

Nr ewidencyjny
działki, nazwa obrębu
ewidencyjnego,
nr KW Sąd Rejonowy

Nazwa gminy,
Adres pocztowy

Pow.
działki
(m2)

Krótki opis nieruchomości, sposób
zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
w miejscowym planie

Obciążenia nieruchomości,
zobowiązania, informacja
o wpisie nieruchomości
do rejestru zabytków

2
256/2
0037- Suliszewo
KW 26519
Sąd Rejonowy
w Drawsku Pom

3
Gmina
Drawsko Pom.
78-500
Drawsko Pom.
Suliszewo

4
400 m2

5
Część budynku gospodarczego
w zabudowie szeregowej
o pow. użytkowej 144,90 m2
Rok budowy - 1920 murowany, dach
dwuspadowy kryty papą. Brak instalacji.
Nieruchomość zagospodarowana jako
stodoła.

6
Tereny budownictwa
jednorodzinnego
i zagrodowego.
Działka położona jest
w strefie chronionego
krajobrazu „ Pojezierza
Drawskiego”

7
Nieruchomość nie jest
obciążona.
Na nieruchomości nie ciążą
zobowiązania.
Nieruchomość nie jest
Wpisana do rejestru zabytków

1) cena wywoławczą nieruchomości - 9 912,00 zł
2) termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami
dotyczącymi nieruchomości - od 20-04-2009 r. do 22-05-2009 r. w biurze Nadleśnictwa
Złocieniec przy ul. Myczkowskiego 2,78-520 Złocieniec, pokój nr 10;
3) termin i miejsce przetargu- 25-05-2009 r. godz. 10:00, w biurze Nadleśnictwa
Złocieniec przy ul. Myczkowskiego 2,78-520 Złocieniec pokój nr 20;
4) wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia - 500,00 zł w pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ SA O/Szczecinek nr konta 19
2030 00451110 0000 0033 0630 lub w gwarancjach bankowych;
5) termin i miejsce składania pisemnych ofert- do dnia 25-05-2009 r. godz. 9:00, w biurze
Nadleśnictwa Złocieniec, pokój nr 11; Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „Oferta na sprzedaż nieruchomości w Suliszewie, NIE OTWIERAĆ przed
25-05-2009 r. godz. 10:00”
6) elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę - cena;
7) sposób oceny elementów oferty- oferent który zaoferował najwyższą cenę zostaje
nabywcą;

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

12620/A

nieruchomości gruntowe w Suliszewie, gm. Drawsko Pom. zabudowanej częścią budynku gospodarczego (stodoły) j.n.:
Lp

_ _ _ ROZRYWKA

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

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

SADZENIAKI Bryza, pszenica tanio.
665-788-733 (N)
00333/

(GK)

10379/A

(GK)

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

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

NAGROBKI granitowe od 1.800zł.

10753/A

OWIES, jęczmień sprzedam,
059/847-13-81. (GP)

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

11021/A

PRZYJMĘ gruz. 608-329-114.
(GK)________ ______

0604-087-283.

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

kom 0518-373-256.

03343/A

OBORNIK sprzedam.
0697-863-555. (GK)

00118/i

501-524-256 (GK)

00453/A

WAPNO nawozowe - atrakcyjne
ceny, 094/346-90-40,
0-501-310-176. (GK)

(GK)
10509/A

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

!!!! Wiosenna promocja !! I!
Holandia 240 zł 0503-180-142

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o przyjęciu następujących dokumentów:
•
Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinek „teren u zbiegu ulic Poznańskiej i Pławieńskiej” przyjętego
uchwałą Nr XXXV/308/2009 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
10.02.2009 r.
•
Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinek „teren przy ulicy Wałeckiej nad jeziorem Czaplino” przyjętego
uchwałą Nr XXXV/309/2009 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
10.02.2009 r.
•
Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinek „teren przy ul. Lipowej i Brzozowej oraz Pławieńskiej”
przyjętego uchwałą Nr XXXV/310/2009 Rady Miejskiej w Czaplinku z
dnia 10.02.2009
oraz informuję, że z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem i
podsumowaniami, o których mowa w artykule 43 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji, o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) można się zapoznać w terminie
do 5 maja 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6,78550 Czaplinek, pok. 3B, po tym terminie dokumenty dostępne będą zgodnie z
obowiązującymi przepisami szczególnymi.
Burmista Miasta i Gminy Czaplinek
Barbara Michalczik

OGŁOSZENIE

00118/E

'ELF" Niepubliczne Przedszkole

Okazyjne ceny. 0602-75-1949.
11737/A

!!!!! "ROGALICZEK". Wesela.
(094)341-0143; www.rogaliczek.pl

KUPIĘ ciągnik C385,
094-37-592-65. (GK)

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

o przyjęciu dokumentów wymagających
udziału społeczeństwa

01203/A

BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,
MACIORY SKUPUJE 605533481
(N)

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

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

10705/

TAROT, 0602-211-807. (GK)

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

(GK)

pasażerskie, Niemcy, Belgia,
Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503-198446, 0-67-2669491

0506-110-012.

OGŁOSZENIE

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

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

KOMBAJNOWANIE, 606-817-013.
(GK)

!!!! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia-tanio, 0514-020-625.

ZATRUDNIMY Hostessy
094/34642-09. (GK)

08640/A

!!! WAPNO nawozowe. PPH
"DOWO", (091) 578-67-33,
0-601-86-39-37. (GS)

sadzeniaki, 0-723-873-262.

(GK)

(GP)

0509-825-264. (GK)
------ :---------------------------------------------------

-------------------------------------------- ‘------------

!!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,
0503-198446, 067-26-69491

ZATRUDNIĘ na dobrych warunkach,

!! KOMBAJN- usługi (umowy)

JĘCZMIEŃ siewny, przenica ozima,

-------------------------------------------------- 00118/ł

TANIO. TEL0503-198457

03327/A

12348/A

USŁUGI rolne 606348373 (N)

512-058-192 www.willamilenium.pl

PRZEWOZY
OSOBOWE

!!!!!!! BUSEM DO HOLANDII-

ZATRUDNIĘ KSIĘGOWĄ, SŁUPSK,
0509-214-047 (GP)

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

12158/A

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

03433/A

STOŁY do zbioru rzepaku,
0501496-288. (GK)

Ceny promocyjne: maj - październik

!!!!!!!! BUS- przewozy

Ulotkarzy 100 zł dziennie
094/34642-09 (GK)

PRACA w saloniku prasowym

— BQlJNjCIWQ—..

10706/)

"DETEKTYW!" (rozwody, biznes)
0602-601-166. (GK)

Anglojęzyczne K-lin,

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

!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,
059-841-11-51,

12993/A

01211/A

DWIE jałówki do dalszego chowu,
059/846-29-70. (GP)

kom 0503-198457.

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

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

12473/A

(GK)

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

SPRZEDAM rzepak i przenicę,
0-59/811-93-36. (GP)

tel. 608-518-006. (GK)

12303/A

UCZNIÓW w zawodzie piekarza

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

03439/A

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

05.09.2009r. 094/346-16-91. (GK)

budów z uprawnieniami w branży

SPRZEDAM prasę 501519439 (N)

inwalidzką lub stażystka),

pedagogiki t psychologii na praktyki
i staż w Niepublicznej PPP
w Koszalinie w teiminie 06.06. -

PIU Gazopol zatrudni kierowników

11576/Q

PRZYJMĘ do pracy biurowej
w Sławnie (może być z grupą

12549/A

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

00616/A

--------------------------------------- <-----------------

(GK)

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

STOLARAZA meblowego
501-399-600 (GK)

01797/A

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

01478/K

PODEJMĘ pracę- operator koparko-

Koszalin, okolice 0602-596-775.

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

11576/N

OPIEKA nad dzieckiem. Mam 19 lat
i córkę, tel. 0661-386-275. (GP)

01016/A

SPRZEDAM owies 0504-487-979
(GP)

euroholowanie; 0601-295-993. (GS)

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

Koszalin 517-507-301. (GK)

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

03462/A

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

!!!! WAPNO ROLNICZE
094/365-63-18. (GK)

Rosja lub kraj, akt. badania.

(GS)

PANIE do sprzedaży na straganie.

12376/A

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

094/34-00-992.

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

(GK)

KIEROWCA emeryt BCDE +wiza

ze Stargardu lub okolic do
działu prawnego. Wymagania:
wykształcenie prawnicze
lub student ostatniego roku
prawa. CV na adres:

od 20.IV. 0-94/34240-56

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

01718/A

DOŚWIARCZONY elektromonter,
elektryk. 0885-689-747.

00023/B

TRANSFERY-lotniska.
0914850422. (GS)

(GP)

SPÓŁKA deweloperska

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

(GS)

NAJTAŃSZE europrzejazdy,
U576/0

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

12986/A

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

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

tel. 668-002-099; e-mail:
dyrektor@royalpark.pi

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

jako; ślusarz, monter, pomocnik

i recepcjonistę. Kontakt:

OPIEKA Niemcy, 3,5 do5tys.zł/

do 16.00, 0-509-780-868.

091/455-34-97

bud. 510287437. (GK)
----,----:---------------------------DOŚWIADCZONY szef kuchni

(GK)

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

28 lat, wyk.śr.-tech, szukam pracy

! DETEKTYW PRYWATNY

SPRZEDAM ogiera, 1200zł,
0-721-647-194. (GP)

8) termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości- najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży;
9) w przypadku niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny
wniesione wadium nie ulega zwrotowi;
10) sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
zofert.
11) Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta:
2) numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
3)™mer rachunku bankowego oferenta;
d®łę sporządzenia oferty;
J spoTótfzar^ty^eny
yj sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;
8) inne elementy, o których mowa w ogłoszeniu o przetargu, które będą miały wpływ na jej ocenę;
9) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
10)oświadczenieowyrażeniuzgodyna przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu.
12) Do pisemnej oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
1259609G1K1A

Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana „Przyjezierze”
w Szczecinku

s~~

V-

78400 Szczecinek ul. Mikołaja Reja 4
tel. 094 37 492 09

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH
NA BUDYNKACH NALEŻĄCYCH
DO SBM „PRZYJEZIERZE” W SZCZECINKU

Zakres robót obejmuje:
• Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi
na garażach przy ul. Armii Krajowej 2-8
• Wymiana rynien i rur spustowych na garażach Kopernika 9
• Remont posadzek 3 szt balkonów w budynku
przy ul. Armii Krajowej 4b
• Roboty dekarskie na budynku Armii Krajowej 4b/6 i 6/8
• Remont części dachu nad klatka B w budynku Kopernika 5
• Remont 2szt balkonów w budynkach Wodociągowa 13
i Kopernika 5c/4
Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie
przedmiaru robót określający cenę ryczałtową za poszczególne rodzaje
robót remontowych.
Oferta może być przedstawiona za całość powyższych robót, lub
na wybrany obiekt budowlany z wyżej wymienionego zestawienia.
Do oferty prosimy dołączyć referencje dotyczące wykonania prac
o podobnym charakterze z podaniem wartości wykonanych robót.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą w terminie
do 8.05.2009r. do godz. 14.00.
Wybór oferenta bez udziału zainteresowanych nastąpi w ciągu 3 dni
od daty zakończenia konkursu.
Spółdzielnia nie zwraca złożonych ofert ani kosztów poniesionych
na przygotowanie oferty.
Niniejsze ogłoszenie nie rodzi żadnych skutków prawnych dla stron.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Przedmiar robót wraz z zakresem robót można pobrać w sekretariacie
SBM „Przyjezierze” w Szczecinku przy ul. M. Reja 4 od poniedziałku
do piątku w godzinach 700 - 1430.
Szczegółowych informacji udziela się w biurze SBM „Przyjezierze”
w Szczecinku ul. Reja 4 lub telefonicznie pod numerem 094 37 492 09
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -14.30.
Zarząd
SBM „Przyjezierze”
41009G3K2A

s

OGŁOSZENIA DROBNE..................
DREWNO kominkowe, olcha
-110 zł. Brykiet, węgiel.
0695-141-520.

(GP)

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

01709/A

DREWNO opałowe 64 zł
608- 576-046 (GK)

STYROPIAN producent, dostawa.
052-331-6248. (GK)

DOJEDZIEMY, 0723-011-151.
(GP)

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

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

151450

www.szamba-poznan.pl
11579/A

GARAŻE- blaszakiT najtaniej!!!

-------------------------------------<--------------------

(GK)

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

10287/A

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

00620/A

(GK)

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

11274/A

WAGI samochodowe, inwentarzowe
i do silosów, 0503-801-678. (GK)

(GS)

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

ceny. Transport, montaż gratis, raty.
091/317-88-72,094/314-85-21,
058/588-36-02,
kom. 0503-073-111
www.konstal.tit.pi (GK)
-----------------------------*---------------------------

13003/A

WERSALKĘ, tanio. 0516-197-197.
(GP)

01559/A

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

12282/A

12363/A

8602-723-619.

(GP)
13385/A

TOWARZYSKIE

12886/A

mmmmm! Casablanca

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

SZCZUPLUTKA kocica
518923-892. (GK)

094-341-1854. (GK)

Yogurt 163 sprzedam

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

(GK)

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

12028/A

00437/A

mmmmm 777;
94/3465389 (GK)
--------------------------------------------------

kompleksowo. Transport. Tanio.

!!!!!!! 0662-665457. WYJAZDY.

10957/A

(GK)

(GS)

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

00013/D

09288/A

01053/A

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

00437/B

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

12888/A

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

11761/A

ZATRUDNIĘ. Koszalin,
507-621-216. (GK)

650 mtg, 2 łyżki cena 48 000.
Możliwa F-ra VAT, 0603449-276

(GP)

0665-255-011,

—-—--------------------

(GP)

{ZATRUDNIMY panie;
8511-794-669. (GK)

03357/B

NAJNIŻSZE ceny w kraju AGD, RTV,
pralki, wentylatory sprzęt kuchenny.
Biesiekierz 5a, 094/318-01-50.

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

04127/B

OPONY. Rolnicze. Ciężarowe.

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

12334/A

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

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

10074/C

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

(GK)

0504-172-480 ROMANTICA Club,

PŁYTY drogowe, Tel: 0601438099
(GS)
---------------------------------------------------------

00490/A

PODSŁUCHY 882-602-891 (GS)
----------------------------------------------------------

00789/A

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

01790/C

PRODUCENT schodów i drzwi tel:
095/76879-03 (GS)
---------------------------------------------------------

00022/A

ogrodzeniowych, 094/342-30-68.

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

11577/A

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;
(094)34-04-360; 0602-74-00-57.

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

11422/A

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.

10074/A

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

01428/B

0-513-694-998 Monika - prywatnie.
(GP)
01414/A

0600-696-516 Dwie początkujące.
(GK)
--------------------------------------------------

12373/C

0664- 523-109 nowa zgrabniutka
(GK)
--------------------------------------------------

03386/B

SIATKI ogrodź., leśne i słupki.

—
03385/A

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,
druty, słupki. Transport. Montaż.
Producent, Słupsk 059/847-1642.

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

00466/A

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

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

bramy garażowe. Goleniów

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

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

091/407-2810 (GS)
---------------------------------------------------------

00948/A

SPRZEDAM podłoże do uprawy

01724/A

09288/B

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333
(GK)

na temat technologii uprawy
i możliwości zbytu,

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

(GP)

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

01478/L

47941/A

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

drzewek owocowych.
Zapraszamy 9-17
Koszalin ul. Szczecińska 20

—

(GK)
12937/A

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

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

STEMPLE budowlane,
0608507-545. (GK)

01666/A

12364/A

DD szczupła z fantazją
665859-565. (GK)
13006/A

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

11758/A

00059/A

BRAMY,DRZWI, okna, rolety
automatyka, ogrodzenia. Mega,
Słupsk, 059 842-96-33,

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

-

(GP)

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

02517/A

MARKIZY tarasowe, place

www.cyklinowanie-koszalin.pl (GK)

094-347-32-66 Koszalin,
Gnieźnieńska 43 (wjazd od Skody).

CYKLINOWANIE, 0692-266-887.

(GK)

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

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

12776/A

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

12883/A

OKNA

00407/A

układanie,renowacja schodów,
—

KADA-MS kada@ms.pl

(GS)

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

00184/A

DOCIEPLENIA 693056225 (N)
---------------------------------------------------------

11695/A

DOCIEPLENIA, 0-692-756-208.

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

00547/A

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

ROLETY, bramy, automatyka,
verticale, moskitiery, markizy.
Słupsk, Złota 3 059/84248-84.

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

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

02642/A

ELEKTRYCZNE 0507-092-295. (GK)

00413/A

13021/A

GLAZURA terakota Tanio
886376425 (GK)
------------------------------:---------------------------

09944/A

mm REMONTY, 0505-047435.
(GK)
---------------------------------------------------------

12908/A

!!!!! Ocieplenia, poddasza, płyty
01573/A

01744/A

CYKLINOWANIE, 0888-151-889.
(GK)

drzwi, 0601-77&402.

059/84-00-310 (GP)

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

(GP)

CYKLINOWANIE,

(GK)

(GP)

12922/A

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

Koszalin, Bożka 5/1.

059/847-55-15, 0602-748-515

ÜÜÜÜÜÜNDA ROLETY
żaluzje, verticale, moskitiety.
Żółkiewskiego 13, Produkcja,

094/34141-30, 0504-308-000.
-----------------------------------------------------

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.

!!!!!!!!!!!!! "ASTER".
Okna PCV bezołowiowe i aluminium.
Koszalin, Władysława IV-go 147A
94346-30-03. (GK)

00229/B

zabaw.www.mebleogrodoweorion.pl

(094)345-72-29

02922/A

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

CYKLINOWANIE bezpyłowe

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

12500/B

(GP)

bezpył.508-69-69-32.

Koszalin 094/343-25-71.

OKNA "NEW-BUD" PCV. Niskie ceny.

TELEWIZORY- naprawa u klienta,
0601-585403. (GK)

00252/A

CYKLINOWANIE

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.
(GK)
10097/A

03255/A

CYKLINOWANIE bezp.
0793-172-751, (GS)

G/K tanio, 723-896-716.

(GK)

00534/A

GLAZURA układanie, 517-602427.
(GK)
---------------------------------------------------------

12711/A

GLAZURA, gipsy, malowanie,
panele. 0-94-345-8541,
0665-222-669.

(GK)

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

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

12948/A

12331/A

GLAZURA, łazienki. 0662-240-289.
(GK)

059/841-2444, 0-508-230-887

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

(GP)

!!!!502-541-194 Najtańsze
remonty od A do Z, upust
na materiał 15%. (GP)

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

02657/A

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

przeprowadzki Słupsk (GP)
---------------------------------------------------------

01164/B

!!!!!!!!!!!!!! DOSTAWCZY- 20
zł 94-347-32-86; 0606-122420.

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

11424/A

00081/B

!!! OKNA PCV- Avangarde XXI
wieku. "Drew-Plast", Koszalin,
Zwycięstwa 253. (094)347-65-32.
Okna dachowe PCV. Atrakcyjne
ceny!!! (GK)
--------------------------------------------------------- 10816/A

01774/A

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

12503/A

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

01675/A

GŁADZIE wykończenia
504- 578-223 (GK)
01173/A

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

13027/A

!! Glazura, malowanie,

KOMPLEKSOWE wykończenia

kompleksowe remonty. Słupsk,

wnętrz, ogólnobudowlane,

0-509-692-593.

(GP)

0505-

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

01697/A

9945-18.

(GP)

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

01803/B

!!!!!!!!!!! 1,6 ton0602-622-284.

(GK)

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

12873/A

20 TYTUŁÓW W CAŁYM KRAJU

(GK)

NADAJ TYLKO U NAS

11096/A

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-50-84, 0502-637-252.

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

47955/A

AUTOLAWETA 0669-826-078.
(GK)
--------------------------------7-------------------------

12454/C

12831/A

--------- —-----------------------

09763/A

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.
(GP)
---------------------------------------------------------

Szukasz wczasowiczów
na sezon letni
z różnych stron Polski?

Szukasz
pracowników?

01569/B

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

12828/A

WYWROTKA HDS 101
0-604-790491. (GK)
---------------------------------------------------------

HdMklwi MH

: Sfe I Ś
'

' ‘

.

.

11727/A

TRANSPOTR do 1,51.
0602-271-931. (GK)
---------------------------------------------------------

. ig

Glos

PROMOCJA

MIĘDZYNARODOWY 0600-231-608.
(GK)

12257/A

minimum 3 wybrane gazety,
za słowo w każdej z nich zapłacisz tylko:

minimum 5 wybranych gazet,
za słowo w każdej z nich zapłacisz tylko:

2,20 zł ‘netto wyd. codz.

2.00 zł ‘netto wyd. codz.

4,40 zł

4.00 Zł

‘netto wyd. mag.

‘netto wyd. mag.

!1 111 III 111II11II 1 III 1II1II1
1 1 1 1 1 II 1 1 1II 1

1 1 II II 11 11 1 1 1 1

111 II 11 II 1 1 1 1

11 1 1 11 11 11 11 1 1

NAPRAWA RTV ekspresowo,
gwarancja, bezpłatny dojazd.

MOŻESZ DOTRZEĆ DO 10 MLN CZYTELNIKÓW
Oferta dostępna w naszych biurach ogłoszeń

094/345-74-61. (GK)
12774/A

zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4,

GLAZURA, terakota, 0506-972-882.

01390/A

CZARNULKA. 0798978053.
(GK)

(GK)

13038/A

CYKLINOWANIE B/P. 692-944-672.

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

10831/A

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.
Słupsk, 0661-177-611. (GP)

LODÓWKI, zamrażarki.

+ minikoparka, 667-102-814. (GK)
----------------------------------------------------------

(GP)

ASIA 515-6839-08, Słupsk. (GP)

SPRZEDAŻ krzewów róż,

00954/B

-Moskitiery ul. Ogrodowa 8

AMELIA. 0662-598798. (GK)
--------------------------------------------——

094/342-2860.

12373/D

AGNIESZKA Koszalin
850855-77-83. (GK)
--------------------------------------------------

boczniaka, udzielę informacji

12889/A

HDS- wywrotka. 0602-372-620.
(GK)

ADA Słupsk, 0513-751-832.
(GP)

SIATKI ogrodzeniowe i leśne,

(GP)

(GP)

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

10074/B

13019/A

00101/A

BUDOWLANE- kompleksowo

!!!!! Tapetowanie, malowanie,
tanio. Słupsk, 0506-296-635.

02854/A

888-864-488 koszalinianka
23 lata. (GK)

www.bramex-slupsk.eu

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

Rolety, Żaluzje, Verticale, Markizy

HDS 8 ton Koszalin(0)510-270-294. (GK)

662-920-390 Niezapomniane
chwile. (GK)

(GS)

ÜÜROL-POL

01428/C

34 Latka 696-838-993 (GK)

(GP)

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

tel. 0692478546.

01712/A

30-LATKA Słupsk, 8515-505-984.
(GP)
--------------------------------------------------

Słupsk, 0-59/842-87-55,
8603-078188.

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

i wykończeniowe tel:0508-35-16-22

napędy, monitoring ZIMOWA
PROMOCJA, 059/842-65-57

!!! 0601-781-095
Przeprowadzki-transport. Słupsk.

0507-148747

01775/A

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

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

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

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

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)

(GK)

montaż, 059/84-37-373. (GP)

01504/A

0-695-561-08419-latka. (GP)
--------------------------------------------------

27-LATKA kobieca, 0609-530-241.
(GP)

—--------------- t-------------------------------------

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

!!! PRZEPROWADZKI,

(GP)
SIATKA, słupki, produkcja, montaż.
Słupsk, 0-501-177-165. (GP)

ZGRABNA blondynka.
0510-367493. (GK)

12373/E

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

00366/C

13077/A

602-284-693 Meblowozem -

0-59/846-11-10, 0508-120-638
----------------------------------------------------------

13028/A

mmmmmm!

0-511-191-619 Słupsk, Nikola.
(GP)

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

PRODUCENT siatki i słupków

01757/A

0510- 583-517 Ewa ładna
blondynka. (GK)
--------------------------------------------------

PRASA mimośrodowa 40 ton,
0606461-948. (GP)
---------------------------------------------------------

(GP)

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.

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

12373/B

Ustka. Zatrudnię, wysokie zarobki.

03041/A

01154/A

UHUSŁUGI ogólnobudowlane

13011/A

ZGRABNA 30-latka. 790465-910.
(GK)

12885/A

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

hydraulika, glazura,itd., VAT.

garażowe, przemysłowe, balustrady,

www.megabramy.pl

ZATRUDNIMY Panią na popołudnia.
0504-339476. (GK)

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

Osobowe. Białogard, Szosa
Połczyńska 1A. 094-312-00-08.
00451/A

(GK)

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

0500- 408-533 Monika Nowa.
(GK)

KOMPUTEROWE USŁUGI.

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

"ŚLICZNOTKA". 518368144. (GK)

0501- 775-245 Twoja Grażynka.
(GK)

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

dyskrecjalOO@wp.pl

12389/A

03244/A

!!!!! NAJTAŃSZE remonty,

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

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

12887/A

ZATRUDNIĘ 200 zł/h dla Ciebie.

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

!!!!! BRAMY

tel: 094-341-83-22. (GK)

(GK)

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

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

!! Słodka Lolita, 0886488583.

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

694-0240-80.

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

MINIKOPARKA JCB 8016 2006 rok,

01802/A

01893/B

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

0-504-129-243. (GP)

!!!!!! OKNA "Akus", rolety

(GP)

94-345-79-16.

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.
(GK)

MATERIAŁY budowlane
0505-058333.

12500/A

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,

Dojazd do klienta, 0509-191-905.

03451/A

24 h. Zatrudnimy Panie.

MASZYNĘ do lodów Carpigiani Mis
0609- 355-652.

ANTENY- montaż, modernizacje
0601-585403. (GK)

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

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

00331/A

02267/A

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

elektryczny- używane

(GK)

(GP)

OLIWIA, zatrudnię 0782-913-810.
(GP)

SZCZECINIANKI - 0723 644 790
(GS)

0607-752-099.

01564/A

BRAMEX bramy wjazdowe,

gwarancja 094/340-25-25,

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

(GK)
12988/A

03024/A

JUNKERSY- naprawa tanio,

KEBAB gazowy, opiekacz do bułek

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

602-364-943

(GP)

03319/A

(GP)

POKOI, 503419-276.

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

! pralkonaprawy, Słupsk

MŁODA mężatka. 723-352-647
(GK)

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

12944/A

! Domowe TV. 0-59/84-20-970

-produkcja, sprzedaż.
--------------------------------------------------

12852/A

(GP)

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

13078/A

094/34-03495. Zatrudnimy panie.

KAMIEŃ polny 0661-162469. (GK)

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

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

01783/A

PIĘKNA Blondynka 8508364-702.
(GK)

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

0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82.

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,

03465/A

(GK)

szafy, Słupsk, 0602-394-696.

KAMIEŃ łupany, 0-666-740-702.
---------------------------------------------------------

! REMONTY ŁAZIENEK, KUCHNI,

094/34-14-525, 698-074-634.

aluminiowa. Słupsk,
ul. Leszczyńskiego 10D,

!!!!! Telenaprawa domowa,

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

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

(GP)

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

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

MILUTKA 0607-304-654. (GK)

0696-310-611.

verticale, moskitiery. Stolarka

02757/A

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

ŁADNA kocica. 517-283-100
(GK)

panele remonty A-Z,

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,

(GP)

MIŁA 40-latka. Tel. 518778-743
(GK)

48330/A

(GP)

00409/A

059/843-04-65.

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

----------------------------------------------:----------00324/A

KOBIECA, 0798-909-316. (GP)

091/ 48849-11, 0517-95-93-75,
052/ 3487148, 0608414-949.

GARAŻE blaszane- konkurencyjne

(GK)

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

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

00903/A

0698-054-054.

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

TANIO okna z niemiec,
0608-713-789 (GK)

GARAŻE blaszane - tanio i solidnie.

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

11371/A

KLASA na obcasach- przyjmiemy
dziewczyny Kołobrzeg

PRODUCENT, 503-073-093,
091/385-20-36.

12890/A

JOWITA 0-692-070493. (GK)
----------------------------------------------------------

TANIE GARAŻE BLASZANE,

www.blaszaki.com 0-684532922,
094/3542023 058/7629512,
0606235417,018/334-08-10.
(GK)

03470/A

119

! Gładzie, tapety natryskowe,

!!!! ROLETY

NAPRAWA RTV - domowe.

FILIGRANOWA nowa. 662-890467.
(GK)

SZAMBA producent.
0509-

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

10232/A

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

wtorek 21 kwietnia 2009

13023/A

16809G1K1AF

20 ^ wtorek 21 kwietnia 2009

_______

OGŁOSZENIA DROBNE
MYCIE elewacji i dachów. Koszalin,
0502-24-88-66. (GK)

Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego

——-------- ——--- —------

12877/A

maszynowe, 0513-085-065.

(GP)

i .S

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

V-\>‘

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

12289/A

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

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

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

01692/A

1. Rodzaj zadania:

13039/A

———————.......

Z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2009 przeznacza się środki finansowe
w wysokości: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

SUFITY podwieszane, gładzie,

F0T0-VIDE0, 094/342-0649.
(GK)

malowanie, glazura.

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

13101/A

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

• Zlecenie zadania publicznego oznacza przyznanie dotacji z budżetu województwa.
• Zlecenie zadania publicznego następuje na podstawie umowy o wsparcie zadania publicznego.

—------

0-605-286-058.

01583/A

00745/B

• 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

00335/A

10660/A

11684/A

13032/A

10719/A

HYDRAULICZNE instalacje,

03465/B

VIDEO- foto komunie 889-929-509
(GK)
10401/A

----------------- :--------------------------- ;--- -

12062/A

HYDRAULICZNE. 0507-092-295.
(GK)
--------------------------------------------------

13021/B

- dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju

ZWIERZĘTA

(GK)

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

13100/A

I!! STUDIO paznokci,
0605-554-247.

(GK)
11325/A

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

0603-033-155, Koszalin

YORKI, 91577-65-04, 668-336
-206. (GS)

03123/B

!! Potencja 100%, 060242-43-47.
(GP)

(GP)
01502/A

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

01749/A

I GINEKOLOG -517-661-060 (N)

Nie było realizacji zadania tego samego rodzaju.

YORKI, 0-603-863-899 (GP)

!! 0514-220-205 ginekolog (GP)

HYDRAULIK kompleksowo,

7. Zrealizowane przez Zarząd Województwa w roku 2008 zadania publiczne tego
samego rodzaju:

LEGITYMACJA studencka 66752.
(GK)

I!!!! Paznokcie tanio.
508-393-036.

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

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

LEGITYMACJA Studencka 65834
(GK)

Gibes Anna.

02839/A

HYDRAULICZNE, 0601-927-155.
(GK)

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania

LEG. studencka 93954.
(GP)

(GP)

0512-327-307.

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

- merytoryczna wartość oferty

13072/A

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

przyłącza, kotłownie, koparka,

- możliwość realizacji zadania przez oferenta

(GK)

ZGUBY

SPRZĄTANIE mieszkań,
0-666-529-577. (GP)
------- ------------------ ---------------------—------

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

• Rozpatrzenie ofert następuje z zachowaniem kryteriów określonych w art. 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

rollenlux, wibratrening, symulacja
jazdy konnej. Koszalin, Piłsudskiego
88a abline.xorg.pl, 094/34640-20.

12846/A

■ ■ - -----

(GK)

GAZ- naprawa, 606-579-846.
(GK)

• Termin rozpatrzenia ofert: w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert.

PRACE ogrodnicze 504652975

(GK)

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

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

WYSZCZUPLANIE: limfodrenaż,
01661/A

KOSZALIN, TEL. 094/347-13-15.

12462/A

I HYDRAULIK przeróbki

• Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

inne aranżacje. 0691-226-885.

GRUBOŚĆ. SZARYCH SZERGÓW 2,

516-234-106. (GK)
------- ‘------------------------------------------

• Dodatkowych informacji udziela p.Dorota Łabinowicz, telefon 091 4854595,
e-mail: d.labinowicz@wzp.pl.

WIZYTY domowe 509-306-317.
(GK)

SPAWANIE ALUMINIUM WSZYSTKIE

I!!!!!!!!!! Hydraulik

- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby
inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z KRS).

12475/A

(N)

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

- pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego
podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku

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

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

"4

pewne Tel. 605-654-652
www.idealnafigura.com/waldi

(GP)

MEBLE kuchenne, szafy,
606-962-132 (N)

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

IBSl W0D.-KAN.-C0.

509-765-180.

00013/E

(GP)

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

- pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych
i innych podmiotów

PAZNOKCIE, 0669-826-077.
(GK)

OCZKA wodne, kaskady, trawniki,

ZŁOTA rączka, remonty
507-595-331. (GK)

- pisemne oświadczenie o nie ubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków
budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego będących w dyspozycji innych komórek
organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego

05035/A

(GS)

0505-058-333.

USŁUGI elektryczne,
0697-859-007. (GK)

- aktualny statut

PAZNOKCIE żelowe- 0601418-306.
(GK)

SCHUDNIJ!!! bez efektu jo-jo,

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

12368/A

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

ODCHUDZANIE- diety,
788-935-048. (GK)

08373/A

do 26T, wywrotki, HDS.

02925/B

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

IMPLANTY, natychmiastowy
efekt. 0604474342 (N)

LAD0WARK0-K0PARKA. Transport

USŁUGI elektryczne,
0-664425-157. (GK)

- aktualny odpis z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
i umocowanie osób reprezentujących

02696/A

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

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

• Oznaczenie oferty: „Otwarty konkurs ofert w roku 2009 - Promocja Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego".
• Oferty należy składać na właściwym formularzu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.
• Do oferty należy dołączyć załączniki stanowiące integralną część oferty:

———------------ ------- —

KOMPUTEROWY serwis
662-088-567. (GK)

TYNKI maszynowe 0601-597-349.
(GP)

• Miejsce: sekretariat Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Starzyńskiego 2,
kod pocztowy 70-502 Szczecin lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data stempla pocztowego).

00918/A

11394/A

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

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

04206/A

(GP)

KOMPUTEROWA pomoc (możliwość
(GK)

tel. 664423-307, 507-106-151.

5. Termin składania ofert:

00435/A

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

fakur) 0602-22-77-00.

47935/A

TYNKI + posadzki maszynowo,

• Oferent jest zobowiązany do prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanej dotacji.

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

GINEKOLOG, 0603-92-28-92
(GS)
GINEKOLOG. 0604-257-285 (GS)

(GP)

0696-007-113.
———

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

• Oferent jest zobowiązany do wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz
do wydatkowania przyznanych środków finansowych tylko na to zadanie, na które zostały przyznane.

12415/A

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.
050346-21-22. (GK)

piecowe 059/842-20-72,

(GK)

• W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową
w danej dziedzinie.

(N)

KOMINKI- kafle kominkowe,

094-318-95-11,0-504-391-790.

• Termin realizacji zadania - rok 2009.

11517/A

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

02867/A

TAPETY natryskowe, remonty.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

10852/A

i solidnie. 059/83345-36,

TAPETY natryskowe, profesjonalne
malowanie. Tel. 0605-83-63-76,
www.remontdomu.com.pl (GS)

• Od decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nie przysługuje tryb odwoławczy.

(GK)

—

GARAŻE- blaszaki tanio

TANIE remonty, 0500-608-269.
(GP)

• Decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
w drodze uchwały.

Transport sanitarny, ortopeda
- specjaliści; badania kierowców.

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

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

3. Zasady przyznawania dotacji:

00537/B

(GK)

0664425-048.

• Przyznanie dotacji poprzedza otwarty konkurs ofert.

04663/A

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

03269/A

11519/B

GINEKOLOG tanio, 517-960074.

FILM0WANIE-WWW.HDV2.EU+1000
-FOTO-504 910 758 (GS)

REMONTY, Słupsk 723-522-354.
(GP)

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

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

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

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

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

12662/A

ELEKTRYCZNE, pomiary;
602577972 (GK)

REMONTY, docieplenia
509474100. (GK)

Zadanie obejmuje przedsięwzięcia mające na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie
zaburzeniom psychicznym poprzez organizację spotkań szkoleniowo-edukacyjnych i czynnego
poradnictwa dla lokalnych polityków, samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, samych pacjentów i ich rodzin, a także rozwój strategii lokalnych w tym zakresie.

00013/F

ELEKTRYCZNE 505168990 (N)

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

10446/A

ALKOHOLOWE odtrucia
509-306-317. (GK)
BETA- Tarnowski 094-343-22-99.

(GS)

00302/A

REMONTY mieszkań,
0796-143-777. (GP)

ZDROWIA PSYCHICZNE GO

00446/A

! Układanie kostki, 0505-058444.

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

00056/A

509-690-525
WWW.PRZEDLUZANIEWL0S0W.EUL
0TKA.PL (N)
-------------------------- :------------------------------

!! PRANIE dywany, meble
603724634 (GK)

REMONTY mieszkań,
0604696-386. (GS)

PROMOCJ A NARODOWEGO PROGRAMU OCHRO NY

01743/A

12297/A

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

12644/A

HHIP0TENCJA 0507-800-500.
(GS)
---------------------------------------------------------

0607-703-135.

REGIPSY poddasza sufity
606437368 (N)

na wspieranie realizacji zadań publicznych województwa w roku 2 009
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia pod na;zwą:

-—---------- ---- ------------------------------------03324/A

HYDRAULIKA Słupsk,
(GP)

03312/A

POSADZKI, tynki, 0894429-350.
(GK)

'

(N)

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

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

imśśsm

I Ginekolog kobieta 0510-508-808

gazowe i systemy grzewcze,
0513-629-325. (GP)

POSADZKI mixokretem, tynki

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

HYDRAULIKA - instalacje wodne,

HYDRAULIK, tanio, 0664-201-201.
(GK)

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

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

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

12346/A

060^772466° Tc^r'3

12630/A

I Ginekolog A-Z 0518-525-555 (N)
12643/A

105009SZAG-A

W związku ze zbliżającymi sie uroczystościami Pierwszej Komunii Świętej proponujemy
Państwu zakup poniższych pozycji.

KUPON-ZAMÓWIENIE

Anna Matusiak, opr.

Zamawiam unikatowy medal z wizerunkiem Chopina

Mam w sercu Boga!

Cena produktu + koszt przesyłki. Koszt doręczenia 10,50 zł.
Opłata za przesyłkę zostanie zrealizowana przy odbiorze (za pobraniem).
Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty wpłynięda zamówienia.

Pamiątka przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej
Stron 24, format 170x190
Oprawa twarda

■

p V«;

■w
IMIĘ I NAZWISKO (DUŻYMI LITERAMI)

Pakiet: Pamiątka
I Komunii Św.
O. Leon Knabit OSB

Na pakiet składają się 2 tytuły;
„Pierwsza Komunia Święta w Pięknej Dolinie”

Bóg jest miłością

oraz „Znaliśmy Jezusa”.

Album pierwszokomunijny

Therese Neel

Stron 48, format 240x220
Oprawa twarda, z gąbką

"Znaliśmy Jezusa - Opowieści krewnych i uczniów"
Stron 144, oprawa miękka, format 165x240
Anna Matusiak

"Pierwsza Komunia Święta w Pięknej Dolinie"
Stron 24, oprawa miękka, format 165x255

Produkty możesz kupić w internetowym sklepie

ULICA WYSYŁKI

Łańcuszek
srebrny
z medaikiem
Matki Boskiej
Długość 40 cm,
długość zawieszki 2 cm,

próba 0.925

KOD POCZTOWY
TELEFON
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o.

Zebrane dane posłużą wyłącznie na potrzeby

X

www.gk24.warto.plwww.gs24.warto.piwww.gp24.warto.pl

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
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TELEWIZJA

Barwy szczęścia
(258)

Plebania (1282)
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości, Prognoza po
gody
08.15 Kwadrans po ósmej-wywiad
08.35 Strażak Sam (34) -serial ani

05.55 Złotopolscy (214): Szwajca
ria - serial obyczajowy, Polska
06.30 Dwójka dzieciom: Bodziomały helikopter (5/39): Po
łów-serial animowany,

05.15 Wstawaj! Gramy! - muz.
06.00 Żar młodości (162) - teleno
wela, USA, wyk. Erie Braeden
07.00 TV Market - mag. reklamowy
07.15 Wielka wygrana - teleturniej

rial przygodowy, USA
09.55 Między mamami-magazyn
10.15 Schudnij - mag. poradnikowy

10.30 Laboratorium XXI wieku
10.55 Marzenia do spełnienia
(15/34) - serial obycz., Pol.
11.25 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes-magazyn rolniczy
12.20 Życie na cieplejszej plane
cie: Czy będzie cieplej? (1)
Plebania(1277)-serial,Pol.
Klan(1665)-serial,Pol.
Jaka to melodia?-quiz muz.
Podróżnik: Nowy Agadir- rep.
Ktokolwiek widział, ktokol
wiek wie...
Budzimy do życia felieton
Wiadomości
Prognoza pogody
300%normy-teleturniej
Przebojowa noc-muz.
Moda na sukces - telen., USA
Celownik-magazyn
Teleexpress
Temat dnia
Klan (1670) serial, Pol.
Jaka to melodia?-quiz muz.
Plebania (1282) - serial, Pol.
300%normy-pytanie
Wieczorynka: Mój pizyjaciel
królik (8): Bezdomny królik serial animowany, Kanada

19.30
19.55
20.05
20.20
22.25

Wiadomości
Sport
Prognoza pogody
Szczęki 2 - thriller, USA 1978
Karty na stół-wybory euro
pejskie-talk show
23.05 Perły Millennium: Suweniry -

08.35 Świat według Kiepskich (70)

film dok., Izrael 2006

obyczajowy, Polska

09.15 Rodzina zastępcza (65) - se

-serial komediowy, Polska
rial komediowy, Polska

09.45 Rodzina zastępcza (66) - se

11.25 Flipper (28/44): Dzień na
wyścigach motorowodnych serial dla mlodz., USA

12.15 Magnum: Powrót z morzaserial sensacyjny, USA

13.05 Szybka piłka: Konkurs-ma
gazyn Ekstraklasy

13.10 Wyprawa do Kostaryki-film
dokumentalny, USA 2007
14.00 MAS.H.(162)-serial kome
diowy, USA, wyk. Alan Aida
14.30 M jak miłość (658) -serial
obyczajowy, Polska

15.30 Hit Generator
16.35 CórkiMcLeoda(23)-serial

11.00 Malanowski i Partnerzy (41)
- serial fabulamo-dokumentalny
| 11.30
Samo życie (1264) - serial
obyczajowy, Polska
12.00 Zamieńmy się żonami - rozr.
12.55 Wzór (27) - serial kryminalny,
USA, wyk. Rob Morrow
13.50 Pierwsza miłość (896) - se
rial obyczajowy, Polska

14.35 Świat według Kiepskich (71)

i

Kontakt
Kocham Cię, Polsko!
Program lokalny
Panorama
Sport telegram
Prognoza pogody
Kolo fortuny-teleturniej
Wideoteka dorosłego czło
wieka - program muzyczny
20.05 Barwy szczęścia (258) -serial

Wydarzenia
Prognoza pogody
Interwencja - magazyn
Malanowski i Partnerzy (51):
Zdesperowani i niebezpiecz
ni - serial fabulamo-dokumentalny

17.00 Ostry dyżur 10 (31) - serial
obyczajowy, USA

18.00 Pierwsza miłość (897) - se
rial obyczajowy, Polska

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport, Prognoza pogody
19.30 Samo życie (1265) - serial

obyczajowy, Polska

20.40 M jak miłość (659) -serial
obyczajowy, Polska

obyczajowy, Polska

I 20.00 Korpus weteranów - film sen
sacyjny, USA 2006, reż. Shel
don Lettich

22.00 Studio LOTTO
22.15 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (31) - serial sensacyj

wy, Polska, reż. Bruce Parramore, wyk. Katarzyna Glinka

23.35 Kulisy serialu „Tancerze”
23.40 Wieczór filmowy-Kocham
kino: Świadek pana młodego

ny, USA, wyk. David Caruso

23.15 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (32) - serial sensacyj

- komediodramat, Wiochy
1997, reż. PupiAvati

ny, USA, wyk. David Caruso

00.15 Złota godzina (2) - serial oby

01210 Kocham kino na bis: Billbo
ard - dramat sensacyjny, Pol

czajowy, Wielka Brytania

01.40 Nagroda gwarantowana
02.40 Tajemnice losu
03.40 Zakazana kamera

ska 1998

03.00 Zakończenie programu

13.05 Milionerzy-teleturniej
14.05 Salon gry
14.45 Kobra: Oddział specjalny
(4/10) - serial sensacyjny,

15.45
16.55
17.55

- serial komediowy, Polska

15.50
16.10
16.15
16.30

obyczajowy, Australia

wy, Wielka Brytania

obyczajowy, Polska, wyk. To
masz Schimscheiner, Bożena
Dykiel, Joanna Jablczyńska

15.15 Świat według Kiepskich (72)

17215
17.55
18.00
18.30
18.55
19.00
19.05
19.35

21.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.45 Magazyn Ekspresu Reporte
rów
22.45 Tancerze(3)-serialobyczajo

Braciak, Filip Bobek

08.30 Dzień dobry TVN - magazyn
11.00 Zostań top modelką- rozr.
12.05 Telesklep
12.35 Na Wspólnej (1122) - serial

-serial komediowy, Polska

1

03.00 Zakończenie programu

Uwaga! - magazyn
Telesklep
Granie na śniadanie
Brzydula (130) - serial kome
diowy, Polska, reż. Wojciech
Smarzowski, Robert Wichrowski, wyk. Julia Kamińska, Jacek

rial komediowy, Polska
10.15 Miodowe lata (36) - serial ko
mediowy, Polska

rial przygodowy, Francja/Ka
nada/Meksyk

1967, reż. Arthur Hiller

02.05 Kino nocnych marków: Sa
motnia (6) - serial obyczajo

05.35
05.55
07.00
08.00

-serial komediowy, Polska

08.30 tytanie na śniadanie-mag.
10.55 Przygody Tarzana (35/75):
Spotkanie z mutantem - se

00.15 Tobruk-dramat wojenny, USA

Na Wspólnej (1123)

08.00 Świat według Kiepskich (69)

06.40 Telezakupy
07.10 Wesoły nam dzień nastał
07.40 M jak miłość (417) -serial

mowany, Wielka Brytania

09.00 Jedynkowe przedszkole
09.30 Zagubieni z lotu 29 (24) - se

14.50
15.00
15.10
15.15
15.45
15.55
16.45
17.00
17.20
17.35
18.00
18.30
18.55
19.00

I

USA/Wielka Brytania

mowany, Wielka Brytania

08.45 Koszmarny Karolek (8):
Koszmarny Karolek i demo
niczna kucharka - serial ani

12.40
13.05
13.35
14.05
14.20

Korpus weteranów

SERIAL

SERIAL

SENSACYJNY

SERIAL

18.25
19.00
19.30
19.40
19.50
20.05

Niemcy, wyk. Johannes Brandrup, Erdogan Atalay, Almut
Eggert, Uwe Buschken
Rozmowy w toku - talk show
Sąd rodzinny-serial
fabulamo-dokumentalny
Brzydula (131) - serial kome
diowy, Polska, reż. Wojciech
Smarzowski, Robert Wichrowski, wyk. Julia Kamińska, Jacek
Braciak, Flip Bobek
Detektywi - serial fabularno-dokumentalny

Fakty
Sport
Uwaga! - magazyn
Na Wspólnej (1123) - serial

obyczajowy, Polska, wyk. To
masz Schimscheiner, Bożena
Dykiel, Joanna Jablczyńska,
Renata Dancewicz
20.45 W-11 - wydział śledczy - serial
fabulamo-dokumentalny

Barwy szczęścia (88)
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości, Prognoza po
gody
08.15 Kwadrans po ósmej
08.35 Domisie- program dla dzieci
09.00 Moliki książkowe -magazyn
09.10 Schudnij - pr. poradnikowy
09.25 Między Odrą a Renem-mag.
09.45 Zawodowcy: Jarosław Szado
-choreograf - magazyn
10.10 Świadkowie nieznanych hi
storii-program public.
10.40 Ranczo (44): Polityka i czary
- serial obyczajowy, Polska
11.30 Plebania(1276)-serialoby
czajowy, Polska

12.00
12.10
12.35
12.45
13.15

01.30 Nocne granie
02.50 Rozmowy w toku - talk show
03.45 Nic straconego - programy
powtórkowe

obyczajowy, Polska

14.10 Kocham Cię, Polsko!
15.25 Bronisław Wildstein przed
stawia: Lustracyjne lęki
16.00 Nasz reportaż: Włóczykij
16.30 Wojciech Cejrowski-boso
przez świat Anakonda - Po
lowanie - reportaż
17.00 Teleexpress
17.15 Domisie-program dla dzieci
17.40 Moliki książkowe-magazyn
17.50 Między Odrą a Renem - mag.
18.10 300% normy - teleturniej
18.40 Pamiętaj o mnie...
18.50 Plebania(1276)-serial,Pol.
19.15 Dobranocka: Przygody Mysz
ki -serial animowany
19.30 Wiadomości, Sport, Progno
za pogody
20.15 Klan (1655) - serial obyczajo

1028

'-<

UWS
Sławno

^........ ...

Bytów

1.4 fi9
■

Gryfice

13

Białogard

^T14 U

05 U

Świdwin

VT"
X.
ii

Goleniów

Police 4C.i6ra

Szczecin
17 U
•: /

15 £1

16 Si

16 B

:V~v ",
i

Szczecinek

Łobez

Stargard Szcz.
17 IBS

J

V
/
Człuchów

15 o

Drawsko Pom.

16 SI

Gryfino
17 li

07»

08.05 112-na każde wezwanie
(51/110)-serial
08.40 Życie przede wszystkim (12/22) 09.40 Turecki dla początkujących
(20/24) - serial kom., Niemcy
1020 Teiesłdep
12.00 Apetyt na kasę
13.00 Barwy grzechu (76/160) teleno
wela, Brazylia, reż Denise Saraceni
14.10 Turecki dla początkujących
(21/24) - serial kom., Niemcy
14.45 Szymon Majewski Show-rozr.
15.50 Domowyfront(10/22)-seriaikomediowy, USA
1620 112-na każde wezwanie
(52/110)-serial
16.55 Nleztegoświata(10/22)-serial
SF, USA, wyk. Jared Padalecki

17.55 Żydeptzedewszystłdm(13/22)Wałcz

Pyrzyce

serial obyczajowy, Niemcy
0520 Barwy grzechu (75)-telen., Brąz
06.15 Nieztegoświata(9)-serial, USA
07.05 Szymon Majewski Show - rozr.

16 m
Choszczno

serial obyczajowy, USA
Na Pomorzu pojawi się więcej

chmur z których po południu

17 Ml

Myślibórz

Astronomia

18.55 Dwóch i pół (5/19) - serial, USA
1920 Domowy front (11/22)-serial ko
mediowy, USA

możliwe będą opady deszczu.
Temperatura maksymalnie

20.05 Twarz mordercy - dramat sensa
cyjny, USA 1994, reż. Mimi Leder

wzrośnie

do 16:18°C, tylko
nad morzem nie przekroczy

22.00 Po tragedii „Posejdona” -film sen

Wsch., Słońca 5:42,

Legenda:

zachód o 20:07

12°C. Wiatr słaby z północy.

sacyjny, USA 1979, reż. Irvin Allen
0025 Operacja,Aurora”-filmsensa

l-ŻO] temp. w dzień

Dzień będzie trwał

ISO temp. w nocy

14 godz. 24 min.

Od czwartku znów słonecznie,
sucho i nie za ciepło 14:16°C.

02.05 Wróżki

.17«

cyjny, USA 1995, reż. Paul Levine

05.15
05.40
06.45
07.20

obyczajowy, Polska

21.45 Nieznani sprawcy: Odejście
Małgorzaty-cykl dok.
22.10 Wideoteka dorosłego czło
wieka - program muzyczny
22.35 Biznes z gwarancją-mag.
22.55 Errata do biografii: Artur
Międzyrzecki
23.25 Bronisław Wildstein przed
stawia: Lustracyjne lęki
00.00 Serwis info, Prognoza
pogody
00.10 Programy powtórkowe

gram interaktywny

09.25 Happy Hour - program roz
rywkowy

10.25 Nie igraj z aniołem (37)-te

11.25
12.25
13.30
14.00

0925
11.00

1220

lenowela, Meksyk, wyk. Maite
Perroni
Mała czarna-talk show
Lalola (109) - serial kome
diowy, Argentyna
VIP- mag. kulturalno-rozr.
Dziewczyny fortuny -program interaktywny

15.00 Kochanie, zmniejszyłem
dzieciaki (13) - serial kom.
16.00 Zbuntowani(78)-serial
17.00 Mała czarna-talk show
18.00 Nie igraj z aniołem (38) - te
lenowela, Meksyk

19.00 Happy Hour - program roz
rywkowy

20.00 Taniec pod księżycem - me

21.50

00.00
01.00
02.00

03.50

lodramat USA 2002, reż.
Bobby Roth, wyk. Jacqueline
Bisset, Eric Mabius
Maggie prowadzi ustabilizowa
ne tycie. Wykłada literaturę an
gielską i jest mężatką z dwu
dziestopięcioletnim stażem.
Pewnego dnia odkrywa, że
mąż od wielu latją zdradza.
Zraniona, opuszcza małżonka i
powraca do rodzinnego mia
steczka.
Kłamca - film kryminalny,
USA 1997, reż. Jonas Pate,
wyk. Chris Penn, Renee Zell
weger, Tim Roth
Happy Hour- program roz
rywkowy
Mała czarna-talk show
Viva Las gdzieś tam-kome
dia, Kanada/USA 2000, reż.
Jason Bloom
Muzyczne listy-mag. mu
zyczny

04.30 Zakończenie programu

im il CANAL +

06.00 Zaczarowana-filmfamilijny, USA
07.45

diowy, Argentyna, reż. Diego
Suarez
VIP-mag.kulturalno-rozrywkowy
Muzyczne listy-mag. mu
zyczny
TV Market - magazyn rekla
mowy
Zbuntowani(77)-serialoby
czajowy, Meksyk, reż. Juan
Carlos Munoz

08.25 Dziewczyny fortuny-pro

wy, Polska

serial obyczajowy, USA

fl2l

10 SU

Kamień Pom.

«Hi

13 fil

Koszalin

Kołobrzeg

8^

Lębork

^ i°

Na Bałtyku spokojnie.

04.30 Klinika Berlin Centrom (9/39) -

04.30 Lalola (108) - serial kome

20.40 Komentator-magazyn
21.15 Barwy szczęścia (88) -serial

HBO
Cały czas z północy dociera do nas suche i niezbyt
ciepłe powietrze. Przed nami kolejny słoneczny dzień.
Na termometrach od 10°C nad samym morzem do
15:17°C w głębi lądu. Wiatr słaby nad morzem zimny,
płn.,-wsch. W nocy pogodnie, rano możliwe przymrozki.

Taniec pod księżycem

obyczajowy, Polska

13.40 Barwy szczęścia (87) -serial

21.30 39 i pół2 (8/13): Amanda
serial obyczajowy, Polska, wyk.
Tomasz Karolak, Daria Widaw
ska, Alan Andersz, Magdalena
Lamparska
22.30 Kuba Wojewódzki - talk show
23.30 Dexter 2 (8/12) - serial kry
minalny, USA, wyk. Michael C.
Hall, Julie Benz, C.S. Lee, Chri
stina Robinson
00.35 Superwizjer- magazyn
01.10 Uwaga! - magazyn

Wiadomości
Klan(1655)-serial, Pol.
Pamiętaj o mnie...
Sportowy tydzień
Barwy szczęścia (86) -serial

MELODRAMAT

2007, rei Kevin Urna
Życie od kuchni-komedia roman
tyczna, USA/Australia 2007, rei
Scott Hicks
Gangdzüdchwiepny-komedia,
USA2007, rei Walt Becker
Oddział specjatoej troski komedia
sensacyjna, USA2007, rei C.B.
Harding
Jak długo jeszcze?-komedia, USA

14.00 RomeroiJulet-komedia,Francja
2007, rei Williams Crepin
1525 Królowie South Beach-dramat,
USA 2007, relTim Hunter
17.05 Re-animowany- film animowany,
USA 2006, rei Bruce Hurwrt

1825 Podróżtamizpowrotem-komedia, Włochy2004, rei Marco Ponti

20.10 Od początku, raz Jeszcze dramat,
Norwegia 2006, rei JoachimTrier,
wyk. Anders Danielsen Lie, Espen
Klouman-Hoiner, Viktoria Winge

21.55 Połowiczny rozpad Tlmofieja Bierezina - dramat USA 2006, rei Scott
Z Burns, wyk. Paddy Considine,

Radha Mitchell, Oscar Isaac

2320 Sadysta-thriller, USA/Rosja 2007,
rei Roland Joffe, wyk. Elisha Cuth-

bert, Daniel Gillies

00.55 ZMmdotóżka?-komedia,Francja
2007, rei Lola Doillon

0225 Od początku, raz jeszcze dramat
Norwegia 2006, rei JoachimTrier

04.15 Połowtany rozpad Tmofieja Blerenna - dramat USA 2006

E222S3

07.05 Minisport+-newsy sportowe
0720 Nie przegap - magazyn informa
cyjny

0720 Słmpsonowie 19(1)- serial anim.
08.00 Aktualności filmowe magazyn fil
mowy

0820 Gdzie pachną stokrotki 2 (5) serial komediowy, USA, wyk. Lee Pace

0920 KrókmezsatelHy-film dokumen
talny, Holandia 2007

1025 Pokuta-dramat Wielka Bryta
nia/Francja 2007, rei Joe Wright

1220 Mentalista( 1/22)-serialkrymi
nalny, USA, rei David Barrett

1320 Persepolłs-filmanimowany, Fran
cja/USA 2007

15.00 Foo Farters na Wembley-koncert
1625 W śniecie kobiet-komediodramat
USA 2007, rei Jon Kasdan

18.10 Jeszcze dalą niż północ-komedia,
Francja 2008, reż. Dany Boon

20.00 Łapu Capu - chochliki telewizyjne
20.10 Słmpsonowie 19(2)-serialanim.
2025 Nie przegap - magazyn informa
cyjny
20.45 Łapu Capu -chochliki telewizyjne
20.50 Minisport +-newsy sportowe
2L0Q Premiera: Manna-komedia, Pol
ska 2007, reż. Hubert Gotkowski,
wyk. Marcin Kabaj, Filip Rojek
2220 Wojna Charilego Wilsona dramat
USA 2007, rei Mike Nichols, wyk.

Tom Hanks, Julia Roberts
0020 Słodko-gorzld-dramat psycholo
giczny, Polska 1995
02.00 Piła4-horror,USA2007

22
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LEKKOATLETYKA 36. Międzynarodowy Maraton w Dębnie

Strzelcy klasy okręgowej

Pomorskie ligi juniorów
Junior A. 5KS-KP - Chojni-

czanka 3:2, Żuławy - Lechia
II 2:0, Bałtyk - SSA Arka 0:2, Ro
dło - Cartusia 0:1, Lechia - Po
lonia 9:1, Gedania - Gryf 95 5:1
(dla gryfitów bramkę zdobył
Marcin Klimaszewski). Pauza:
Bytovia.
«f«
42
36
34
34
28
22

BZ-BS
58-16
68-22
56-28
36-19
44-37
31-29

1. SSA Arka Gdynia
2. Lechia Gdańsk
3. Starogard Gd.
4. Gedania Gdańsk
5. Polonia Gdańsk
6. Bałtyk Gdynia

M
17
17
15
16
17
16

7. Gryf 95 Słupsk

17 21 36-45

8. Żuławy Nowy Dwór G .16
16
9. Cartusia Kartuzy
10. Chojniczanka Choj. 17
11. Lechia II Gdańsk
16
12. Rodło Kwidzyn
15

13. Bytovia Bytów

21
15
15
12
12

30-53
21-45
19-46
23-33
9-34

15 11 15-39

Junior B. Bytovia - Wisła 1:2
(dla bytowian gola strzelił Kon
rad Bartelik), SKS-KP - Chojniczanka 4:1, Orkan - Lechia 1:4,
Bałtyk - SSA Arka 0:5, Rodło SMS/Jantar 1:0, Lechia II - Po
lonia 4:1, Gedania - Gryf 95 2:1
(dla słupszczan bramkę zdobył
Jakub Mazurek).

1. Lechia Gdańsk
2. SSA Arka Gdynia
3. Gedania Gdańsk
4. Wisła Tczew
5. Lechia II Gdańsk

M
17
18
17
18
18

P
49
40
34
33
31

BZ-BS
77-12
74-12
32-18
46-28
37-25

6. Gryf 95 Słupsk

18 31 35-29

7. Bałtyk Gdynia
18 31 48-53
8. SMS/Jantar Ustka
17 25 38-29
9. SKS-KP Starogard Gd. 171930-53

10. Bytovia Bytów

17 18 18-37

11. Polonia Gdańsk
12. Rodło Kwidzyn
13. Chojniczanka Choj.
14. Orkan Rumia

18 17 31-41
17 15 26-57
18 13 27-55
18 1 5-75

Junior C 1: Lechia - Gryf 95
5:0, Wisła - SKS-KP (poprzed
nio Wierzyca St. Gd.) 1:3, GKS Wierzyca P. 3:2, Arka - Gedania
3:1, Cisowa - Bałtyk 0:4, Chojniczanka - AP 4:1, Gwiazda Wietcisa 0:7. Mecze zaległe: Ar
ka - SKS- KP 10:0, Gwiazda Bałtyk 0:3, SKS-KP GKS 0:1,
BZ-BS
97-20
91-18
101-19
35-26

1. Bałtyk Gdynia
2. Arka Gdynia
3. Lechia Gdańsk
4. Gedania Gdańsk

M
17
16
15
16

5. Gryf 95 Słupsk

16 31 52-41

6. AP Malbork
7. SKS-KP Starogard Gd.
8. Wierzyca Pelplin
9. Cisowa Gdynia
10. Wietcisa Skarszewy
11. Chojniczanka Choj.
12. GKS Sierakowice
13. Wisła Tczew
14. Gwiazda Karsin

17
17
17
17
17
16
16
17
17

P
45
37
36
32
28
25
24
18
18
17
13
9
7

63-42
40-45
52-51
28-53
43-77
23-73
23-59
19-69
20-94

Legenda: M - liczba meczów, P - punkty, BZ bramki zdobyte, BS - stracone

PUKA N02NA

Dudya mistrzem
W 2009 roku mistrzem
Polski w maratonie został
Radosław Dudycz, bie
gacz GKS Kołczygłowy.
To jego życiowy sukces.
KRZYSZTOF NIEKRASZ

krzyszto.niekrasz@gp24.pl
Od wielu lat Dębno uważa
ne jest za stolicę polskiego ma
ratonu. Już po raz 36. ta miej
scowość w województwie za
chodniopomorskim gościła kra
jowych i zagranicznych mara
tończyków. W tym roku
na starcie zameldowało się 776
uczestników.
Od początku w biegu prowa
dzili obcokrajowcy. Na półmet
ku najszybciej zameldował się
późniejszy zwycięzca z Kenii,
tuż za nim biegł Białorusin Dimitrij Dubowski, który osta
tecznie biegu nie ukończył,
a trzeci był Radosław Dudycz
(GKS Kołczygłowy). W czołówce
utrzymywało się jeszcze dwóch
innych Polaków - Mariusz Giżyński (KB Sporting Międzyz
droje) i Maciej Miereczko (LKS
Vectra DGS Włocławek). Na 35.
kilometrze na prowadzenie wy
szedł Ukrainiec Witalij Szafar.
Za nim podążał Kenijczyk Ma
thew Kibowen-Kosgei, Dudycz
i Giżyński. Szafar z każdym ki
lometrem słabł i ostatecznie za
jął trzecią pozycję w końcowym
rozrachunku, przed Giżyńskim.
Zwycięzcą 36. Międzynaro
dowego Maratonu Dębno 2009
został Kibowen-Kosgei. Biega
czowi z Kenii zmierzono czas
2.14.29 godz. Drugi był Dudycz.
Kołczygłowianin uzyskał czas
2.14.58 min. To jest jego nowy
rekord życiowy. Niestety, rezul
tat ten jest gorszy od minimum
i Polskiego Związku Lekkiej
I Atletyki na sierpniowe mistrzo
stwa świata w Berlinie o 2 mi| nuty i 58 sekund. Trzeba przy; pomnieć, że w 2008 roku Du
dycz był w podobnej imprezie
j czwarty.
Dwanaście miesięcy temu
i temu w Dębnie walczył o olim
pijską przepustkę do Pekinu,
ale bez powodzenia. ■

W osiemnastej kolejce słup
skiej klasy okręgowej wyjątko
wą skutecznością popisał się
Henryk Patyk. Napastnik Po
morza zdobył cztery gole.
Po tym wyczynie potęgowianin wskoczył na podium na
szej klasyfikacji. Tym razem
w zespole lidera z Potęgowa
nie grał wyborowy snajper,
a za takiego uważany jest
Krzysztof Pijanowski. Inni za
wodnicy z czołówki ostatnio
wykazują
sporą
niemoc
pod względem skuteczności.
Prezentujemy wykaz piłka
rzy, którzy znajdują się w gro
nie najlepszych strzelców: 17
- Krzysztof Pijanowski (Pomo
rze Potęgowo); 13 - Mariusz
Feretycki (Echo Biesowice); 11
- Henryk Patyk (Pomorze); 9
- Kamil Gapski (Pomorze),
Marcin Trukszyn (Rowokół
Smołdzino), Jarosław Gorczyń
ski (Karol), Piotr Jankiewicz
(Czarni Czarne); 8 - Damian
Mikołajczyk (Pomorze), Rafał
Jaskólski i Przemysław Iwański
(obaj - Jantar/Euro-Industry),
Sebastian Stalka (Piast Człu
chów), Michał Mytych (Karol/Jantar/Euro-Industry).
(fen)

BOKS

Dobry występ
Runowskiego

Radosław Dudycz w zeszłym roku walczył o udział w igrzyskach. Nie udało się. Te
raz jest najlepszym maratończykiem w kraju.

WYNIKI
Rozstrzygnięcia mistrzostw
Polski w maratonie męż
czyzn: 1. R. Dudycz, 2. M. Gi
żyński - 2.15.59 godz. 3. M.
Miereczko - 2.17.01 godz., 4.

Bartosz Mazerski (LKS Zantyr
Sztum) - 2.22.21 godz., 5. Da
mian Zawierucha (UKS Piątka
Plus) - 2:25.46 godz., 6. Maciej
Wojciechowski (obecnie NKS

Namysłów, w przeszłości był
zawodnikiem
słupskiego
Gryfa)-2.27.51 godz.
Do mety dobiegło 749 osób
z 9 krajów.

Patryk Runowski, młody
pięściarz Klubu Sportowego
Damnica, wyszedł na ring
w Gali Boksu, jaka odbyła się
w Karlinie.
Podopieczny Antoniego
i Marka Pałuckich walczył prze
ciwko zawodnikowi gospoda
rzy Łukaszowi Duszyńskiemu,
pięściarzowi Róży Karlino. Sę
dziowie orzekli remis. - Patryk
boksował bardzo dobrze tech
nicznie i na pewno ten rezultat
nie był adekwatny. Ale musieli
śmy przymknąć oko na gospo
darskie sędziowanie - komen
tował po gali Antoni Pałucki.
Runowski
wysteępował
w wadze do 52 kilogramów.
Obecnie zawodnicy KS
Damnica przygotowują się
do występu w XV Ogólnopol
skiej Olimpiadzie Młodzieży.
Pojedynki pięściarzy odbędą
się w Kielcach.
(RES)

PŁYWANIE Powołano kadrę narodową młodzików i juniorów

Biało-czerwoni lęborczanie

PROMOCJA

24*pi
POMORZA

www.gp24.pl

Polski Związek Pływacki
w Warszawie ogłosił skład ka
dry narodowej młodzików i ju
niorów. W tym doborowym to
warzystwie znalazła się piątka
pływaków Uczniowskiego Klu

bu Sportowego Jedynka Solex
Lębork. Wśród młodzików 13letnich docenieni zostali Marce
lina Zdrojewska i Piotr Renusz.
Z juniorek 14-letnich wysoko
oceniono umiejętności Anny

Mikołajczak. W juniorach 16
i 17-letnich zauważono talenty
Magdaleny Baranowskiej i Ma
teusza Zawady.
Trener lęborskich pływaków
Dariusz Gromulski może mieć

Mateusz Zawada

Magdalena Baranowska

powody do dużej satysfakcji.
Wymieniona piątka zawodni
ków z Lęborka w zimowych mi
strzostwach Polski w pływaniu
zdobyła aż 15 medali (4 złote, 7
srebrnych i 4 brązowe). Warto

też przypomnieć, że Zawada
ustanowił rekord Polski na dy
stansie 50 m stylem motylko
wym w gronie siedemnastolat
ków.
(fen)
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PIŁKA NOŻNA Pasjonujący koniec sezonu w Premier League

4m&SŚĄ)s*><r

PIŁKA NOŻNA Walka o koronę króla strzelców ekstraklasy

Paweł Brożek
już wrócił do gry
Dzisiejszy mecz Liverpoolu z Arsenałem da od
powiedź na pytanie, czy
The Reds zachowają
szanse na zdetronizowa
nie w lidze Manchesteru
United. Z kalendarza roz
grywek wynika, że mają.
GRZEGORZ HILARECKI

grzegorz.hilarecki@gp24.pl
W lidze wciąż prowadzą
Czerwone Diabły, które mają
punkt przewagi nad Liverpolem i jeden zaległy mecz. Spra
wa jest jednak otwarta, gdyż
w ostatnich spotkaniach mistrz
Anglii zawodzi. W niedzielę od
padł po karnych w półfinale Pu
charu Anglii z Evertonem.
Gwoli sprawiedliwości trzeba
dodać, że zaczął mecz w mocno
rezerwowym składzie. - Co
chwila gramy jakiś ważny mecz
i gracze muszą odpocząć - tłu
maczył porażkę sir Alex Fergu
son. Jego zespół stracił więc
szansę na koronę pięciu trofeów
w tym sezonie. Złośliwi mówią,
że pozostanie na tych dwóch,
które już ma, a są one mało pre
stiżowe (Puchar Ligi i klubowe
mistrzostwo świata). To czarny
scenariusz dla fanów ManUtd,
ale nie nieprawdopodobny,
zważywszy, że drużyna zgubiła
formę, którą prezentowała parę
tygodni temu.
Do końca sezonu mistrz An
glii zagra 7 meczów w fidze i co
najmniej dwa w półfinale Ligi
Mistrzów. Z tych dziewięciu, aż
trzy razy zagra z Arsenałem (to
niełatwy dla niego przeciwnik).
Już jutro zaległa gra z Ports
mouth, a mecz z Wigan
przełożono na 15 maja.

W niedzielnym meczu Arka
Gdynia - Wisła Kraków na bo
isku pojawił się Paweł Brożek.
Piłkarz reprezentacji zaryzyko
wał i przerwał leczenie po kon
tuzji. Gola nie zdobył, a chyba
chodzi mu o tytuł króla strzel
ców.
Przypomnijmy, kontuzja ko
lana, której się nabawił w me
czu figowym (był wtedy pierw
szym strzelcem ekstraklasy),
wyglądała na poważny uraz
więzadeł. Wraz z upływem cza
su kolano zaczęło się goić i pił
karz zaczął nalegać na powrót

Liverpoolowi zostało 6 spo
tkań figowych. Przeciwnicy po
dobni klasą do tych ManUtd,
acz za The Reds przemawia to,
że zespół może skupić się tylko
na fidze. Natomiast rywal ma
jeszcze LM i derbowy pojedy
nek z Manchesterem City,
wszystko przy napiętym kalen
darzu.
- Liczymy, że ManUtd zgubi
punkty, a my wygramy wszyst
kie mecze do końca - powie
dział dziennikarzom Javier Mascherano, pomocnik Liverpoolu.
Do walki może się też włą
czyć tracąca trzy punkty do The
Reds Chelsea. Ona też zagra
w fidze z Arsenałem, ale że The
Blues grają 6 spotkań w fidze,
półfinały z Barceloną w LM i fi
nał Pucharu Anglii z Everto
nem (w środę grają z nim w fi
dze), więc walka o mistrzostwo
nie będzie ich priorytetem.
Karty w końcówce będzie
rozdawał Arsenał, który gra
w lidze o nic, ale spotkania
z kandydatami do tytułu może
potraktować prestiżowo. ■

Portsmouth

■ Takesure Chinyama z Legii
16 bramek ■ Paweł Brożek
z Wisły 14 ■ Filip Ivanovski
z Polonii W. 10 ■ Robert Le
wandowski z Lecha 10 ■ Da
riusz Pawlusiński z Cracovii

(d)
(w)

MC

(d)

Wigan

(w)

Arsenal

(d)

Hull

(w)

Są niespodzianki

Mecze liverpoolu
Arsenal

(d)

Hull

(w)

Newcastle

(d)

WHU

(w)

WBA

(w)

Tottenham

(d)

Legenda: d - dom, w - wyjazd

9 ■ Semir Stilić z Lecha Po
znań 9 ■ Dawid Nowak z PGE
Bełchatów 8 ■ Rafał Boguski
z Wisły 8 ■ Tomasz Szewczuk
ze Śląska 7 ■ Grzegorz Pod
stawek z Polonii B. 7.

KOSZYKÓWKA Pierwsza runda play off w NBA

(d)

Middlesbrough

(GH)

CZOŁOWI STRZELCY EKSTRAKLASY

Mecze ManUtd w lidze
Tottenham

do drużyny. Zbiegło się to z fak
tem, że Takesure Chinyama
z Legii zaczął trafiać do bramek
rywali i przegonił gracza Wisły
w klasyfikacji na najlepszego
Strzelca. Klub też jest zaintere
sowany, by czołowy strzelec
ekstraklasy grał i stąd zgoda
na szybki powrót na boisko.
Choć tak naprawdę to niepo
trzebne ryzyko, bowiem i bez
Brożka Wisła wygrywa w fidze.
Do końca sezonu sześć kolejek,
a Chinyama ma o dwie bramki
więcej niż Brożek.

Frederico Macheda z ManUtd w niedzielnym meczu
z Evertonem przegrywał z Philem Jagielką. Czerwone
Diabły straciły formę z początku sezonu.

Już w pierwszych meczach
w play off w NBA obrodziło nie
spodziankami. Największą jest
porażka mistrzów Boston Cel
tics u siebie z Chicago Bulls.
Celtics grali bez kontuzjo
wanego Kevina Gametta, choć
nie powinno być to wytłumacze
niem. Przegrała u siebie rów
nież ekipa Marcina Gortata,
Orlando Magic. Pokonała ich
100:98 Philadelphia 76-ers. Bo
haterem został Andre Iguodala,
który w ostatnich sekundach
oddał rzut na miarę wygranej.
Gortat był na parkiecie przez
10 minut, ale w tym czasie nie
zdołał oddać żadnego rzutu.

Bez problemu wygrali głów
ni kandydaci do gry w finale
NBA. Cleveland Cavaliers
pod wodzą LeBrona Jamesa (38
punktów, 7 as., 8 zb.) pokonali
102:84 Detroit Pistons, a Los
Angeles Lakers z Kobem Bryantem w składzie (24 pkt, 8 as.)
nie dali szans Utah Jazz
113:100.
Stan rywalizacji, Zachód:
Lakers - Jazz 1:0, Maverics Spurs 1:0, Nuggets - Hornets
1:0, Rockets - Blazers 1:0.
Wschód: 76-ers - Magic 1:0,
Hawks - Heat 1:0, Cavaliers Pistons 1:0, Bulls - Celtics 1:0.
(MC)

FORMUŁA 1 Kubica przygotowuje się do Grand Prix Bahrajnu

Pierwszy w Europie tytuł

W BMW bez zmian

Trener Alkmaaru Louis van Gaal podczas świętowania tytułu.
AZ Alkmaar wywalczył mi
strzostwo Holandii. Co praw
da zostaną jeszcze rozegrane
trzy kolejki ligi, ale już nikt
nie dogoni lidera prowadzo
nego przez Louisa van Gaala,
byłego trenera Ajaksu i Bar
celony.

Media podkreślają, że
po raz pierwszy ód 28 lat mi
strzem jest ktoś spoza wiel
kiej trójki: Ajax, PSV i Feyenoord. Co ciekawe, tytuł dla
Alkmaar przypieczętował nie
dzielny pojedynek wielkich,
w którym Ajax przegrał u sie

bie 2:6 z PSV i stracił szansę
na tytuł.
W sumie to drugie w historii
mistrzostwo piłkarzy z Alkma
ar. Nic dziwnego, że na wieść
o porażce Ajaksu na ulice wyle
gły tysiące kibiców.
(GH)

Po przedwczorajszym nie
udanym GP Chin, w którym bo
lidy BMW Sauber należały
do najwolniejszych w stawce,
zespół Roberta Kubicy nic nie
zmieni w kolejnym wyścigu
w niedzielę w Bahrajnie.
Tak zadeklarował szef te
amu Mario Theissen. Czeka on
do majowego, pierwszego w Eu
ropie, wyścigu w Barcelonie,
gdzie Polak ma dostać zmienio
ny samochód. Inaczej działają
inne zespoły. Renault już
na ostatnie GP przywiozło no
we części do auta Fernan
do Alonso, co poskutkowało
drugim miejscem w kwalifika
cjach. Poprawki w bolidach robi
Red Buli (dwa pierwsze miejsca
w Chinach), McLaren (5. i 6.
miejsce). Te zespoły nie czekają
na powrót do bazy na Starym
Kontynencie, jak bywało daw
niej, bo w tym sezonie zmienio-
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PIŁKA NOŻNA AZ Alkmaar mistrzem Holandii

Po kolizji w Chinach mechanicy BMW Sauber zmie
niają nos w aucie Kubicy. Zamontowali go jednak źle
i Polak stracił szansę na punkty.
no kalendarz FI i na początku
zaplanowano aż cztery wyścigi
w Azji, a nie trzy, jak było np. w
poprzednim roku.

W tej sytuacji nie ma co ficzyć, że w niedzielę w Bahrajnie
Polak zdobędzie punkty,
(gh)
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PLAY OFF Dzisiaj drugi mecz Turów Zgorzelec - Energa Czarni Słupsk

W skrócie
Półfinał gimnazjady
Gimnazjum nr 2 ze Słupska
wygrało w półfinale Woje
wódzkiej Gimnazjady w koszy
kówce dziewcząt. Było gospo
darzem zawodów. Rozstrzy
gnięcie końcowe nastąpiło już
w drugim meczu turniejowym,
pomiędzy G 2 a ZSS w Kobylni
cy. Po ciekawym meczu mini
malnie lepsze okazały się
słupszczanki,
wygrywając
32:29, najskuteczniej rzucały
Roksana Kamińska -10 i Justy
na Palacz - 24 (4x3). Pozostałe
dwie ekipy wyraźnie odstawały od faworytek, a między Gim
nazjum Debrzno i Gimnazjum
Miastko, lepsze okazały się te
pierwsze, wygrywając 28:18.
W pozostałych meczach: Ko
bylnica - Debrzno 21:17, Ko
bylnica - Miastko 25:16, Słupsk
- Debrzno 45:29, Słupsk
- Miastko 20:0 - walkower.

Liga gimnazjalna
Zmagania Wojewódzkiej Li
gi Gimnazjalnej zbliżają się
do końca. Z dokończenia roz
grywek zrezygnowała druży
na Gimnazjum nr 3 Wejhero
wo, w tej sytuacji w turnieju
w Sierakowicach rozegrano
tylko trzy mecze. Hit Kobylnica
- Basket Miastko 38:21 (Justy
na Palacz - 14; Kamila Piecho
wiak -13), Stołem Sierakowice
- Basket Miastko 92:30 (Karoli
na Mielewczyk - 20; Justy
na Wołoszko - 7), Stołem - Hit
65:31 (Weronika Lila - 23, Mag
dalena Mazur - 9).
W Final Four tych rozgry
wek zmierzą się ekipy: Hit Ko
bylnica, Remi Salos Słupsk, Vic
toria Dębnica i Stołem Sierako
wice. Turniej finałowy odbę
dzie się w dniach 8-9 maja
w Dębnicy Kaszubskiej.

Warcino najlepsze
Zespół
Szkół
Leśnych
w Warcinie okazał się najlepszą
drużyną I Mistrzostw Polski
Szkół Leśnych w Koszykówce
Chłopców. Zawody odbyły się
w Brynku (województwo ślą
skie). Leśnicy z Warciną wygrali
wszystkie swoje mecze w eli
minacjach. W finale zmierzyli
się z drużyną z Milicza. Dzięki
dobrej taktyce opracowanej
przez trenera Janusza Barcikowskiego rozgromili rywali
58:21.
Skład drużyny z Warcina:
Bagiński, Czernikiewicz, Horbik, Krawętkowski, Piłczyński,
Ryfun, Wojciechowscy Karol
i Kamil, Tylmanowski, Sztobnicki. Obok Janusza Barcikowskiego do mistrzostw drużynę
przygotowywał Tadeusz Szor.
Zawodnik z Warcina Dariusz
Bagiński został najskuteczniej
szym rzucającym, a Karol Woj
ciechowski został wybrany
przez sędziów i innych trene
rów najbardziej rozwojowym
zawodnikiem turnieju.
(res)
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Prosimy o powtórkę
W pierwszym meczu play
off z Turowem w Zgorzel
cu zawodnicy Energi
Czarnych udowodnili, że
potrafią zagrać fanta
styczną koszykówkę. Je
żeli nie był to przypadek,
powinni zagrać podobnie
dzisiaj.

RAFAŁ SZYMAŃSKI

rafal.szymanski@gp24.pl
Wczoraj kilkanaście godzin
po pierwszym potkaniu
słupszczanie odpoczywali.
Mieli spacer po Zgorzelcu
i Goerlitz. Po południu anali
zowali niedzielny mecz, który
wygrali 99:98, po fantastycz
nej pogoni i zachowaniu zim
nej krwi w dogrywce. Wieczo
rem udali się na trening.
- Mieliśmy trening w grafi
ku. To będzie bardziej taka
zabawa z piłką i zajęcia strze
leckie niż coś konkretnego
- mówił Paweł Malesa, słup
ski skrzydłowy.
Aby znów godnie zaprezen
tować się w drugim meczu,
słupski zespół musi zagrać
z jeszcze większą konsekwen
cją w obronie. Czarni pokazaU, że jeśb w ataku dopisze im
trochę szczęścia, będą nie
do zatrzymania. Jednak go
spodarze na pewno w drugim
spotkaniu zrobią wszystko, by
móc wygrać. Dla nich to bę
dzie już sprawa honoru. Za
pewne wróci do ich składu
Damir Milijkovic. Zabrakło go
w pierwszym meczu w skła
dzie Turowa, bo nabawił się
kontuzji nadgarstka. Teraz
gospodarze wiedzą już, że
słupszczan nie można lekce
ważyć. Gasper Okom, szkole
niowiec Energi Czarnych, mó
wił bardzo powściągliwie
po pierwszym spotkaniu. - To

Radość słupszczan po pierwszym meczu w Zgorzelcu. Czy będzie tak po drugim?
tylko jeden mecz. W tej parze
może wydarzyć się jeszcze
bardzo wiele i musimy szybko
zapomnieć o tym pierwszym
zwycięstwie. To miłe, ale nie
daje nam jeszcze sukcesu
w całej serii. Przed nami bar
dzo trudne mecze. Wydaje mi
się, że będziemy walczyć
do siedmiu spotkań - podkre
ślał Słoweniec.
- Być może moi zawodnicy
zbyt wcześnie uwierzyli, że
jest już po meczu. A tu
wszystko jest możliwe - do
dawał szkoleniowiec gospoda
rzy Paweł Turkiewicz, opisu
jąc swoje refleksje.
Dzisiaj odbędzie się drugie
spotkanie, trzecie i czwarte
starcia w piątek i niedzielę
rozegrane zostaną w Słupsku.
Zespoły grają do czterech
zwycięstw. ■

Energa Czarni Słupsk

Turów Zgorzelec
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Paweł Turkiewicz
20 Kedzo
22 Cesnauskis
12 Bakió

6 Milijkovic
8 Witka
11 Bailey
15 Bochno
21 Stefański
34 Szymański
41 Drobnjak

11 Dutkiewicz
9 Leończyk

Wtorek 21 kwietnia, godz. 18.

21 Barlett

Transmisja: TVP Sport, www.płk.pł, Radio Gdańsk
W rundzie zasadniczej: Energa Czarni Słupsk - Turów Zgorzelec
86:81 i 81:92. W play off 99:98

fotografika: 20.04.200S/Aitui' Wosinsk

ENERGA CZARNI SŁUPSK Występ rozgrywającego Mantasa Cesnauskisa pod znakiem zapytania

Litwin pierwszą ofiarą play off
Najbardziej poszkodowa
nym po pierwszym spotkaniu
w Zgorzelcu w słupskim zespole
był Mantas Cesnauskis. Roz
grywający Energi Czarnych
sfaulował w starciu pod słup
skim koszem Bryana Baileya.
Upadając, rywal kopnął go
przypadkiem w łydkę. Mantas
po tym zdarzeniu musiał zejść
z boiska i już tylko siedząc
na ławce rezerwowych i zaci
skając kciuki, mógł pomagać
swoim kolegom. Widać jednak
było, że jest załamany i mimo,
że chce pomóc nie da rady wyjść
na boisko. Zaraz zajął się nim
Dawid Bocian, masażysta słup
skiego zespołu. Od jego starań
zależne było, jak będzie się roz
wijać sytuacja.
Po dokładnych oględzinach
okazało się, że Cesnauskis ma
krwiaka na łydce i to postawiło
pod znakiem zapytania jego
występ w dzisiejszym spotka
niu. litewski rozgrywający led
wo chodził. Wczoraj wieczorem
przeszedł rezonans magnetycz
ny w szpitalu w Goerlitz. Pre
zes klubu Andrzej Twardowski

po pierwszych obserwagach su
gerował, że zawodnik nie będzie
mógł wystąpić w drugim spo
tkaniu z Turowem w Zgorzelcu.
- Decyzję o tym, czy zagra,
będziemy podejmować jednak
przed samym spotkaniem
- mówił kilka godzin potem
Adam Romański, dyrektor
sportowy Energi Czarnych.
Gdyby Cesnauskisa dzisiaj
zabrakło w składzie, Energa
Czarni pozostanie tylko z jed
nym rozgrywającym - Antonio
Burksem. Zapewne wspomagać
go będą musieli Demetric Ben
nett i Bojan Bakić. Obaj już roz
grywali piłkę w niedzielę.
(res)

KOLEJNA KONTUZJA
Cesnauskis w trakcie drugie

go meczu pre play off z Basketem w Kwidzynie także
miał kłopoty, wtedy z kostką.
Udało się ją wyleczyć i zagrał
w trzecim starciu z Basketem
w Słupsku, przyczyniając się
do wygranej gospodarzy.

Mantas Cesnauskis w trakcie pierwszego meczu w Zgorzelcu.

