Słupszczanie królują

Czas przygotować się

w artystycznej Polsce

na opóźnienia pociągów

Kompozycja Wszystkich Wschodów Słońca zo■fc

Wk

Kolej zamyka odcinek między Runowem Pomorskim a Biało
gardem. Pasażerowie wybierający się w podróż pociągiem

Część nakładu „Głosu'

Wcześniej Wiesław Ciesielski dostał

do Szczecina będą musieli uzbroić się w cierpliwość. PKP roz

jest dostępna z płytą

najważniejszą nagrodę poetycką.

poczyna prace torowe i pociągi będą jeździć objazdami.

DVD i okularami 3D.

stała doceniona statuetką Fryderyka,
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Kolekcja PLANETA 3D

Kilkuset mieszkańców Słupska i Ustki wybiera się na sakrę księdza Krzysztofa Zadarki

ookoła
świata

Biskup złamał tradycję
Marcin Prusak
gjarcin.prusak@qp24.pl______________
Wczoraj biskup-nominat wybrał
swój herb i zawołanie. Do herbu nie
wpisał hasła po ładnie, ale w języ
ku polskim. To była pierwsza decy
zja księdza Zadarki po papieskiej
nominacji.

N

owy biskup będzie po
sługiwał się własnym
herbem, który zapre
zentował wczoraj. Wpisane
w herb hasło (zwyczajowo za
wołanie) - Amen Bogu
na chwałę - jest w języku pol
skim, a nie łacińskim. Tym sa
mym ksiądz Zadarko zerwał
z wielowiekową kościelną tra
dycją - inni biskupi przyjmują
zawołanie po łacinie.
- Miał do tego prawo, to je
go suwerenna decyzja - tłu
maczy ks. Dariusz Jaślarz,
rzecznik prasowy Kurii Bi
skupiej w Koszalinie.
- Chcę być dobrze zrozu
miany. Zawołanie po polsku
jest bardziej czytelne dla
Wiernych w Polsce - wyjaśnia
ks.
Krzysztof
Zadarko.
" Przygotuję też wersję łaciń
ską, ona bedzie po to, by rozu
miano moją misję na całym
świecie.
Ksiądz Krzysztof Zadarko,
urodzony w Słupsku i wycho
wany w Ustce, będzie pierw
szym biskupem diecezji koszalińsko-kolobrzeskiej z na
szego regionu. W sobotę
o godz. 11 rozpoczną się świę
cenia w koszalińskiej kate
drze. Uroczystość potrwa ok.
2 godzin 15 minut. Organiza
torzy uroczystości spodziewa
ją się tłumów ludzi, w tym
Wielu z ziemi słupskiej.
- Pewnie będzie ich kilku

1 Świat

Dziś można kupić „Głos"
z pierwszą płytą DVD z nie
zwykłej kolekcji PLANETA
3D, w cenie 6,99 zł. Znajdu
ją się na niej dwa trójwy
miarowe filmy prezentują
ce Egipt i Nową Zelandię.
Do płyty dołączone są spe
cjalne okulary umożliwiają
ce

Rozpoczynamy także to
kurs, w którym będzie moż
na wygrać dwuosobową
wycieczkę do Egiptu, gdzie
zwycięzca na własne oczy
zobaczy piramidy i skarby
świata faraonów.
Dzięki kolekcji PLANETA
3D wiele pięknych miejsc
będzie można zobaczyć

Ks. Krzysztofa Zadarkę nominował na biskupa 16 lutego papież Benedykt XVI.

jezdnych z regionu słupskie
go.
- W katedrze zmieści się
około tysiąca ludzi, a dla po
zostałych
miejsca
będą

na placu przed świątynią
- tłumaczy ks. Tofil. - Usta
wimy tam głośniki, żeby wier
ni lepiej słyszeli, co dzieje się
wewnątrz kościoła. Postaram

’Herb bp. Zadarki
Każdy ze znajdujących się
w nim elementów ma zna
czenie religijne, np. kapelusz
pielgrzyma przypomina o bi
blijnym wezwaniu Chrystusa
„idźcie i nauczajcie", a zielo
ne sznurki są znakiem wiel
kanocnej nadziei.

Ekologia po prostu się nie opłaca

Czarne Pantery uległy Turom

Właściciel domku jednorodzinnego, je

Wczoraj odbył się drugi mecz półfina

żeli chce segregować śmieci, musiałby

łów play off między Turowem

mieć trzy rodzaje pojemników: zielony

Zgorzelec a Energą Czarnymi Słupsk.

952138

1 7

się, żeby przyniesiono także
krzesła dla tych, którzy nie
wytrzymają na stojąco.
Słupskie parafie wciąż
przyjmują zapisy na wyjazd
na uroczystość.
- Mamy w autobusie kilka
wolnych miejsc — powiedział
nam wczoraj ksiądz Paweł
Wojtalewicz z parafii Maksy
miliana
Marii
Kolbego
w Słupsku. - Chętni jeszcze
mogą zapisywać się w na
szym biurze parafialnym.
Przejazd w obie strony kosz
tuje 15 złotych. Ü

i Sport

zabitego w lutym polskiego inżynie
ra. Żądają za nie aż 700 tys. dolarów.

770137

Fot. Radosław Kolesnik

jak na żywo. Wszystkich,
którzy już odwiedzili Egipt

set, ale nie potrafimy przewi
dzieć dokładnie liczby przy
jezdnych, bo parafie same or
ganizują wyjazdy, a do tego
dojdą jeszcze przyjeżdżający
indywidualnie - mówi ks. Da
riusz Jaślarz, rzecznik praso
wy Kurii Biskupiej w Koszali
nie.
Nad przygotowaniem kate
dry do uroczystości czuwa jej
proboszcz ks. Antoni Tofil,
który przez ostatnie lata sze
fował parafii św. Jana Kantego w Słupsku. Tofil zapewnia,
że jak najlepiej zadba o przy

Talibowie chcą wreszcie oddać ciało

977013795213817

filmów

warzyszący kolekcji kon

Temat dnia

Handlują Polakiem

oglądanie

w trzech wymiarach.

lub

Nową

Zelandię

zachęcamy, by przesyłali
do naszej redakcji zdjęcia
i wspomnienia z tych wy
praw. Najciekawsze z nich
zamieścimy

na

Zdjęcia

i teksty moż

na przesyłać do redakcji
pocztą lub mailem na ad
res: bogna.skarul@gs24.pl
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Dzisiaj w Głosie

11090

- na szkło, niebieski - na papier i żółty

Pierwsze spotkanie zakończyło się

ogłoszeń

- na plastik. Nie są one jednak tanie.

zwycięstwem Energi Czarnych. Wtedy

drobnych

Mieszkańcy domków jednorodzinnych

wygrali oni jednym punktem z prze

mogą jednak wrzucać segregowane

ciwną drużyną. We wczorajszym spo

śmieci do zbiorczych, większych po

tkaniu nasi koszykarze przegrali z kre-

jemników, które są w mieście.

stesem aż 98:68.

łamach

„Głosu".

z regionu
Gratulujemy dobrego wyboru.
857409G1K1C
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MAKÓW Ciąg dalszy tragedii

POLITYKA Wojciech Mojzesowicz odszedł z Prawa i Sprawiedliwości

Bo zmienili jedynkę
Poseł Wojciech Mojzeso
wicz wystąpił z PiS oraz
z klubu parlamentarne
go tej partii. Powód?
Zmiana przez władze
partii, wbrew wcześniej
szym ustaleniom, lidera
listy kandydatów do PE
w okręgu kujawsko-po
morskim.
- Złożyłem legitymację powiedział wczoraj Mojzeso
wicz. - Już nie ma mnie w tej
partii, ale ciągle liczę, że pre
zes Jarosław Kaczyński zmie
ni zdanie w sprawie listy
w okręgu kujawsko-pomor
skim. Potrzebni są kandydaci
znający się na rolnictwie,
a nie tylko tacy, którzy przez
wieś przejeżdżali samocho
dem czy byli na wiejskim we
selu. Jest jeszcze czas - oce
nił. Pokreślił, że w PiS jest
wielu wartościowych ludzi
jak Krzysztof Putra.
- Ale są też tacy, jak Adam
Bielan, którzy żyją z uprawia
nia populizmu politycznego.
Dzięki Bogu, że już z takimi
ludźmi nie będę miał do czy
nienia - dodał Mojzesowicz.
W SKRÓCIE

Mojzesowicz nie zamierza wstępować do innej partii.
W Sejmie zasiada piątą kadencję.
Mojzesowicz, dotychczas
szef PiS w okręgu kujawsko-pomorskim, oburzył się, że

wbrew jego rekomendacji
i wcześniejszym obietnicom
władz partii liderem listy

w jego okręgu nie został miej
scowy działacz Kosma Zło
towski, który w przeszłości
był posłem AWS i senatorem
PiS. Kandydatura Złotow
skiego została zaakceptowa
na przez Zarząd Główny PiS
8 kwietnia, ale tego samego
dnia później Komitet Poli
tyczny zdecydował, że Jedyn
ką” w okręgu kujawsko-po
morskim będzie Ryszard
Czarnecki z Wrocławia. Moj
zesowicz, który uczestniczył
tylko w posiedzeniu Zarządu
Głównego o zmianie dowie
dział się nazajutrz z mediów,
Mariusz Błaszczak, rzecz
nik klubu PiS, powiedział
dziennikarzom, że władze
klubu czekają na potwierdze
nie rezygnacji Wojciecha Mojzesowicza.
- Klub jest nadal otwarty
na jego argumenty i liczy
na refleksję ze strony posła,
przewartościowanie, być może
i powrót. Mam nadzieję, że
Mojzesowicz, kiedy opadną
emocje, przyzna rację, że PiS
to jedyna partia, która ma pro
gram dla polskiej wsi - dodał.

Zatrzymali matkę,
która porzuciła dziecko
Chłopczyk porzucony został
w Poniedziałek Wielkanocny
pod kościołem przy ul. Rako
wickiej.
- Był w wózku spacero
wym, a obok niego leżał list,
z którego wynikało, że matka
dziecka nie ma środków
do życia. Prosiła by ktoś za
opiekował się dzieckiem mówi Michał Kondzior z ma
łopolskiej policji.
W poniedziałek wieczorem
policjanci zauważyli niedale
ko dworca kobietę odpowiada
jącą rysopisowi, który zapa
miętali świadkowie.
- Ustalono, że jest to poszu
kiwana kobieta. Jest zameldo
wana w województwie mało
polskim, ma 37 lat. Jak wyni
ka ze znalezionego przy kobie

cie paszportu, dziecko urodzi
ło się w październiku 2007 ro
ku w Krzemieńcu i jest Ukra
ińcem - dodaje Kondzior.
(ag)

MOIM ZDANIE!
JAROSŁAW DWORZYŃSKI
jaroslaw.dworzynski@gs24.pl

P

olicja przekazała pro
kuraturze materiały
sprawy. Być może będą za

rzuty dla kobiety. To wiel
ka tragedia. Ale czy matka
powinna być ukarana?
Przecież zostawiając dziec
ko pod kościołem liczyła
na to, że się nim ktoś za
opiekuje.

W OBIEKTYWIE

(pap)

WARSZAWA Afera wybuchła po publikacji zdjęć w tabloidzie

Żelazna Dama
łódzkim doktorem
Uniwersytet Łódzki zdecy
dował o nadaniu Margaret
Thatcher, byłej premier Wiel
kiej Brytanii, tytułu doktora

Policja obiecuje znaleźć fotografa,
który pstryknął Inkę w bieliźnie

honoris causa.
- Decyzję w tej sprawie
podjął Senat uczelni - poin
formował Tomasz

Borusz-

czak, rzecznik uniwersytetu.
Senat UŁ zdecydował także
o przyznaniu tytułu honoris
causa prof. Heinzowi Heimgartnerowi oraz o wszczęciu
postępowania o nadanie ty
tułu doktora honoris causa
Władysławowi

Bartoszew

skiemu.
Thatcher była

najdłużej

- Biuro kontroli Komendy
Głównej Policji sprawdza, kto
i w jakim celu zrobił Halinie
G., pseudonim Inka, skaza
nej za pomoc w zabójstwie
byłego ministra sportu Jacka
Dębskiego, zdjęcia w samej
bieliźnie - mówi podinsp.
Mariusz Sokołowski, rzecz
nik komendanta głównego
policji.
M.in. te zdjęcia znajdowały
się w aktach jej sprawy.

W poniedziałek na pierwszej
strome opublikował je jeden
z tabloidów.
- Interesuje nas również
to, w jaki sposób gazeta zna
lazła się w posiadaniu tych
zdjęć - dodaje Sokołowski.
Policja wyjaśnia tę sprawę
na polecenie komendanta
głównego policji gen. insp.
Andrzeja Matejuka.
- Trudno powiedzieć, kto
i w jakim celu te zdjęcia zrobił

- powiedział Matejuk. - Tego
typu fotografie policja robi
na przykład podczas oględzin
ciała ofiary.
Sokołowski wyjaśnił, że je
śli chodzi o zdjęcia osoby po
dejrzanej, to fotografuje się ją
w ubraniu.
W połowie kwietnia Hali
na G. opuściła więzienie
na warszawskim Grochówie,
gdzie spędziła 8 lat.
(pap)

urzędującym brytyjskim pre
mierem w XX w. Funkcję tę
pełniła w latach 1979-1990.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |

Zyskała przydomek Żelaznej
Damy, konsekwentnie prze
prowadzając reformy ekono
miczne, które wyciągnęły kraj
z marazmu gospodarczego.
Nie wiadomo na razie, kie
dy odbędzie się uroczystość
wręczenia tytułu.
(PAP)

Robili masło,
które nie było masłem
Trefne masło produkowa

Łyżwiński
posiedzi dłużej
Sąd Okręgowy w Piotrkowie

j

Trybunalskim
przedłużył \
wczoraj do 23 sierpnia areszt |

j

wobec oskarżonego w seksaferze Stanisława Łyżwińskiego. |
Były poseł Samoobrony prze- i
bywa w areszcie od ponad 1,5 j

j

ne w Zakładzie Mleczarskim

roku. Sąd nie uwzględnił wniosku obrońcy o zwolnienie by- j

w Łukowie znaleźli pracowni

łego posła z aresztu za kaucją i

cy

handlowej

w wysokości 30 tysięcy zło-

j

w marketach w Łodzi - poin

tych. Uznał, że nadal istnieje

\

formował Dziennik Łódzki.

obawa matactwa ze strony
oskarżonego, bo nie przęsłu- |

inspekcji

Badania wykazały, że masło
extra zawierało sterole roślin

j

chano wszystkich świadków,
z których większość wywodzi

winno

się z Samoobrony, a inną prze- i

być.

Za

dużo

w produkcie było też wody.

słanką do stosowania aresztu i

Trzem

jest zagrożenie wysoką karą

osobom

odpowie

dzialnym za nadzór nad jako

do 10 lat więzienia.

ścią w firmie, m.in. laboranto

Proces w tzw. seksaferze to

wi i starszemu laborantowi

czy się przed piotrkowskim są- |

prokuratura postawiła zarzu

dem od maja ub. roku. Łyżwiń- j

ty fałszowania masła. Grozi im

ski
oskarżony
jest
m.in.
o zgwałcenie kobiety. Nie

grzywna lub rok więzienia.
(SLAV)

przyznaje się do winy.
(PAP)

SAO Wyrok dla mordercy uczennicy jest ostateczny

Zabił. Posiedzi 25 lat.
25-letni Karol K. jest już
prawomocnie skazany na 25
lat więzienia za zabójstwo
uczennicy Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Wielu
niu (Łódzkie). Sąd Najwyższy
oddalił we wtorek kasację w tej
sprawie, jako bezzasadną.
Do tragedii doszło 4 wrze
śnia 2006 roku po inauguracji
roku szkolnego. W szkole poja
wił się były chłopak Darii Karol K, który chciał złożyć jej
życzenia urodzinowe (dziew
czyna kilka dni wcześniej
skończyła 18 lat). Doszło mię
dzy nimi do kłótni, bo nastolat
ka chciała zakończyć znajo
mość. Gdy licealistka wycho
dziła z budynku, mężczyzna
na schodach szkoły wyciągnął
nóż i zadał jej trzy ciosy — dwa

w plecy i jeden w serce. Mimo
natychmiastowej
pomocy
dziewczyna zmarła.
Obrona podnosiła w kasacji
m.in., że sąd nie uwzględnił
wielu wniosków dowodowych nie przesłuchano istotnych
świadków, a części z nich nie
skonfrontowano. Czy mimo to
oskarżony ma spędzić za kra
tami więcej lat, niż teraz ma? pytał obrońca.
- Oskarżony ma spędzić
w więzieniu tyle lat, na ile za
służył, jego wina nie budzi wąt
pliwości - replikowała prokura
tor. Jej zdaniem, zalewanie są
du wnioskami dowodowymi
m.in. w zakresie przesłuchania
kolejnych świadków zmierzało
do przedłużenia postępowania.

LOTTO

KURSY ŚREDNIE NBP

(pap)

\

ne, których w ogóle nie po
tam

Około 7 tysięcy uczestników 18. Marszu Żywych (m.in. Ży
dów, Polaków, Francuzów, Węgrów, Australijczyków,
Amerykanów) wyruszyło we wtorek po południu sprzed
bramy obozowej z napisem „Arbeit macht frei" w byłym
niemieckim obozie Auschwitz I do byłego Auschwitz ll-Birkenau. Na zdjęciu Silvan Shalom, wicepremier Izraela.

j

Ustawiono je wczoraj na rynku Manufaktury, gdzie cieszyć
będą oczy łodzian przez cały tydzień. - Ławeczki z surow
ców wtórnych pokazaliśmy z okazji Dnia Ziemi - mówi
Monika Krupowicz, koordynator Akcji Open Mind. Przypo
mnijmy, że wykonała je szczecińska rzeźbiarka Monika
Szpener. Obecnie artystka pracuje w Łodzi nad nową insta
lacją z okazji obchodzonego Dnia Ziemi. Będzie to obiekt
przestrzenny stworzony z elementów zużytych: kompute
rów, sprzętu elektrycznego i plastikowych butelek.
(mdr)
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jUfótfP Dziś ludzie obsadzą parlament

Wybory w biednym
kraju RPA

Policja w Bedfordshire ujaw-

3

Terroryści: oddamy
ciało, ale zapłaćcie

Głosujący w Kapsztadzie mieszkańcy RPA podczas
udziału w sondażowych prawyborach, na dzień
przed faktycznym głosowaniem.

Zginął kierowca z Mławy

,

PAKISTAN Pojawiły się informacje w sprawie okupu za ciało zabitego Polaka

Talibowie chcą oddać cia
ło zabitego w lutym pol
skiego inżyniera. Mają
za to żądać 700 tysięcy
dolarów. Polskie Minister
stwo Spraw Zagranicz
nych tego nie komentuje.

Ponad 23 miliony upraw
nionych do głosowania Połu
dniowych Afrykańczyków za
głosuje dziś na kandydatów
do nowego parlamentu.
Liczby mówiące o sytuacji
ludności RPA w dniu wybo
rów to przekraczający 22
Proc. wskaźnik bezrobocia
i mniej niż 2 dolary dziennie,
za które żyje 34 proc. społe
czeństwa. Gwałtownie wzra
sta też przestępczość. Co
dziennie notuje się ponad 50
zabójstw i 150 gwałtów,
a
1000
osób
umiera
na AIDS. 5,7 min obywateli
RPA to nosiciele wirusa
HIV.
Prawopodobnie zwycięży
rządzący Afrykański Kongres
Narodowy (ANC), który może
utracić część mandatów.
Obecnie partia dysponuje

środa22kwietnia2009

dantów. Na to jednak nie zga
dzały się pakistańskie władze.
Prawdopodobnie, w ostat
nim czasie, terroryści stracih
wiarę w spełnienie ich żądań
i teraz zamierzają zarobić, od
dając zwłoki za pieniądze.
Utrzymujący
kontakt
z mordercami inżyniera Geo
fizyki Kraków mułla Szah
Abdul Aziz powiedział, że wi
dział ciało Polaka i jest ono
w dobrym stanie.
Pośredniczącemu między
terrorystami a Polakami Azizowi też ma zależeć na zawarciu

układu, bo najprawdopodob
niej otrzymałby wtedy gratyfi
kacje i od tafibów i od rządu pa
kistańskiego.
Lokalne media donoszą, że
to pierwszy przypadek w hi
storii, gdy talibowie próbują
handlować ciałem osoby, któ
rą zamordowah.
Rodzina zabiteggo otrzy
mała odszkodowanie, choć po
jawiały się informacje, że nie
zostanie wypłacone, bo ciało
inżyniera pozostaje w rękach
zabójców.

Talibowie z północno-zachod
niego Pakistanu nadal odma
wiają przekazania miejscowym
władzom dała Piotra Stańcza
w Zgromadzeniu Narodowym \ ka, Polaka zabitego w wyniku
279 mandatami na 400. 70- ] egzekucji. Jeszcze do niedaw
proc. większość ANC może na w zamian za nie żądali uwol
(0PR. PAP)
stopnieć do 60-65 proc., co nienia swoich czterech komen
oznacza, że partia utraci moż- \
liwość dokonywania zmian
w konstytucji kraju.
CYTAT DNIA
OSETIA POŁUDNIOWA Nie w smak im obecność świadków
ANC straci część głosów |
na rzecz dwóch głównych par Nie zniechęcajcie się
tii - Sojuszu Demokratyczne
tym, co się
go oraz Kongresu Ludu, j
utworzonego przez polityków wydarzyło w ciągu
Obserwatorzy zostali poin
Obserwatorzy Organizacji
wywodzących się z ANC.
j Bezpieczeństwa i Współpracy formowani o bezprawności ich
Z przedwyborczych sonda ostatnich tygodni.
działań.
ży wnika, że ANC, mimo i Nie zniechęcajcie się I w Europie (OBWE) zostah naj
- Sytuacja jest uregulowa
pierw zatrzymani, a później
utraty części mandatów, na- I
j zwolnieni przez władze separa- na, obserwatorzy wracają
dal sterować będzie krajem, j tym, że musieliśmy
do swojej bazy - powiedziała
| tystycznego regionu Gruzji.
Zgromadzenie powoła nowego ;
przyznać, iż
Martha Freeman, z OBWE.
Osetyjczycy Południowi zaprezydenta. Głównymi kan- j
Od 1992 roku OBWE
j trzymali dwóch pracowników
dydatami są Jacob Zuma potencjalnie
j organizacji za nielegalne, ich utrzymywała w Gruzji 28
z ANC oraz biskup kościoła j
nieuzbrojonych wojskowych,
metodystycznego
Mvume popełniliśmy pewne I zdaniem, przekroczenie granicy.
którzy prowadzili patrole
Przywódca
samozwańczej
Dandala z SD.
błędy.
(OPR.PAP)
w niezależnej od Tbilisi sa
I republiki Eduard Kokojty wymozwańczej
republice.
j
jaśniał,
że
obserwatorzy,
któ- mówił prezydent USA
Po wojnie między Rosją
| rzy przejechali samochodem
Barack Obama w siedzibie
\ przez granicę z Gruzją w ręjo- a Gruzją o Osetię Płd.
CIA, wkrótce po tym, jak
w sierpniu, zabroniono im
| nie Cchinwah, zostali zatrzyujawnił dokumenty na temat
wjazdu na terytorium połuI mani przez straż graniczną.
dzeństwo, ich matka oraz
stosowanych przez jej
krewny. Rzeczniczka policji
Kokojty nazwał działania OBdniowoosetyj skie.
funkcjonariuszy brutalnych
(opr.pap)
w Bedfordshire powiedziała, że
I WE prowokacyjnymi.
metod przesłuchań.

Uwięzili, ale wypuścili

Piotr Stańczak został po
rwany przez talibów jesienią
ubiegłego roku. W zamian
za jego uwolnienie terrory
ści domagali się zwolnienia
z więzień swoich towarzyszy
i wycofania polskich wojsk
z Afganistanu. Wobec nie
spełnienia żądań przez paki
stańskie władze, 7 lutego
ogłosili, że Polak został zabi
ty. Później pojawił się film
dokumentujący egzekucję.

UTWA

Połowa ludzi ma
kryzys w portfelu
W ciągu ostatnich trzech
miesięcy, w związku z kryzy
sem gospodarczym, zmniej
szyły się wynagrodzenia na Li
twie.
Mniej zarabia prawie poło
wa obywateli państwa, a po
nad połowa obawia się utraty
pracy. To wyniki opublikowa
nego wczoraj sondażu.
Zdaniem Bogusława Grużewskiego, dyrektora litew
skiego Instytutu Pracy i Badań
Społecznych, litewski rynek
pracy

przeżywa

największy

szok, ale dno jeszcze nie zosta
ło osiągnięte.
Grużewski przewiduje, że
w tym roku aż 80 proc. miesz

niła, że kierowcą passata z poi-

policja przekaże ustalenia do-

kańców kraju zmaleje wyna

ską tablicą rejestracyjną, który

tyczące okoliczności katastrofy

grodzenie, a obecne około 10-

zabił siebie i cztery inne osoby

koronerowi sądowemu, który

jadąc pod prąd na autostradzie

określi przyczynę śmierci 5

Ml w Wielkiej Brytanii, jest 24-

osób. Policja powiadomiła już

letni Mariusz A Przed tragiczną

rodzinę Polaka w Polsce oraz

śmiercią mieszkał w Leicester,

władze konsularne. Kierowca

pochodził najprawdopodob-

jechał w stronę 10. zjazdu z au-

niejzMławy.

tostrady, gdzie prowadzono

Do wypadku doszło w sobotę w nocy. Passat zderzył się

roboty i niektóre drogi dojazdowe były zamknięte. Auto-

z jaguarem, którym podróżo-

W OBIEKTYWIE

proc.

60 LAT STALOWEGO MURU, JAK MÓWIĄ WOJSKOWI 0 MARYNARCE

wzrośnie

Z

sondażu

wynika,

że

w marcu obniżenie płac do

A

\

tknęło 47 proc. respondentów.

V

Wynagrodzenie wzrosło u 3
proc. ankietowanych.
Prawie 60 proc. obawia się
utraty pracy, a 57 proc. twier
dzi, że ich jakość życia pogor

strada jednak była przejezdna,

wała hinduska rodzina: ro-

bezrobocie

do 13 proc.

szyła się.

(opr. pap)

(opr. pap)

IZRAEL Kupią w

USA nowoczesną broń

TMLANDtA

Pech złodzieja,
który zostawił palce

Skrywany system obrony
trafi na Bliski Wschód
Rząd Izraela zamierza kuPić w Stanach Zjednoczonych
nowoczesny system obrony
untyrakietowej.
Taką informacje ujawnił
szef resortu obrony Ehud Ba
rak.
Sprawa będzie prawdopo
dobnie głównym przedmio
tem rozmów, jakie Barak
przeprowadzi w czasie plano
wanej na czerwiec wizyty

z urządzeń radarowych
i działa Vulcan o kalibrze
20 mm, niszczącego obce ra
kiety w locie.
W skład obronnego kom
pleksu wchodziłyby też izra
elski system Iron Dome
i dwa inne projekty obrony
przeciwrakietowej, opraco
wywane obecnie wspólnie
z USA.

w Waszyngtonie.

Pentagon dotychczas odma
wiał udostępnienia systemu

Według izraelskich kół

Wojskowych, chodzi o system
Przechwytywania rakiet VulCan-Phalanx, składający się

Nieoficjalnie mówi się, że
bojowego Vulcan-Phalanx
innym krajom.
(0PR. PAP)

.

42 - letni złodziej okradł
pasażerkę

w

pociągu

do Bangkoku. Kiedy wyskaki
wał z wagonu, jedną stopą
trafił na szynę i pociąg obciął
mu palce. Na miejscu prze
stępstwa policjanci znaleźli
ich pięć.
Mężczyzna pozostawił też

Port w Qingdao, w chińskiej prowincji Szantung. Żołnierze pilnują rosyjskiego krą
żownika. To jeden z wielu okrętów, które przypłynęły na obchody 60. rocznicy
powstania Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Obecnie
Chiny przyspieszają jej modernizację. - Centralne kierownictwo partii zażądało, by
marynarka wojenna uczyniła gotowość do działań bojowych na morzu priorytetem
strategii bezpieczeństwa narodowego i strategii wojskowej - twierdzi admirał Wu
Shengli, dowódca chińskich sił morskich, według, którego chińska marynarka wo
jenna stała się sięgającym na ocean żelaznym Wielkim Murem, który przeciwstawia
się szeregowi zagrożeń bezpieczeństwa.
(mago)

przy torach torbę z narzędzia
mi, w której znajdował siędokument tożsamości. Został za
trzymany w najbliższym szpi
talu. Rewizja, przeprowadzo
na w jego mieszkaniu ujawni
ła wiele cennych przedmio
tów, pochodzących z kradzie
ży.
(opr. pap)

WYDARZENIA
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Pierwsze szkoły zalogowały się do konkursu

Wiosenna rywalizacja
w regionoznawstwie
Słupskie Gimnazjum nr 4
oraz II LO jako pierwsze for
malnie włączyły się już
do konkursu Regiopedii,
w którym stawką są laptopy
i aparat cyfrowy. W ponie
działek po raz pierwszy spo
tkaliśmy się z nauczycielami
i uczniami.
Spotkanie było możliwe
dzięki uprzejmości Warcisła
wa Machury, zastępcy dyrek
tora II LO i zarazem regiona
listy specjalizującego się w do
kumentowaniu pomorskich
pozostałości po pomnikach
i obeliskach poświęconych żoł
nierzom poległym w wojnach.
Obiecał, że włączy się w naszą
akcję. Podobnie Jan Wild, dy
rektor Szkoły Podstawowej nr
9., autor publikacji o pomor
skich ewangelikach.
Najważniejsze techniczne
pytanie, jakie postawili nam
nauczyciele zainteresowani
włączeniem się w Regiopedię,
dotyczyło
logowania
się
uczniów. Chodzi o to, by wpi
sując się do portalu indywidu
alnie i konstruując hasła,
zbierali zarazem punkty
na konto swojej szkoły.

To bardzo proste. Wystar
czy po indywidualnym zalogo
waniu się w domenie pomor
skiej Regiopedii wejść na za
kładkę konkursową, kliknąć
link „konkurs dla szkół”, a na
stępnie zakładkę „dołącz
do konkursu”, gdzie w ramce
pod rubryką „konkursy dla
szkół” należy wybrać szkołę.
Warunek: szkoła wcześniej
musi sama się zalogować
do konkursu.
W ten sposób regiopedyczna aktywność ucznia będzie
wzbogacać konto szkoły.
Z ciekawostek Regiopedii:
bogato ilustrowane hasło za
mieścił ostatnio na pomor
skiej stronie użytkownik
o nicku Smerf.
Dotyczy
pozostałości
po wraku okrętu, które spo
czywają do dziś na plaży koło
Dębiny na wschód od Ustki.
To
świetna
inspiracja
do weekendowej wycieczki po
historii regionu.
Wi|CEJ NA WWWÄIÖPEDIA.PL, HASŁO „DĘBINA KOŁO
USTKI. WRAK OKRĘTU".
(mmb)

W dawnej fosie będą stragany

Już wyrasta
przy zamku palisada
Wczoraj rozpoczęto budowę
nowej palisady wokół bytowskiego zamku. Zgnite i zmur
szeje pale zastępowane są du
żymi dębowymi belkami. - Pali
sada
zostanie
wymienio
na na odcinku dwustu metrów
od strony parkingu przy ulicy
Wolności. Wcześniej była czę
ściowo rekonstruowana od stro
ny dawnej szkoły - mówi Adam
Leik, wiceburmistrz Bytowa.
Nowa palisada ma zapobiec
osiadaniu zamkowej skarpy.
Drewno pochodzi z komunal
nych lasów. Prace potrwają
około dwóch tygodni. Po ich za
kończeniu przyjdzie czas
na osuszenie przyzamkowej
alejki, na której nawet przy nie
wielkich opadach zbiera się wo
da. - Ten teren będzie odwod
niony. W czasie lipcowego Zjaz
du Kaszubów w dawnej zamko
wej fosie mają stać stragany.

OKLASKI Nasi artyści odnoszą sukcesy w Polsce

Kulturalny Słupsk
Słupszczanie zgarniają
prestiżowe nagrody
w kraju. Przedwczoraj
kompozycja zespołu
Wszystkie Wschody Słoń
ca doceniona została sta
tuetką Fryderyka 2009.
Wcześniej Wiesław Cie
sielski dostał najważniej
szą nagrodę poetycką.

Rapacka z Agencji Fonograficz
nej. - Jeżeli słupski zespół chce
ją również mieć, to może wpła
cić nam tysiąc złotych. Zamówi
my u rzeźbiarza nową statuet
kę i za dwa miesiące przyślemy.
- Wystarczy nam satysfak
cja, nie potrzeba statuetki
- podkreśla Michał Kowalski,
jeden z członków WWS.
Warszawiacy mają jednak
pomysł, jak podziękować
słupszczanom za wkład w na
granie nagrodzonej płyty.
- Przyznamy im swoją
własną, alternatywną nagro
dę Szopena - mówi Maciej
Szajkowski, muzyk Kapeli ze
Wsi Warszawa.
W Polsce zasłynął także
Wiesław Stanisław Ciesielski,
słupski poeta. Został tegorocz
nym laureatem nagrody Świa
towego Dnia Poezji Warszawa
2009. Uhonorowano go za cało
kształt twórczości.
- To dla mnie bardzo duże
wyróżnienie, bo nagroda Świa
towego Dnia Poezji jest obecnie
najważniejszym laurem dla po
etów w kraju - mówi Ciesielski.
Nagrodę przyznali słupszczninowi przedstawiciele różnych
środowisk literackich w kraju
i Polonii.

MARCIN PRUSAK
marcin.prusak@gp24.pl
Tegoroczna edycja Frydery
ków była pierwszą, w której na
grodzeni zostali słupszczanie.
Jury złożone z ponad 600 twór
ców zrzeszonych w Akademii
Fonograficznej przyznało statu
etkę płycie „Wymixowanie” ze
społu Kapela ze Wsi Warszawa.
Nagrodę przyznano w kategorii
album roku - folk. Jednym z 16
zamieszczonych na krążku
utworów jest „Zagrajcie muzy
kanci” nagrany przez słupski
zespół Wszystkie Wschody
Słońca. Słupszczanie stworzyli
własną wersję utworu Kapeli.
O taką możliwość ubiegało się
blisko 100 grup. Zdaniem mu
zyków Kapeli ze Wsi Warszawa
nagranie słupszczan jest jed
nym z najlepszych. WWS nie
dostaną jednak statuetki dla
siebie.
- Nagrodę otrzymuje tylko
jeden twórca - mówi Agnieszka

Współpraca: Zbigniew Marecki

Fryderyk - najważniejsza nagoda branży muzycznej
w Polsce w objęciach najlepszego w Polsce poety.

SYLWETKA WIESŁAWA
CIESIELSKIEGO NA STRONIE 5

POWIAT BYTÖWSKI Pijany rajd kierowcy z gminy Studzienice

Uciekał przed policją w bagno

Budowa nowej przyzam
kowej palisady.
Musi więc być sucho - oznajmia
Leik.
(ANG)

Przedwczoraj o godz. 23 poli
cja dostała informację ze stacji
Orlenu w Bytowie, że paliwo
tankuje pijany kierowca. Poliqanci próbowali go zatrzymać,
ale odjechał. - Patrol ruszył
w pościg. Kierowca kluczył
miejskimi ulicami i w końcu po
jechał w kierunku Półczna.
Tam czekał na opla drugi radio
wóz. Kierowca ponownie nie za
trzymał się i wjechał w drogi
gruntowe - relacjonuje Michał
Gawroński, rzecznik prasowy
bytowskiej policji. Radiowóz
próbował wyprzedzić astrę, ale
jej kierowca zajechał mu drogę,

uszkadzając go. W końcu opel
wpadł do rowu. Kierowca wy
biegł i zaczął uciekać pieszo
prosto w bagno - Wpadł po pas.
Policjanci musieli go ratować
- oznajmia Gawroński. Kierow
ca opla to 25-letni Waldemar S.,
mieszkaniec gminy Studzieni
ce. Miał ponad 2 promile alko
holu w organizmie i zakaz kie
rowania wszelkimi pojazdami.
Opel nie był ubezpieczony.
W astrze znajdowało się jeszcze
trzech pasażerów. Wszyscy byli
pijani. Kierowcy grozi do 3 lat
pozbawienia wolności.
(ang)

W bagnie skończyła się nocna ucieczka pijanego kie
rowcy opla astry, który po drodze uszkodził jeszcze
radiowóz.

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

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

T6T909&TÜB

TEMAT DNIA
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SŁUPSK Za ochronę środowiska w mieście trzeba... płacić

Czy segregujesz śmieci?

Ekologia bierze baty
Irena Kopeć,
pracownik biurowy
-

Na

bieżąco

segreguję

śmieci i nie sprawia mi to żad

Jesteś właścicielem domku jednorodzinnego
i chcesz segregować
śmieci? Nie trudź się. To
droższe, niewygodne
i nieopłacalne.

MARIUSZ NOWICKI

mariusz.nowicki@gp24.pl

059 848 81 24
wgodz. 10-18

nych trudności. Chciałabym,
żeby przy śmietnikach były

MICHAŁ KOWALSKI

specjalne pojemniki na zużyte
baterie, przeterminowane leki

michal.kowalski@gp24.pl

oraz zużyte strzykawki. Teraz

Właściciel domku jednoro
dzinnego, jeżeli chce segrego
wać śmieci, musiałby mieć trzy
rodzaje pojemników: zielony
- na szkło, niebieski - na papier
i żółty - na plastik.
W słupskim Przedsiębior
stwie Gospodarki Komunalnej
nie można takich pojemników
dzierżawić. Trzeba je kupić.
Pierwszy kosztuje - 417,24 zł.
Drugi - 378,20 zł. Trzeci
- 417,24 zł. Razem: 1212,68 zł.
To dopiero początek. Cztero
osobowa rodzina musi płacić
miesięcznie 17,20 zł za odbiór
śmieci z... każdego pojemnika.
Razem: 51,60 zł. Rocznie - pra
wie 620 zł.
A jak wygląda płatność
za tradycyjny odbiór śmieci?
Przede wszystkim nie trzeba ku
pować pojemników. Można je
wydzierżawić. Kosztuje to jedyne
4 zł za miesiąc, a zakup -134 zł.
Miesięczna opłata za odbiór to
32 zł. Roczna - 384 zł.
Liczby mówią same za sie
bie. Bycie ekologicznym jest
nieopłacalne. Co na to PGK?
- Mieszkańcy domków jednoro
dzinnych mogą wrzucać segre
gowane śmieci do zbiorczych,
większych pojemników, które
są na terenie miasta - mówi
Małgorzata Kowal, rzecznik
prasowy PGK
Problem w tym, że nikomu
raczej nie chce się nosić śmieci
przez pół osiedla do większych
pojemników. A nawet gdyby
- to chętni muszą się posługi
wać własną intuicją, bo wyka
zu, gdzie stoją takie pojemni
ki - nie ma. Nawet na stro
nach PGK
W innej słupskiej formie
King - opowiadają nam szcze
rze - nie ma bezpłatnej opcji
na pojemniki selektywne. Mó
wi się o tym, że w Słupsku se
gregacja będzie możliwa dzię
ki specjalnym kolorowym
workom na różne odpady, ale
to na razie pieśń przyszłości.

ich nie ma i takie rzeczy musi
my wrzucać do innych odpad
ków.

Mariusz Ragan,
murarz
- Nie segreguję śmieci, bo
to jest dla mnie zbyt drogie.
Mieszkam w domu jednoro
dzinnym i musiałbym kupić
drogie pojemniki do segre
gacji.

Zdzisław Sobczak,
technik mechanik
- Segreguję szkło, makula
turę i plastik. Pojemniki są bli
sko mojego domu, ale pro
blem w tym, że są rzadko
opróżniane. Często są przepeł
nione i nie ma gdzie wyrzucać
odpadów.

Jan Baradyn,
emeryt
- Segreguję papiery, szkło
i plastiki. Nie mam tego dużo,
więc

Wiesław Stanisław Ciesielski
(czyt. str. 4) urodził się 13 ma
ja 1959 roku w Słupsku. De
biut prasowy w 1978 roku.
Jest lauratem wielu konkur
sów literackich. Wydał już 15
tomików poezji, m.in. „Kraina
milczenia" (1986), „Wszech
mocne iluzje" (2005), „Obli
cze Anioła" (2006), „Photo
sensitivity"

2007),

(2007), „Przepowiednia czasu
mego" (2008), oraz „Już raz
widziane" (2009). Przygoto
wał także powieść biograficz
ną o Wacławie Sieroszew
skim „Obywatel Sirco", ale
w

biurku

literata

czeka

na lepsze czasy. Od 1997 ro
ku jest członkiem Związku Li
teratów Polskich.

Mieszka

w Słupsku. Na co dzień pra
cuje w spółce Sydkraft EC.
(MAZ)

Według internautów
Jak często zdarza Ci się

Segregowanie śmieci na wysypisku w Bierkowie.
W PGK takie worki mają.
Ale są wybitnie niewygodne,
bo każdy ma pojemność 100
Htrów. Nie jest też tani - każ
dy kosztuje aż 3,50 zł.
Najciekawsze jest to, że
w PGK zdają sobie sprawę
z tego, że wstępna segregacja
śmieci jest niezwykle ważna.
- To jest bardzo korzystne
przy późniejszym sortowaniu
na przykład na różne odmia
ny szkła - mówi rzecznik Ko
wal.
Gdy śmieci są wrzucone
do jednego worka, to wówczas

jeździć „na gapę"?

trafiają na sortownię odpa
dów zmieszanych, gdzie tak
dokładna selekcja nie jest już
możliwa.
- Taka zbiórka jest bardzo
rozwinięta w krajach zachod
nich. My się ciągle rozwijamy
- tłumaczy Kowal.
Nikt jednak nie potrafił nam
odpowiedzieć na pytanie, dla
czego w Słupsku nie moż
na dzierżawić pojemników eko
logicznych, tylko trzeba je ku
pować. Albo dlaczego o workach
plastikowych na śmieci nie ma
żadnej informacji na stronach

internetowych Przedsiębior
stwa Gospodarki Komunalnej.
Za to zauważyliśmy, że
widnieje tam hasło - „PGK
zrobi wszystko, by mieć czyste
środowisko”.
Trzymamy kciuki. ■

Cały czas 10,6%
Często 5,5%
Rzadko 24,1%
Nigdy 59,8%

wk

—— LICZBA

120
litrów śmieci tygodniowo produku

Wyniki sondy serwisu www.gp24.pl

Liczba oddanych głosów: 199

je czteroosobowa rodzina.
irrfografika: 2OO0.O4.2a/Ewa Sra mak

każdą rzecz wynoszę

do koszy przed blokiem. Tak
się już do tego przyzwycza
iłem, że nie sprawia mi to żad
nego kłopotu.

3+®

REKLAMA
ipap* ■ *

PROMOCJA

jgMg

li

>200z,

Nadając trzy ogłoszenia do „Głosu'
dodatkową, czwartą emisję,
zlecisz za złotówkę.
Iga Filipiak,
studentka
- W domu rodzinnym by
łam przyzwyczajona do segre
gowania odpadów, ale teraz

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.

mam
takich
możliwości.
Przed akademikiem mamy tyl
ko pojemniki na plastikowe
butelki. Przydałyby się jeszcze
na szkło i makulaturę.
(map, fot. kn)

W TU! dostajesz więcej!
Tego lata nie musisz się ograniczać! Do 30 kwietnia w biurach TUI czeka
na Ciebie gorący prezent RABAT -1200 złotych, niezależnie od ceny wycieczki!
Zaoszczędź i wydaj na wakacyjne zakupy.
Promocja obejmuje WSZYSTKIE rezenwacje wakacji totnkayeh 2 połskrch katalogów TUI
(za wyjątkiem wakacp w daiekkh kragadi) w sezonie Lato 09

mieszkam w akademiku i nie
^

(USA,

„Traszki, modraszki, igraszki"

Głos

Szczegóły promocji w biurach podróży ze znakiem TUI oraz na
Rezerwacje oraz regulamin promocji
w biurach podróży ze znakiem TUI.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

' Ogłoszenie promocyjne dotyczy tylko wydań codziennych.
' Promocja trwa do końca czerwca 2009 r.

919309G1K1A

www-tMi.pl

Ceny TUI zawierają wszystkie obowiązkowe
opłaty, np. ubezpieczenie, opłaty lotniskowe
i opłatę paliwową.

MłorM tf V riH

PKcm!
Bat dopłat.

1238109G1K1A

PftGx f it

>■ £<
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Po rozbiórce na ul. Deotymy

Do Szczecina po szynach z objazdem

Ściana się trzyma,
można docieplać

Pociąg przyjedzie
za dwie godziny
Pasażerowie wybierający
się w podróż pociągiem
do Szczecina muszą
uzbroić się w cierpliwość.
PKP rozpoczyna na trasie
prace torowe i pociągi
będą jeździć objazdami.
Czekają nas spore opóź
nienia.

Kolej zamyka odcinek po
między Runowem Pomorskim
a Białogardem. Aż do 15 czerw
ca pociągi pospieszne jadące
w kierunku Szczecina i z po
wrotem kursować będą od Bia
łogardu objazdem przez Szcze
cinek i Drawsko Pomorskie,
z pominięciem stacji Łobez
i Świdwin. Tak pojadą ,Alba
tros”, „Bryza”, „Rybak” i „Gryf’.
W związku z tym ich czas prze
jazdu wydłuży się o prawie
dwie godziny. Na pasażerów
chcących wysiąść na stacjach
znajdujących się na zamkniętej
linii, w Białogardzie i Łobzie,
czekać będą autobusy komuni
kacji zastępczej.
Inaczej pojadą pociągi oso
bowe uruchamiane przez ko
lejową spółkę PKP Przewozy
Regionalne. Wszystkie składy
tej firmy dojadą do stacji
w Łobzie (od strony Szczeci
na) lub do Świdwina (od stro
ny Białogardu,
Koszali
na i Słupska), gdzie na pasa
żerów czekać będą podstawio
ne autobusy, które objadą re
montowany odcinek. Również
w tym wypadku należy spo-

Kamienica przy ul. Deotymy. Charakterystyczne pro
stokąty oznaczają miejsca, gdzie były mieszkania.
Od ponad dwóch tygodni
nie ma już śladu po rozebra
nych budynkach przy ul. De
otymy. Ekipie zajmującej się
rozbiórką pozostało jednak
jeszcze docieplenie i otynko
wanie ściany szczytowej bu
dynku nr 5, do którego przyle
gała rozebrana kamienica.
- Nie można było tego zro
bić od razu, bo trzeba przez
pewien czas obserwować, czy
z piątką nie dzieje się nic nie
pokojącego. Oba budynki były

ze sobą powiązane - wyjaśnia
Lech Zacharzewski, prezes
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej.
Po dwutygodniowej obser
wacji wiadomo już, że kamie
nica nr 5 nadal jest stabilnym
budynkiem. Na odkrytej ścia
nie nie stwierdzono też żad
nych pęknięć ani szczelin.
Na otynkowanie i docieplenie
ściany wykonawca ma czas
do końca maja.
(man)

Umów się z dzieckiem na badanie

By dzieci słyszały lepiej
Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji Dzie
ci i Młodzieży z Wadą Słuchu
w Słupsku zaprasza na Dzień
Otwartych Drzwi.
Placówka otaczająca opieką
dzieci i młodzież z wadami słu
chu mieści się w budynku daw
nego Urzędu Wojewódzkiego
przy ul. Jana Pawła II (V pię
tro).
Dzień Otwartych Drzwi od
będzie się w najbbższą sobotę
w godz. 10-13. Ośrodek zapra
sza bez skierowania rodziców,
opiekunów, wychowawców i na
uczycieli, którzy podejrzewają,
że ich dzieci mają problemy ze
słuchem.

Specjaliści udzielą wyczer
pujących informacji na temat
wad słuchu u dzieci. Pomogą
rozwiać niepokoje i wątpliwości
rodziców i opiekunów, udzielą
wszelkich porad związanych
z dalszą rehabilitacją. Będzie
można też bezpłatnie sprawdzić
słuch dziecka, u którego podej
rzewamy problemy w tym za
kresie.
W razie konieczności wyko
nane zostanie audiometryczne
badanie słuchu. Wszystkie
udzielone porady i konsultacje
są bezpłatne.
Zapisy pod numerem tel.

FOT. KRZYSZTOFTOMASIK

MICHAŁ SZYMAJPA
michal.szymajda@gp24.pl

Podróżni na dworcu w Słupsku.
dziewać się kilkudziesięciomi
nutowych opóźnień.
Kolejarze zapewniają, że
remont jest konieczny. Po jego
zakończeniu pociągi na mo-

Pociągi pospieszne
■

„Gryf"

w

rei.

Szczecin

demizowanym odcinku osią
gać będą wyższe prędkości
i skróci się ich czas przejazdu.
Szczegółowe
informacje
o zmienionym rozkładzie jazdy

odj. 20.17) odjedzie o godz.

kowych w tych samych go

2238.

dzinach co zwykle i dojadą

- Olsztyn (plan. odj. 9.18) od-

Pociągi pospieszne w przeciw

do celu ok. 35 minut później

jedzie o godz. 11.09 ■ „Ry

nym kierunku odjadą ze Słup

w stosunku do normalnego

bak" w rei. Szczecin - Biały

ska o dotychczasowych godzi

rozkładu. ■ Odwołany zosta

stok (plan. odj. 13.33) odje-

nach, jednak do Szczecina do

je pociąg ze Szczecina przy

dzie o godz. 15.37 ■ „Bryza"

jadą ok. 2 godz. po czasie.

jeżdżający do Słupska o 11.20

w

Pociągi osobowe

■ Trasa pociągu do Szczeci

rei.

Szczecin

- Olsztyn

(plan. odj. 15.05) odjedzie

■

osobowe w rei.

na wyjeżdżającego ze Słupska

o godz. 17.15 ■ „Albatros"

Słupsk - Szczecin i Szczecin -

w rei. Szczecin - Tczew (plan.

Słupsk wyjadą ze stacji począt-

o 17.37 w piątki i niedzielę zo
staje skrócona do Świdwina.

Pociągi

Urzędnicy wymieniają się
wyremontowanymi siedzibami

059 842 86 29.

Urząd Morski w Słupsku
wyprowadza się z budynku
dawnego Urzędu Woje
wódzkiego przy ul. Ja
na Pawła II. Na jego miej
sce wprowadza się Samo
rządowe Kolegium Odwo
ławcze.

(maz)

Komendant straży
chce fotoradaru

Przeprowadzka odbywa się
niespełna dwa lata po tym, jak

Urząd Morski zajął dwa piętra
w dawnym Urzędzie Wojewódz
kim. Wtedy w tych pomieszcze
niach przeprowadzono grun
towny remont. Urzędnicy są
zdziwieni, że dyrekcja Urzędu
Morskiego po takim wydatku
postanowiła opuścić obiekt.
- Wynajem lokali w budyn
ku przy ul. Jana Pawła II jest
dla nas drogi. W tych ogrom

nych korytarzach urzędnicy się
rozchodzą i nie zawsze wiado
mo, co robią. Poza tym już rok
temu wiedziałem, że budynek
nie spełnia wymogów straży po
żarnej - tłumaczy Mirosław
Szubert, dyrektor Urzędu Mor
skiego w Słupsku.
Urząd Morski będzie się
mieścił w dwóch miejscach
- przy ul. Sienkiewicza 18

REKLAMA

Waldemar Fuchs. Rocznie
w Słupsku dochodzi do 1500 j
zdarzeń drogowych, w któ- j
rych rannych jest około 150 j
osób, a kilka ponosi śmierć.
Wniosek został poparty j
przez Komisję Porządku Pu- j
blicznego. Radni zawniosko- I
wali o wpisanie zakupu foto- j
radaru do przyszłorocznego j
budżetu.
(kow)

Współpraca
Wojciech Napruszewski

PfiZiPRÖWÄtÖKi Urząd Morski będzie teraz tam, gdzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze

I M!Ar*TÄ Będzie bat na kierowców, ale w przyszłym roku

Waldemar Fuchs, komen
dant Straży Miejskiej w Słup
sku, chce mieć fotoradar. Radni
Komisji Porządku Publicznego,
Przestrzegania Prawa i Spraw
Obywatelskich poparli wnio
sek. Ma szansę na realizację
w przyszłym roku.
- Liczba zdarzeń drogo
wych w Słupsku jest zatrwa
żająca. Dane policyjne w tym
temacie szokują — twierdzi

znajdują się na stronie www.intercity.pl oraz w punktach infor
macji na dworcach kolejowych.

i

TYNK
AKRYLOWY

SYLIKONOWY
AVERS tel. 059 843 65 91
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mOTi

i Niemcewicza 15a. - Chcę do
prowadzić do tego, żeby cały
urząd mieścił się w jednym
miejscu - dodaje Szubert.
Tymczasem Samorządowe
Kolegium Odwoławcze, które
przez ostatnie dwa lata funkcjo
nowało przy ul. Niemcewicza
15a, wraca do budynku
przy ul. Jana Pawła EL

NEKROLO

(MAZ)

G

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 kwietnia 2009 r.
| odszedł nasz kochany Tatuś i Dziadziuś

J

MARIAN KOŃ

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 24 kwietnia 2009 roku
na Starym Cmentarzu w Słupsku. Wystawienie w kaplicy cmentarnej

o godz. 12.50. Wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 13.20.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 8.00
w kościele św. M. Kolbe.

Pogrążona w smutku Rodzina
184609USJ k

SŁUPSK
Z „GŁOSEM” W PLENER

W najbliższą sobotę odbę
dzie kolejna impreza Z „Gło
sem Pomorza" w plener. To już
107. nasza wędrówka. Do po
konania będzie sześciokilometrasa z

INFORMATOR SŁUPSKI

ROZRYWKA W sobotę w Jezierzycach wystąpią najlepsze polskie cheerleaderki

Idziemy
na orientację

trowa

środa 22 kwietnia 2009

Kamnicy do

Miastka.
- Start o godzinie 10 z placu
rekreacyjnego w Kamnicy. Tra
sa jest urokliwa, bo wiedzie
głównie leśnymi duktami - za
chęca Konrad Remelski, na
czelnik wydziału promocji mia

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 059

Zatańczą
z pomponami

842 49 57; Pny Placu Dąbrowskie
go, (wejście od ul. Przemysłowej)
otwarta codziennie S22, tel. 059
8403022.
IMil
Milenium, tel. 059 842 5191 Ge
nerał Nil, godz. 17.30 i 20; Hannah
Montana, godz 15.30,17.15 i 19;
Vigky Cristina Barcelona, godz 16,
17.45,19.30 i 20.30: Rę)s Watch
Docs. Prawa człowieka w filmie,
godz 11-15; Wątpliwość, godz 18.
REKREACJA
Ośrodek

steckiego ratusza, współorga
nizator wędrówki.
W Miastku dojdziemy do je
ziora
do

Lednik,

parku

a

następnie

przed

ratuszem,

gdzie o godz. 13 rozpocznie
się finał imprezy.
Wśród uczestników marszu
rozlosujemy

upominki

od

Sportu

Kilkaset dziewcząt weź
mie udział w V Mistrzo
stwach Cheerleaders Po
morza Energa, które
w sobotę odbędą się
w Jezierzycach. Zatańczą
zawodniczki z niemal ca
łej Polski.

osoby, które prawidłowo po
konają trasę (trzeba zaliczyć
punkty kontrolne). Nasza wę
drówka łączy się z 12. Harcer
skim

Rajdem

Środkowopo-

morskim. Na mecie będą har
cerskie występy artystyczne,
zabawy, loteria i kiermasz ciast.
Na wszystkich czeka darmowy
Posiłek.
Już w piątek opublikujemy
mapkę z trasą wędrówki. Ra
dzimy ją wyciąć i zabrać ze so
bą na rajd.
(ang)

UWAGA TURYŚCI
W związku z tym, że zama
wiamy autobusy ze słupskie
go PPKS-u, prosimy o zgła
szanie

swojego

udziału

w wyjeździe. Pod nr. tel. 059
841 81 00 czekamy do piątku
do godz T1. Koszt przejazdu
wynosi 16 zł od osoby w obie
strony. Wyjazd w sobotę
o godz. 8.30 z placu Zwycię
stwa. Powrót ok. godz. 16.

Rekreacji,

17; 059 843 40 16 - pływalnia
czynna codz. w godz. 6-22.
JEDZENIE NA TELEFON
Merono Pizzeria - Kebab, ul. Królo
wej Jadwigi, czynne: pon-sob. 10
- 23; niedz 12 - 23, dowóz na tele
fon 059 845 53 53.

«Głosu Pomorza" i miasteckie
go ratusza. Mogą liczyć na nie

i

ul. Szczecińska 99, tel. 059 843 40

STOMATOLOG

DANIEL KLUSEK
daniel.klusek@gp24.pl
Swój udział w mistrzo
stwach potwierdziło 25 zespo
łów. Impreza ma charakter
otwarty, dlatego wezmą
w niej udział zawodniczki nie
tylko z Pomorza.
- Zatańczą między innymi
mistrzynie
Śląska
oraz
uczestniczki mistrzostw Euro
py - mówi Kordian Zalewski,
współorganizator imprezy.
- Dziewczęta na co dzień do
pingują koszykarzy, piłkarzy
ręcznych, siatkarzy, a nawet
zawodników futbolu amery
kańskiego.
Jury, w którym zasiądą sę
dziowie klasy ogólnopolskiej
i europejskiej, wybierze naj
lepsze zespoły w trzech kate
goriach wiekowych: junior
młodszy, junior i senior. Na
grodami dla najlepszych cheerleaderek będą bursztynowe
puchary i m.in. sprzęt elektro
niczny.

Protetyka, implanty tel. 059 842 98
24, www.dentystasuchorowski.pl
KANTOR
Miami-Nice: Podkowa, tel. 059 841
70 31; Złoty Róg ul. Murarska, 059
842 03 02.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Czynna w godz. 8-16 059 842
0791;0598424326.
KOMUNIKACJA
PKP 94 91; 059 728 11 20; PKS
059 842 42 56; dyżurny ruchu 059
843 7110; MZK 059 848 93 06,

Cheerleaderki Maxi Energa zatańczą jako gość specjalny mistrzostw.

Nord Express 059 843 23 41.

- Swoją nagrodę będzie też
mogła wybrać publiczność.
Widzowie będą mogli odda-

ROZDAJEMY BILETY
Dla naszych czytelników ma
my dwie rodzinne wejściów
ki (dwa bilety normalne i dwa
ulgowe) na sobotnią galę mi
strzostw. Otrzymają je osoby,
które dzisiaj o godz. 9.30 jako
pierwsze zadzwonią pod nr
tel. 059 848 81 21.

wać swoje głosy podczas popo
łudniowej gali - mówi Kor
dian Zalewski.
Zawodniczki rozpoczną eli
minacje w sobotę o godz. 9. Ta
część będzie zamknięta dla
pubhczności. Najlepsze druży
ny zakwalifikują się do finału
mistrzostw, podczas którego
będzie je mógł oklaskiwać
każdy. W części pozakonkursowej zaprezentują się także
dziewczęta ze słupskiej grupy

Maxi Energa, które w ostatni
weekend wywalczyły w Warszawie tytuł Mistrzyń Mazowsza.
Mistrzostwa odbędą się
w hah sportowej zespołu szkół
w Jezierzycach. Bilety na galę
kosztują 10 i 5 złotych i kupić
je będzie można bezpośrednio
przed finałowymi tańcami.
Całkowity dochód z biletów
przekazany zostanie na cel
charytatywny. ■

[
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|
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wej 15, tel. 059 842 8196, 0 601
928 600, H. K. Banachowie; Zfeksń uL Kaszubska 3A, całodobowo, 0502
525 005; 059 84113 15, Hades,
ul. Kopernika 15, całodobowo: tel.
842 98 91 0 601663 796. Przewóz
i przechowanie bezpłatne; Hermes,
ul. Obr. Wybrzeża 1 (całodobowo) tel.
0598428495:0604434441

\

fMfj
Szpital, tel. 059 842 84 71 059
842 84 81 Policja - 997; ul. Rey
monta, tel. 059 848 06 45; Straż

KOMIKS Zagrają młodzi pianiści

SPIŚCIML Komedia w gwiazdorskiej obsadzie na finał konfrontacji

USŁUGI POGRZEBOWE
Kala, alarmowy 9588, ul. Armii Krajo

Miejska 986; 059 843 3217; Straż
Gminna 059 848 59 97; Straż Po

Na ukraińską nutę

Panie pokazały,
co dla nich ważne
Nadkomplet publiczności
zobaczył w poniedziałkowy
wieczór w sali słupskiej fil
harmonii komedię pt. „Blo
czek". Popis gry znakomi
tych warszawskich aktorek
zakończył 14. Konfrontacje
Sztuki Kobiecej.

Uczniowie szkół muzycz
nych z kilku miast z całej Polski
wezmą udział w II Konkursie
Pianistycznym, który odbędzie
się w najbliższy piątek i sobotę
w ramach „Słupskich spotkań
z muzyką ukraińską”. Honoro
wym patronem konkursu jest
Ołeksandr Medownikow, Kon
sul
Generalny
Ukrainy
w Gdańsku. Przesłuchania
konkursowe rozpoczną się

żarna - 998; Pogotowie Ratunkowe
999; Pogotowie Energetyczne 991

w piątek o godz. 9. Tego samego j
dnia o godz. 19 w sah kameral- i
nej Państwowej Szkoły Muzycz- |
nej I i II stopnia w Słupsku \
przy ul. Szczecińskiej 106 bę- i
dzie można posłuchać koncertu j
laureatów. Wstęp wolny.
Uczestnicy festiwalu w so- i
botę o godz. 9 wezmą też j
udział w warsztatach piani- j
stycznych.

wy; 35 - Cztery Łapy - magazyn

(dmk) i

dokumentalny, edukacja (powt.

TELEWIZJA

20 - Blok audycji informacyjnych:
Obserwator - serwis informacyj
ny; Pogoda - prognoza pogody;
Obserwator Sport - serwis sporto

cyklu); 50- VECTRAMEDIA.
Kanał 6 w sieci Telewizji Kablowej
Słupsk na kanale 175,25 MHz
Emisja premierowa programu lo

Bilety na spektakle „Blocz
ka” sprzedały się błyskawicz
nie. Setki słupszczan i miesz
kańców regionu chciały zoba
czyć w akcji znakomite aktor
ki: Hannę Śleszyńską, Agatę
Kuleszę i Agnieszkę Wosińską.
„Bloczek” to bardzo lekka
komedia o trzech przyjaciół
kach, które żyją we wspólnym
ańeszkaniu. Głównym tema
tem ich rozmów są faceci: dla
czego oni ich nie chcą, co zro
bić, aby ich posiąść i jak przy
gotować się na potencjalnie
erotyczne spotkanie. Aktorki
rozbawiły słupską publicz
ność, która zgotowała im dłu84 owację na stojąco.

- Bardzo lubię te aktorki,

dlatego cieszę się, że udało mi
siQ dostać bilety na ten spek

Gala Verdiowska

takl - mówiła po przedstawie
niu Barbara Mitroch ze Słup
ska, która do filharmonii
przyszła z mężem. - Przedsta
wienie było super, lubię takie
babskie historie. No i było za
bawnie.
„Bloczek” zakończył tego
roczną edycję Konfrontacji
Sztuki Kobiecej. Tymczasem
już trwają przygotowania
do przyszłorocznego, jubile
uszowego festiwalu sztuki
pań.

dziś Dzień kaszubski. Od godz.

kalnego codziennie o godzinie

W sobotę w słupskiej filhar

11 będzie można podziwiać

17.30. Podane liczby oznaczają

monii odbędzie się gala z mu

kaszubskie jedzenie i rękodzie

czas

zyką

Verdiego.

ło. W południe wystąpi zespół

po pełnej godzinie: 30 - Kalenda

W programie arie, duety, a na

Małe Gochy, potem rozpocz

rium i program dnia; 31- Fakty

wet tercety i kwartety m.in.

nie się przedstawienie pt. „Po

dnia - magazyn informacyjny; 53

z

Giuseppe

rozpoczęcia

programu

„Rigoletta",

szła baba na targ". O godz. 15

- Prognoza pogody; 54 - Maga

„Aidy" i „Traviaty" w wykona

rozpocznie się pokazowa lek

zyn Sportowy; 13 - 10 mil; 24
- Dwa serca, dwie radości.

„Nabucco",

niu solistów i orkiestry słup

cja

skiej filharmonii. Zaśpiewają:

po której zaśpiewa zespół Zgo

języka

kaszubskiego,

Gabriela Orłowska-Silva (so

da. Wstęp wolny.

- Chciałabym ponownie za
prosić do Słupska Krystynę
Jandę - zapowiada Joan
na Kubacka, organizatorka
konfrontacji. - Bardzo cieka
wy spektakl o spotkaniu Marylin Monroe z papieżem Ja
nem XXIII zrobiła Ewa Ka
sprzyk. Chciałabym też za
prosić na konfrontacje kra
kowskie aktorki. Szukamy
również ciekawych przedsię
wzięć muzycznych.

(baryton). Muzyków poprowa

dziś będzie można w słupskim

dzi Andrzej Knap. Początek

teatrze Rondo. W monodramie

Daniel Klusek

Pedagogicznej odbędzie się

REKLAMA

pran), Barbara Krahel (mezzo
sopran), Edward Kulczyk (te
nor) oraz Włodzimierz Skalski

Monodramy w Rondzie
Dwa

spektakle

TAXI

zobaczyć

w sobotę o godz. 19. Bilety

pt. „Zatańcz ze mną" zaprezen

kosztują 40 i 35 złotych.

tuje się Kamil Michaluk, a w
spektaklu pt. „być piękną i bo

Dzień kaszubski
W holu Wydziału Filologiczno-Historycznego

Akademii

gatą" wystąpi Joanna Gutral.
Początek o godz. 19. Bilety
kosztują 10 i 5 złotych.
(dmk)

Z nami dojedziesz wszędzie!
1338808SLBH B
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ustka/powiat słupski

środa 22 kwietnia 2009

INFORMATOR USTECKI

DWUMIASTO Radni muszą zdecydować uzdrowisko w Ustce czy park wodny w Słupsku

Remedium, ul. Kard. Wyszyńskie
go lb, tel. 059 814 69 69.

—i
Delfin nieczynne.

Pogotowie Ratunkowe - 059 814
70 09, Kapitanat Portu - 059
814 44 30, Urząd Celny - 059
814 46 37, Straż Miejska - 986,
059 814 67 61, 0 697 696 498,
WOPR - 601100 100.
USŁUGI MEDYCZNE
Wojewódzki Szpital Specjalistycz
ny, ul. Mickiewicza 12 tel. 059
814 69 68, Poradnia Zdrowia
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 059
814 6011
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Tel. 059 814 7170, w godz. 9-17
sobota 10-15, fax 059 814 99
26.

DU WĘDKARZY

Łowienie
wŁupawie
Zarząd

Koła

Miejskiego

PZW w Ustce zaprasza w nie
dostępne zawody spinningo
we Pstrąg 2009. Zawody odbę
się

na

rzece

Radni Ustki stoją przed
strategiczną decyzją: wy
dać pięć milionów
na projektowany akwapark w Słupsku czy doło
żyć milion i starać się
o wykupienie spółki
Uzdrowisko Ustka. Wy
gląda na to, że realniej
szy jest jednak pierwszy
wariant.
MARCIN BARNOWSKI
marcin.barnowski@gp24.pl

dzielę, 26 kwietnia na ogólno

dą

Pływać każdy może
raz lepiej, raz goizęj

Łupawie

Pomysł, by Ustka udzieliła
„istotnego wsparcia finanso
wego miastu Słupsk” w budo
wie wodnego centrum wypoczynkowo-rehabilitacyjnego,
wyszedł ze Słupska. Prezy
dent Maciej Kobyliński zapro

ponował, by kurort zagwaran
tował na tę budowę 5 milio
nów złotych. Jak się dowie
dzieliśmy, Kobylińskiemu nie
tyle jednak zależy na pienią
dzach, ile na dodatkowych
punktach przy kolejnej ocenie
projektu w Urzędzie Marszał
kowskim, który rozdziela unij
ne fundusze. Dzięki włączeniu
się Ustki, Słupsk miałby szan
sę nawet na 15 dodatkowych
punktów. To dużo. Po pierw
szej wstępnej weryfikacji słup
skiego projektu w Gdańsku
dostał on ich w sumie tylko 27
na 100 możliwych.
Dlaczego znowu my
Usteccy radni będą dysku
tować o propozycji Kobyliń
skiego w komisjach. Do głoso

wania na „tak” będzie ich na
mawiał m.in. Ryszrd Kwiat
kowski, wiceprezydent Słup
ska. Jednak usteccy samorzą
dowcy są zszokowani projek
tem. - Dlaczego to Ustka za
wsze musi coś dawać Słupsko
wi? - retorycznie pyta An
na Górecka. Już wiadomo, że
będzie na „nie”.
Zdziwiony jest też Włodzi
mierz Siudek. - Zastanawia
mnie kwestia lokalizacji. Sko
ro mielibyśmy w tym partycy
pować, to chciałbym, aby ten
akwapark był o te 5 milionów
złotych bliżej Ustki - powie
dział nam radny.
Uratować złoża
5 milionów na akwapark,
to prawie tyle, ile chce za spół

kę Uzdrowisko Ustka Skarb
Państwa. Tydzień temu gru
pa usteckich społeczników
wezwała burmistrza Ustki
do podjęcia działań, aby zapo
biec „wrogiemu przejęciu” fir
my o strategicznym znaczeniu
dla miasta. Najlepiej poprzez
jej skomunalizowanie w cało
ści, albo przynajmniej przeję
cie złóż leczniczych. Wiadomo
już
jednak,
że
Ustka
na uzdrowisko nie wyda pie
niędzy.
- Inwestując w to 6 min
złotych, trzeba by mieć w za
nadrzu kolejnych 60 min
na dokończenie budowy za
kładu przyrodoleczniczego
i niezbędne remonty, wymia
nę wanien pamiętających Bi
smarcka itp. - wyjaśnia Ma

rek Kurowski, wiceburmistrz
Ustki.
Może przyjdzie
ktoś z kasą
W ocenie Kurowskiego, ko
munalizacja nie jest niezbęd
na.
- Rozmawiałem z wicemi
nister skarbu. Zapewniła, że
w umowie z nabywcą spółki
będą zobowiązane do konty
nuowania działalności leczni
czej. Prywatny inwestor z pie
niędzmi może być błogosła
wieństwem dla Uzdrowiska,
a podobno jego kupnem inte
resują się już jacyś Anglicy.
W Nałęczowie uzdrowisko jest
już prywatne i prosperuje bar
dzo dobrze - przekonuje Ku
rowski. ■

w miejscowości Siecie.
Zapisy i wpłata startowego
(20 zł seniorzy, juniorzy gratis)
w sklepach wędkarskich w Ust
ce przy ul. Marynarki Polskiej
85 i 62 do piątku, 24 kwietnia,
do godz. 14.

USTKA Seniorzy pokazują swoje najlepsze fotografie

OKLASKI Gospodynie z Rowów wśród najlepszych

Kurort w obiektywie zawsze piękny

Wygrały z diabłem
i świnią

Wyjazd na zawody spod
stacji

benzynowej

przy

ul.

Grunwaldzkiej o godz. 6.
(MAP)

Drugie miejsce w ogólnej
klasyfikacji w VI Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich w Żukowie
zajęły panie z Rowów w gminie
Ustka. Rowianki zmierzyły się
z najlepszymi kołami gospodyń
wiejskich z całego województwa
pomorskiego.
W konkursie oceniano kon
kurencje: moja miejscowość
na starej fotografii, baśń-legenda o mojej miejscowości, „Wa
kacje na wsi” - scenka rodzajo
wa. Jurorzy oceniali „bezpiecz
ny strój w rolnictwie” - konku
rencję pokazującą w zabawny
sposób kobiecy strój zgodny
z zasadami bhp oraz potrawę
- produkt tradycyjny pochodze
nia zwierzęcego. Na stole pań
z Rowów królowały potrawy
z ryb: sałatki śledziowe, orygi
nalne roladki z łososia, sałatki
z łososiem, dorsz. Jako potrawę

USTKA

Sprawdź,
czynie ulatnia się gaz
Od wtorku do czwartku,
28 do 30 kwietnia, w Ustce roz
pocznie się akcja nawanniania
gazu.
Dzięki temu będzie moż
na wykryć i usunąć nieszczel
ności w sieci instalacji gazowej.
Organizatorem akcji jest Re
jon Dystrybucji Gazu w Słup
sku. W przypadku stwierdzenia
ulatniania się gazu należy po
wiadomić Pogotowie Gazowe
pod nr tel. 992 przez całą dobę
lub Punkt Dystrybucji Gazu
w Ustce pod nr tel. (059) 846

Najlepsze zdjęcie Ustki wykonane przez usteckich seniorów.

00 73 w godz. 7-15.

do oceny panie przygotowały in
dyka z pasztetem z drobiowych
wątróbek. Jako baśń-legendę,
w zabawny sposób pokazały hi
storię o diable, który szkodził
ludziom. Zadeklarował, że na
prawi most, ale pierwszego,
który po moście przejdzie, po
rwie do piekła. Sprytni rybacy
postawili na naprawionym
przez diabła moście świnię, któ
rą diabeł uprowadził w otchła
nie piekielne.
Rowianki zdobyły nagrody
w konkurencjach za ukazanie
miejscowości w fotografii,
za
inscenizację
legendy
i za potrawę mięsną. W ogól
nej
klasyfikacji
zdobyły
II miejsce. Panie z Rowów re
prezentowały powiat słupski,
bo wcześniej wygrały powiato
wy konkurs kół gospodyń.
(map)

(map)

Zakończył się pierwszy
konkurs fotograficzny dla
seniorów zorganizowany
przez Ustecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku.

DIA USTCZAN

Fiskus czeka
w ratuszu
Ostatnia szansa na pomoc
dla ustczan, którzy mogą mieć
problem z samodzielnym rozli
czeniem rocznych zeznań po

Na konkurs wpłynęło 20 fo
tografii przedstawiających
Ustkę. Prace powstały w ra
mach warsztatów fotograficz
nych. Jury, któremu przewod
niczył burmistrz Ustki Jan

Olech, nagrodziło trzy foto
grafie.
Pierwsze miejsce za zdjęcie
portu przyznano Pani Włady
sławie Graniak. Drugie miej
sce zajęła Irena Przybyłek
za zdjęcie „Rowerzysta”.
Na trzecim miejscu, za zdjęcie
plaży, znalazła się Lilian
na Olf.
Fotografie można oglądać
do czwartku, 23 kwietnia

w safi wystawowej usteckiego
Domu Kultury przy ul. Kosy
nierów 19. Później fotografie
będzie można oglądać w ban
ku w niemieckim Kappeln,
mieście partnerskim Ustki.
Konkurs zorganizowano
w ramach projektu „Ja, senior
Europejczyk” współfinanso
wanego przez Europejski
Fundusz Społeczny.
(map)

w

ubiegłego

usteckim

ratuszu

roku
przy

ul. Wyszyńskiego 3 pełnią dy
żury pracownicy słupskiego
urzędu skarbowego.
Z pomocy fachowców moż
na będzie skorzystać jeszcze
tylko raz w poniedziałek, 27
kwietnia

(w godz. od

9.30

do 16).
Porady

Niechciane ciąże nie
biorą się z mówienia
Nauczyciele rumienią
się na słowo „seks",
a ich uczniowie go

datkowych.
Wzorem

CZYTAJ W PIĄTEK W MAGAZYNIE „GŁOSU".

będą

bezpłatne

i udzielane w Biurze Obsługi
Mieszkańców, na parterze.
(MAP)

uprawiają i chcą rzetel

USTKA Miasto dostanie dodatkowy milion złotych

nej informacji na temat

Niespodziewany unijny zastrzyk
Do usteckiej kasy miejskiej
wpłynie dodatkowy milion zło
tych. Kurort otrzyma pieniądze
za zrobioną już przebudowę
ul. Marynarki Polskiej.
Okazało się, że w ramach
programu, z którego współfi
nansowano inwestycję, pozosta

ły jeszcze pieniądze z oszczęd
ności poprzetargowych. - Dzię
ki szybkiemu złożeniu wniosku
i przekonaniu urzędników z UE
otrzymaliśmy już oficjalną in
formację o przyznaniu dodatko
wych pieniędzy - informuje Ja
rosław Teodorowicz, naczelnik

wydziału rozwoju lokalnego
i integracji europejskiej ustec
kiego ratusza.
Na co zostanie przeznaczony
dodatkowy milion złotych?
- Na pewno na inwestycje - mó
wi burmistrz Ustki Jan Olech.
(map)

życia intymnego. Nie
z podręczników, w któ
rych penis nazywany
jest zakończeniem tuło
wia.
Czytaj w piątek w Ma
gazynie „Głosu".

Redakcja „Głosu Pomorza" zaprasza do lektury

BYTOW

środa 22 kwietnia 2009
DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

KOMUNIKACJA Skandaliczny brak odpowiedzialności. Przez zły znak mogło dojść do tragedii.
f

Drogowa pułapka
nad jeziorem Jeleń

ANDRZEJ GURBA_________
andrzej.gurba@gpz4.pl

059 822 51 80
wgodz. 12-15

INFORMATOR
imimmi

OBJAZD

Kierowcy, którzy wczoraj
wjechali nad jezioro Je
leń w Bytowie, wpadali
w drogową pułapkę. Nie
mogli znad niego wyje
chać. Za bałagan odpo
wiada firma, która mo
dernizuje ulicę Gdańską.

Bytów: Jesionowa, ul. Ks. Domań
skiego 3, tel. 059 822 44 19;

Od czwartku zamknięty zo

Miastko: Vitae, ul. Dworcowa 4 b,

stanie wjazd nad jezioro Je

tel. 059 857 32 69; Człuchów:

leń od ulicy Gdańskiej. Korzy

Aspirynka, ul. Sobieskiego 5, tel.

stać trzeba w obie strony
z objazdu przez ulicę Kazi
mierza Wielkiego.

j

059 83462 44.

IW»1
Bytów:

Albatros

Popiełuszko,

godz. 18; Człuchów: Uciecha nie
czynne; Miastko: Grażyna nieczyn

ANDRZEJ GURBA
andrzej.gurba@gp24.pl
- Wjechałem nad jezioro
drogą dojazdową od ulicy Gdań
skiej. Wrócić nią nie mogłem, bo
jest zakaz. Objazd wyznaczono
za ośrodkiem wczasowym. Tyl
ko że przed skrętem w objazd
ustawiony jest znak z zakazem
wjazdu. A nawet jakby go nie
było i tak bym nie przejechał, bo
drogę zatarasowali drogowcy,
którzy kłacUi w tym miejscu as
falt. Jak za czasów PRL-u
- skarży się mieszkaniec.
Pojechaliśmy nad jezioro
Jeleń. Było dokładnie tak, jak
opowiedział nam czytelnik.
Do Bytowa można było dostać
się tylko ulicą Gdańską, ła
miąc zakaz i stwarzając duże
niebezpieczeństwo dla ruchu.
Na tym odcinku ulicy Gdań
skiej jest ruch wahadłowy, bo
jest czynny tylko jeden pas ru

Zakaz wjazdu przy jeziorze Jeleń.
chu. Światła ustawione są
z obu stron, ale za wjazdem
nad jezioro Jeleń.
Kierowca
wjeżdżający
w Gdańską, szczególnie w kie
runku Bytowa, mógł spotkać
się z kolumną samochodów
poruszających się w przeciw

nym kierunku. Zjechać nie
było gdzie. Niestety, wyko
nawca nie postawił przy wjeździe nad jezioro pracownika,
który kierowałby ruchem.
Prace drogowe wykonuje
POL-DRÓG z Lęborka. Po na
szej interwencji już wczoraj

zdemontowano znak, który
zakazywał ruchu ulicą Kazi
mierza Wielkiego, którą wy
znaczono objazd.
- Wcześniej zaklejaliśmy
znak, ale taśmy zrywano
- broni się Zdzisław Mikołaj
czyk, kierownik robót.

Co do zatarasowanego ob
jazdu, kierownik twierdzi, że
trwało to tylko godzin. - Musie
liśmy utwardzić ten odcinek.
Jest tam glina. Za jakiś czas
nikt tamtędy by nie przejechał
- oznajmia Mikołajczyk. - Dro
ga nad Jeleń nie jest teraz zbyt
ruchliwa, stąd specjalnie nie
przygotowaliśmy na te kilka go
dzin nowej organizacji ruchu.
Kierowcy wracający wczoraj
do Bytowa ulicą Gdańską po
winni myśleć, jak każdy zmoto
ryzowany, i włączać się do ru
chu wtedy, kiedy w tym samym
kierunku jechała cała kolum
na aut.
- Wyjaśnienia kierownika
są nie do przyjęcia. Ewident
nie drogowcy zaniedbali swoje
obowiązki. Ktoś powinien być
za to ukarany - mówi kierow
ca, który zaalarmował nas
o tym skandalu. ■

ne.
POMOC DROGOWA
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301
316,
Człuchów 059 834 14 12; 0 602
176 059.
KOMUNIKACJA
PKP 94 91; 0 703 300 000; PKS
Bytów - 059 822 22 38; PKS
Człuchów 059 834 22 13; PKS
Miastko 059 857 2149.

MIASTKO Niebezpiecznie przy ul. Koszalińskiej

NA SPORTOWO Orliki w Bytowie i Tuchomiu

Tynk spadł na chodnik

Powstały boiska jak marzenie
- informuje Jerzy Lewi-Kiedrowski, wójt Tuchomia. Jest
dodatkowe oświetlenie, sto
siedzisk oraz monitoring.
Przy Orliku powstała drew
niana altana z piaskownicą
dla dzieci. - Boiska mają słu
żyć całym rodzinom - zazna
cza wójt.

W Bytowie i Tuchomiu ofi
cjalnie oddano do użytku
boiska w ramach programu
Orlik.

- Nasz Orlik powstał
przy Szkole Podstawowej nr
2. Są dwa boiska. Jedno ze
sztuczną trawą do piłki noż
nej, a drugie wielofunkcyjne
do koszykówki, siatkówki i te
nisa stołowego - mówi Adam
Leik, wiceburmistrz Bytowa.
Koszt inwestycji to 1,3 min
złotych.
W Tuchomiu też są dwa
boiska - do piłki nożnej i wie
lofunkcyjne. - Powstały dwa
zaplecza socjalno-sanitarne
w szkole przypisane Orlikowi

(ang)

LICZBA

miliona złotych kosztowała
budowa boiska przy Szkole

Podstawowej nr 2 w Bytowie.

Orlik w Bytowie.

NASZA SONDA

Na szczęście nie ucierpiał żaden przechodzień.
Sypie się elewacja sklepu
PSS Społem przy ulicy Kosza
lińskiej w Miastku. Duże kawał
ki tynku spadły na chodnik.
W tym momencie nikt tędy nie
przechodził. Nie zostały też
uszkodzone stojące auta - Usły
szałem huk. Wybiegłem, bo nie
wiedziałem, co się stało. Zoba
czyłem, że na budynku nie ma
ogromnego tynku - opowiada

właściciel sąsiedniego sklepu.
Pracownicy PSS Społem szybko
uprzątnęli tynk Zapadła już de
cyzja o jego skuciu z frontowej
ściany. - Za kilka dni przystępu
jemy do prac — oznajmia Lech
Domina, prezes PSS Społem
w Miastku. Obiekt ma skon
trolować powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego.
(ANG)

Natalia Mielnik

Kasia Friede

Justyna Prondzińska

Justyna Ringwelska

- No pewnie, że fajnie, że są

- Aż nie chce się stąd wy

- Orlik jest przy szkole, ale

- Sala gimnastyczna w szko

nowe boiska. Przedtem były

chodzić. Na takich boiskach

nie jest tylko dla szkoły. Każdy

le wszystkich nie pomieści. Bo
iska są idealne. Raczej nie gra

betonowe. Nieprzyjemnie się

mogłabym mieć zajęcia z wy

może tu przyjść i pograć w pił

grało, nie mówiąc o bezpie

chowania fizycznego przez ca

kę, kosza czy siatkówkę. To

my w piłkę nożną, ale w takich

czeństwie.

ły dzień. Wszędzie powinno

bardzo dobry pomysł, każdy

warunkach nogi same się rwą.

tak być.

skorzysta.

potłuc.

Można

było

się

(ang, fot. ag)

if
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NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

NASZA AKCJA Dbamy o prawidłowe oznakowanie miasta

K0LEKGA

Łamią zakaz
i wjeżdżają

EDYTA LITWINIUK_______
redakcja@gp24.pl

059 863 41 00
w godz. 10-12

NF0RMÄT0R

29.04 - Turcja i Vanuatu
6.05 - Tajlandia i Queensland
13.05-RPAi Oman
20.05 - Floryda i Malezja
27.05 - Australia i Namibia

mumm
Lębork: Pod Wagą, ul. Tczewska,
tel. 059 862 28 04; Łeba; Słowiń
ska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 059
866 13 65; Wicko: Agawa, tel.
059 8611114.

IMÜ
Fregata, tel. 059 862 25 30, Gar
field: Festyn humoru, godz. 17;

UWAGA!

Mała Moskwa, godz. 19.

iron
Szpitalny Oddział Ratunkowy 059

Tylko w prenumeracie

863 30 00; Szpital, ul. Węgrzyno
wicza 13,059 863 52 02; Zakład
Energetyczny 059 86217 59; Ga

specjalne wydanie

zownia 059 863 59 15.
KOMUNIKACJA
PKS Lębork - 059 862 19 72;

całej kolekcji

MZK Lębork - w godz. 7-15 059
862 14 51.
POMOC DROGOWA
Lębork - 059 862 17 87, 059
863 23 23,0 601628414.
REKREACJA
Centrum

Sportu

i

Mieszkańcy bloków przy ul. Kossaka są zbulwersowani nieprawidłowym oznako
waniem.

Rekreacji,

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

LĘBORK

Kradł utarg
Policjanci zatrzymali 21-lat

- To nie jest droga prze
jazdowa ani ulica. To je( dynie dojazd do naszych
j bloków, a kierowcy robią
sobie tędy skróty i łamią
przepisy - twierdzą
mieszkańcy bloków
I przy ulicy Kossaka w Lę| borku.

ka z Lęborka. Mężczyzna, pra
cując w gdańskim sklepie mu

EDYTA LITWINIUK
edyta.litwiniuk@gp24.pl

zycznym, przywłaszczał utargi.
Właścicielka

powiadomiła

funkcjonariuszy, że giną utargi.
Zaczęli pracować nad tą spra
wą i zatrzymali Pawła P., który
od jakiegoś czasu pracował
w tym sklepie jako sprzedaw

j

ca.
Ustalenia wykazały, że to on
od sierpnia 2008 regularnie

i

okradał sklep. Część towaru

j

sprzedawał klientom i nie na
bijał transakcji na kasę, a pie

\

niądze ze sprzedaży chował
do swojej kieszeni. Ponadto
w dokumentacji rozliczenio

j

wej wiele sprzedaży odnoto
wywał jako transakcje opłaca
ne kartą, gdzie w rzeczywisto
ści klienci za zakupy płacili go

|

tówką, którą potem przywłasz
czał dla siebie. Ponadto lębor-

i

Przed Szkołą Podstawową
nr 3 od strony bloków 105
i 106 non stop jeżdżą samo
chody. Rano w tym miejscu
rodzice wysadzają uczniów
szkoły. Po południu znowu po
jawia się sznur aut po odbiór
dzieci. W międzyczasie co
chwilę drogą pędzą samocho
dy w stronę ul. Basztowej. Jadą, choć nie powinny.
- Tutaj jest zakaz ruchu
w obu kierunkach z wyłączeniem mieszkańców bloków
105 i 106 - mówi Zygmunt
Szulc. - Nie powinno tu być
także znaku „nie dotyczy nauczycieli SP nr 3”.
Jakby tego było mało
pod znakiem z zakazem jest

dodatkowy informujący o uli
cy jednokierunkowej. - Jak
można było powiesić dwa
sprzeczne znaki - bulwersuje
się Szulc.
Zdaniem
urzędników
MZGK, dolny dotyczy miesz
kańców.
- Informuje ich, w którym
kierunku mają jechać, żeby
nie wyjeżdżali w stronę
ul. Kossaka - mówi Dariusz
Raczkowski z działu utrzyma
nia terenów komunalnych.
Mieszkańcy podkreślają, że
najbardziej bulwersują ich
rozpędzone auta, które dojazd
do ich bloków traktują jako
skrót, jadąc w stronę placu
Pokoju.
- Nawet karawan skracał
drogę do kościoła - mówi Da
nuta Jasińska.
- Auta szybko jeżdżą, a tu
ze szkoły wychodzą dzieci.
Przecież tu może dojść do tra
gedii - mówi Ryszard Soko
łowski.
Mieszkańcy nie są też za
dowoleni z zaparkowanych
pod szkołą aut nauczycieli.
Twierdzą, że zajmują im miej
sca. - Szkoła ma z drugiej

strony parking - mówi Tade
usz Banacewicz.
- Nie został jeszcze wykoń
czony. Kiedy pada deszcz, jest
na nim błoto - wyjaśnia Ma
riola Małecka, dyrektor Szko
ły Podstawowej nr 3.
Udało nam się za to namówić na reakcję straż miejską,
Komendant zapowiada kary.
- Wspólnie z policją zorganizujemy tam akcję. Będziemy zatrzymywać auta
nieuprawnione do wjazdu
- zapowiada Tomasz Sobisz
i przypomina, że kara za złamanie zakazu ruchu to
300 złotych i sześć punktów
karnych. ■

|

j
j
j
j

j
]

j

REWITALIZACJA
Problem mieszkańców roz
wiąże projekt rewitalizacji
murów zamkowych. Zakłada
on m.in., że na ul. Basztowej
ma zostać ograniczony ruch

Dla Prenumeratorów i Czytelników, którzy wykupią prenumer
atę „Głosu" na maj mamy specjalną ofertę
- prenumeratę z książkowym wydaniem kolekcji PLANETA 3D.

pojazdów. Prawdopodobnie
z uliczki przed szkołą wyje
chać będzie można odwrot
nie niż dziś, czyli w stronę
ul. Kossaka.

czanin, aby ukryć swój proce
der, sfałszował inwentaryzację.
Wstępnie

oszacowano,

że

LĘBORK Wspólne patrole przeciwko zaśmiecaniu

mężczyzna zabrał 5 tys. zł.

Sprawdzą porządek

Mężczyzna trafił do policyj
nego aresztu. Grozi mu 5 lat
więzienia.
(zida) j

Lęborska policja, straż

miejska i straż leśna spraw
dzą dzikie wysypiska śmie

Z POLICJI

ci. Będą wlepiać mandaty

Okradł dwa biura dwóch firm

za nielegalnie rozwieszone
plakaty.

LĘBORK Przy ul. Pionierów złodziej
wykorzystując chwilową nieobec

W drugiej firmie złodziej ukradł

- Plakaty na ścianach bu
dynków szpecą miasto. Hał
dy śmieci w mieście i pobli
skich lasach nie tylko wygląj dają brzydko, ale też stano! wią zagrożenie pożarowe. Bę-

z biurka dowód osobisty, kartę

j dziemy z tym walczyć — za

ność pracowników, okradł po
mieszczenia biurowe dwóch firm.
Zginął portfel z dokumentami.
Straty wynoszą 1250 złotych.

bankomatową i pieniądze.
(AC)

li

powiada ml. asp. Daniel
Pańczyszyn, oficer prasowy

KPP w Lęborku. Wspólne pa
trole policjantów, strażników
i leśników mają na celu wy
krywanie i karanie nieodpo
wiedzialnych lęborczan. Jak
zapewnia policja, są już efekty
akcji.
- O skuteczności naszej ak
cji przekonała się 20-letnia lęborczanka, która porzuciła
swoje śmieci w lesie, w okoli
cach jeziora Lubowidz. Policja
wspólnie ze strażą leśną usta
liła jej dane. Ukarano ją 200
-zlotowym mandatem i zobo
wiązano do usunięcia śmieci.

Od początku roku mandatami
ukaraliśmy także kilka osób,
które rozlepiały szpecące mia- i
sto ogłoszenia - mówi Pańczy- \
szyn.
Policja przypomina, że
za zaśmiecanie łąk czy lasów
grozi nawet do 500 złotych
mandatu.
Tyle samo możemy zapła
cić za naklejanie ogłoszeń j
w miejscach niedozwolonych.
W obu przypadkach najpraw
dopodobniej będziemy też mu- j
sieli po sobie posprzątać.

W cenie 39 zł otrzymasz książkę z sześcioma płytami DVD
i okularami 3D, gazetę przez cały miesiąc oraz dodatkowo
porcelanowy kubek z kolekcji „Latarnie Morskie".
Prenumeratę „Głosu" z kolekcją można zamówić
tylko do piątku, 24 kwietnia:
^ u listonoszy oraz w urzędach pocztowych
■ dzwoniąc pod numer tel. 094347 35 37 (w godz. 10-15)
■ wysyłając pod nr 7168 SMS o treści: kgp.pianeta
(koszt SMS: 1,22 zł z VAT)

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

(EDA) I
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KOLEKCJA FILMOWA PLANETA 30 Dziś zabieramy Cię do Egiptu i Nowej Zelandii

3Dookoła świata
Nowa Zelandia

ziś część nakładu „Głosu"

D

jest dostępna w cenie 6,99
zł z pierwszą płytą DVD z

kolekcji PLANETA 3D. Znajdują się

na niej dwa trójwymiarowe filmy
prezentujące Egipt i Nową Zelan
dię. Do płyty dołączone są okulary
3D umożliwiające oglądanie fil

* Numer kierunkowy: 0064

Numer kierunkowy: 00 20 *

mów w trzech wymiarach.

« Stolica: Wellington

Stolica: Kair ■

* Waluta: dolar nowozelandzki

Waluta: 1 funt egipski (LE) •

-100 centów. 1 dolar to ok. 1,87 zł

= 100 piastrów. 1 funt to ok. 0,40 zł
Ustrój polityczny: republika *

** Ustrój: monarchia konstytucyjna

Strefa czasowa: Czas Polski + 1h *

* Strefa czasowa: czas Polski +12h
* Ludność: 4 min

Ludność: 63 min ludzi •

(80 proc. pochodzenia europejskiego)

Język: arabski, można także *

* Język: angielski i maoryski

porozumieć się w języku angielskim,

* Ceny: kawa w lokalu - 4 dolary;

niemieckim i rosyjskim.
Okulary są dołączone tylko do

piwo (sześciopak 0,331) - 6,7 dolarów;

Ceny: kawa w lokalu -10 funtów *

pierwszej płyty z naszej nowej ko

chleb biały tostowy -1,19 dolarów; ba

piwo w lokalu -10-20 funtów, piwo

lekcji. Zachowaj je, by móc oglądać
następne filmy, które co tydzień w

-6 funtów, woda mineralna (1,51)

nany -1,8 dolarów; wino w lokalu

-1,5 funtów, kawa - 2 funty, wino

- 8,99 dolarów; coca-cola (2,251)

środy będą dostępne z „Głosem".

- 2,5 dolarów

w lokalu (150 ml)-21 funtów

Możesz zamówić dodatkowe
okulary 3D. Przydadzą się one
szczególnie Czytelnikom, którzy

Do Egiptu można dostać się sa

chcą oglądać filmy w większym

km. Nie ma żadnych bezpośrednich linii łą

molotem, pojechać własnym samocho

gronie. By złożyć zamówienie wy

czących Nową Zelandię z Europą. Trzeba więc

dem lub wykupić wycieczkę u sprawdzone

ślij pod nr ?%8SMS o treści:

liczyć się z co najmniej dwiema przesiadkami: jedną

go operatora. Jeśli zdecydujemy się na podróż

kgp-okuiaryłftazwlsko i adres)

gdzieś w Zachodniej Europie, a drugą - w zależności

autem to największym minusem jest długa podróż
Przykład: kgp.okulary

z Polski oraz różne formalności i wymogi, jakie musimy

Jan Kowalski, ul. Mickiewicza 24,

spełnić,

75-004 Koszalin

Biurach Ogłoszeń „Głosu" w cenie
6,99 zł. Uwaga: liczba dodatko

samochód

został

od obranej trasy - albo w USA albo w Azji.
W zależności od czasu trwania przesiadek, czas podróży to

przepuszczony

około 30 godzin. Przelot na trasie: Warszawa - Monachium -

Najpopularniejszy (także najtańszy) sposób dotarcia do Egip

wiera koszt okularów i przesyłki li

Okulary 3D są także dostępne w

nasz

na granicy.

Koszt SMS-a: 9 zł (+22% VAT) za

stem poleconym.

aby

tu do droga lotnicza. Tym bardziej, że koszt dojazdu i pobytu

Los Angeles - Papeete - Rarotonga - Auckland - Singapur

i

Frankfurt - Warszawa kosztuje ok. 1500 dolarów. Cena obejmuje

w Egipcie w zorganizowany sposób jest sporo niższy, niż koszt zorganizowania imprezy na wła

wszystkie opłaty lotniskowe oraz stopovery w LA, Singapurze (bezpłatne) i na Rarotonga

sną rękę. Zorganizowana wycieczka do Egiptu z Polski na 7 dni z pobytem w trzygwiazdkowym

(75 USD).
Jeśli mamy dużo czasu i nie nęka nas choroba morska, możemy zdecydować się na wspania

hotelu, ze śniadaniem i obiadokolacją to koszt około 1200 zł. Poza sezonem lub w ofercie last

łą podróż morską na antypody. Jednak potrwa ona co najmniej kilka tygodni.

minute, do Egiptu na 7 dni można pojechać za 800 zł.

wych okularów ograniczona.
W pierwszej kolejności będą reali
zowane zamówienia SMS-owe.

Trójwymiarowy efekt jest naj
lepiej widoczny na ekranach tele

i Przygotuj: 600g miękkiego niebieskiego sera, 300 ml słodkiego deserowego wina, 1 łyżecz
kę cukru, łyżkę miodu, 1 liść laurowy, 2 laski cynamonu, 1 laska wanilii.

czosnku, szczyptę curry, szczyptę soli

wizorów przy odtwarzaniu płyty w
normalnym odtwarzaczu DVD. Ale
filmy można też oglądać na ekra

Morelowe biscotti z sosem serowym

Duszona ryba z curry
■ Przygotuj: 1 kg ryby, sok z jednej cytryny, 1 łyżkę natki pietruszki, szklankę oliwy, ząbek

* Tak się to robi: oczyszczoną rybę pokrój w dzwonka. Następnie natrzyj sokiem z cytryny i ob

» Tak się robi sos: wszystkie składniki sosu wrzuć do szerokiego rondla i podgotuj do chwili, gdy

tocz w zielonej pietruszce, posól. Odstaw na 15-30 minut. Przygotuj głęboką patelnię. Roz

nie komputera.

grzej na niej oliwę. Następnie włóż drobno pokrojony czosnek, a dopiero potem rybę. Lekko

Oglądanie obrazu w okularach

obsmaż z dwóch stron. Jeszcze na patelni oprósz curry i przykryj. Po 5 minutach dolej oliwy

3D nie męczy wzroku. Nie utrud

płyn uzyska konsystencję syropu.

* Na biscotti przygotuj: 250 g mąki, 250 g cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, 3 jajka, 80 g ro
dzynek, 80 g suszonych moreli, 150 g całych migdałów, skórka z dwóch pomarańczy.

i duś jeszcze przez 20 minut.

niają go też zwykłe okulary - wy
starczy założyć na nie okulary 3D.

• Smacznego: Do tak przyrządzonej ryby doskonale pasuje schłodzone białe, półwytrawne wi

Filmy można też oglądać bez oku

no. Jeśli nie uda Ci się zdobyć wina egipskiego, równie dobrze możesz podać wino południo

larów, choć wtedy obraz nie jest

woafrykańskie. Ma ono ten sam, słoneczny, delikatny smak i świetnie podkreśla oryginalny

przestrzenny.

aromat tego dania.

* Tak się robi biscotti: wymieszaj wszystkie suche składniki, dodaj jajka. Uformuj z ciasta pro
stokąt o grubości ok. 3 cm i 10 cm szerokości i włóż do wysmarowanej tłuszczem blachy.
Piecz w temperaturze 160 stopni C. przez 20 minut. Wystudź je i pokrój w paski grubości
2 mm. Rozłóż płasko na blasze i piecz w temperaturze 170 stopni C. przez 5 minut, aż ciasto
będzie lekko brązowe i chrupiące.

Wygraj dwuosobową
wycieczkę do Egiptu
Zbierając kolekcję PLANETA 3D warto wziąć udział w konkursie, w którym
Nożna wygrać śmmmmą wf&mką m
oraz 10 przewodników
P° prezentowanych w ramach kolekcji krajach.

By wziąć udział w konkursie wystarczy:
* Wycinać z gazety kupony, które od dziś do 27 maja włącznie będą się
ukazywać w środowych wydaniach „Głosu", do których będą dołączone
płyty z kolekcji PLANETA 3D.

Kupon
1
konkursowy s/6

Środa,22.04.2009r.

Pamiętaj!
Za tydzień z „Głosem" druga płyta
z kolekcji PLANETA 3D
a na niej Turcja i Vanuatu

Pytanie konkursowe:
Jak nazywa się największa rzeka w Egipcie?
□ Ganges
□ Nil
□ Amazonka

* Dostarczyć komplet 6 kuponów do środy, 10 czerwca br.
pod jeden z adresów: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin;

Imię i nazwisko:......................................................................................................

ul. Pobożnego 19,76-200 Słupsk;
ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin

Adres zameldowania:..........................................................................

z dopiskiem „Konkurs PLANETA 3D".

Kod pocztowy:........................ Miejscowość:.......................................................

* Spośród Czytelników, którzy nadeślą komplety kuponów, zostaną wyłonie
ni zdobywcy nagród.
* Listę nagrodzonych zamieścimy w „Głosie" w piątek, 12 czerwca br.
* Informacje o konkursie pod nr. teł. 094 347 3517. Regulamin do wglądu
W siedzibach redakcji (adresy powyżej).

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „PLANETA
3D" przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51 zgodnie z usta
wą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści
moich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze
ich udostępnienia. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
Podpis:..........................................
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WAŻNE TELEFONY

EKONOM

■ Urząd Skarbowy w Słupsku - 059

W Galerii Słupsk będzie więcej barów, a w Jantarze wygodniejsze siedzenia

845 34 00, ■Urząd Skarbowy w By
tomie - 059 822 28 91, ■ Urząd

Przez żołądek do klienta

Skarbowy w Lęborku - 059 862 41
70, ■ ZUS w Słupsku - 059 84192
00, ■ZUSwLęborku - 059 86319
11, ■ Urząd Celny w Słupsku - 059
848 5103, «Słupska Izba Przem.
Handl. - 059 842 50 98,«Słupskie
Stów. Inicjatyw Gospodarczych 059 841 30 32, «Cech Rzemiosł
Różnych w Słupsku - 059 842 43

j Kilka tygodni temu klienj ci Galerii Słupsk zauwaj żyli, że zamknięto dwa
842 60 04, «Pomorski Urząd Woje
punkty gastronomiczne.
wódzki. Zespół w Słupsku - 059 841
I Zamiast nich zostanie
19 34, ■ Urząd Marszałkowski
j otwartych kilka nowych,
wGdańsku - 05832615 55,«Poj Do tego strefa gastronomn»rlr> I łnnił»lnłn«^tNr>iiirłł»i^<ilm
morswurząaw^ewodzKiwuaansKu
- 058 307 76 10, ■ Urząd Pracy j miczna ma być bardziej
w Słupsku - 059 845 67 81, «Wo j komfortowa i jeszcze
jewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - j bardziej zachęcać klien058 301 80 19, ■ Słupski Oddział ! tów do robienia zakuPaństwowej inspekcji Pracy - 059 ] pów.
84560
MARCIN MARKOWSKI
marcin.markowski@gp24.pl
60, ■ izba Rzemiosła i Przedsiębior
czości Pomorza Środkowego - 059

USTKA
\
i

Niespodziewany
unijny zastrzyk

|

Do usteckiej kasy miejskiej

\

wpłynie dodatkowy milion zło
tych. Kurort otrzyma pieniądze
za zrobioną już przebudowę

;

ul. Marynarki Polskiej.
Możliwość uzyskania tych
pieniędzy pojawiła się niedaw
no. Okazało się, że w ramach
programu, z którego współfi
nansowano inwestycje, pozo
stały

jeszcze

oszczędności

pieniądze

z

;
j
i

poprzetargo-

wych. - Dzięki szybkiemu zło
żeniu wniosku o przyznanie
dodatkowej puli i przekonaniu

j

Już od ponad tygodnia
klienci Galerii Słupsk nie mogą zjeść pizzy w barze Dominium. W lokalu nie ma pracowników, a wejście zastawione
jest krzesłami.
- Zdziwiłam się bardzo, kie
dy zobaczyłam, że Dominium
jest zamknięte - mówi Justy
na Kuczyńska, studentka. - Za
wsze zatrzymywałam się tam,
kiedy robiłam zakupy. Zauwa
żyłam jednak, że nie tylko pizzeria w Galerii Słupsk została
zamknięta. Po kilku dniach nie
można było kupić kawy w barze
znadującym się naprzeciwko
niej - Cafe Fantazji.
Według naszych czytelników, pizzerię zamknięto, po

Zamknięta pizzeria w Galerii Słupsk. W jej miejscu pojawi się kilka nowych lokali.
nieważ w Słupsku jest zbyt
dużo tego typu lokalów.
- Dominium nie miało zbyt
wielu klientów - mówi nasza
informatorka. - Możliwe, że
nadrabiali zamówieniami na
telefon, ale właściwie zawsze
w lokalu było mnóstwo wolnych
miejsc. Pewnie dlatego, że

w Słupsku inne pizzerie oferują
znacznie taniej swoje produkty.
Według Moniki Łukaw
skiej, dyrektora marketingu
i PR Galerii Słupsk, obie re
stauracje zostały zamknięte
z innego powodu.
- Mamy zamiar całkowicie
zmodernizować strefę gastrono

miczną - mówi Łukawska.
- Na temat pizzerii Dominium
nie mogę się wypowiadać, bo zo
stała ona zamknięta z powodu
problemów najemcy. Cafe Fan
tazja będzie zajmowała po mo
dernizacji mniej miejsca, ale
za to powstanie kilka innych
barów i kawiarni.

Zdaniem dyrektor marke
tingu galerii, nowe restaura
cje mają przyciągnąć klientów
i sprawić, że będą mogli robić
zakupy w bardziej komforto
wych warunkach.
- Na razie nie możemy
zdradzić, jakie będą nowe ba
ry i restauracje, ale z pewno
ścią przypadną one do gustu
klientom - dodaje Łukawska.
- Poza tym część ze stolikami
także zostanie zaaranżowa
na w inny sposób. Będzie wię
cej miejsc. A klienci będą mo
gli sprawdzić smak nowych
restauracji już niebawem.
Także w galerii handlowej
Jantar zostanie w tym roku
zmodernizowana część gastro
nomiczna. Kilenci zamiast
na plastikowych krzesełkach
będą mogli siedzieć na wygod
nych sofach.
- Nie będzie nowych restau
racji - mówi Katarzyna Jarosz,
dyrektor CH Jantar. - Za to
mamy zamiar inaczej urządzić
część dla klientów naszych re
stauracji. Będzie więcej miejsc
oraz pojawią się wygodne sofy.
Zależy nam przede wszystkim
na komforcie naszych klientów.
Ponadto chcemy też nieco roz
budować strefę zieleni w galerii
w pobliżu restauracji. ■

urzędników z UE otrzymaliśmy
już oficjalną informację o przy
znaniu dodatkowych pienię
dzy - informuje Jarosław Teo-

I

dorowicz, naczelnik wydziału
rozwoju lokalnego i integracji
europejskiej usteckiego ratu
sza.
W

ramach

modernizacji

ul. M. Polskiej przebudowano
łącznie 726 metrów drogi
(wraz z pętlą w zaułku Ja
na Pawła II). Roboty rozpoczęły
się we wrześniu

2006

r. i za

kończyły w listopadzie 2007 r.
Całkowity koszt inwestycji wy
niósł nieco ponad 6 min zł.

j

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

Urząd pracy
ma szansę na lidera
Powiatowy Urząd Pracy
w Bytowie został zakwalifi
kowany do finału konkursu
Samorządowy Lider Zarzą
dzania 2009 organizowa
nego przez Związek Miast
Polskich.

Przebudowa finansowana była
z kasy miasta oraz z pieniędzy
Europejskiego Funduszu Roz
woju Regionalnego. Na co zo
stanie przeznaczony dodatko
wy milion złotych? - Na pew
no na inwestycje, a wspólnie
z radnymi zdecydujemy do
kładnie na co - mówi bur
mistrz Ustki Jan Olech.
(MAP)

- Doceniono realizowany
przez nas od 2006 roku pro
jekt Samorządowa Elektro
niczna Platforma Informa
cyjna, który umożliwia szyb
ki przepływ informacji mię
dzy urzędem pracy i innymi
jednostkami, na przykład
urzędami gmin, ośrodkami
pomocy społecznej. Dzięki

projektowi petenci nie mu
szą pokonywać nierzadko
dziesiątki kilometrów, aby
uzyskać
zaświadczenie.
Wszystko mają na miejscu,
w swojej macierzystej gmi
nie - mówi Marta Ilgert
z Powiatowego Urzędu Pra
cy w Bytowie.
Po dwudziestym kwietnia
nastąpi wizytacja eksper
tów.
Rozstrzygnięcie konkursu
zaplanowano w czerwcu.
Główną nagrodą jest wyjazd
studyjny dla dwóch osób I Na betonowej podstawie przydrożnego krzyża od ponad 30 lat odnawiany jest redo Norwegii.
j ligijny napis, niestety, wciąż z błędem ortograficznym. Łatwo i warto go usunąć.
(ang)

(zag)

...

Limitowana kolekcja kubków

LATARNIE
MORSKIE
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 następnych miesiącach
kolejne kubki z kolekcji

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

0 ouO '&0 35 33
lub pod nr tel. 094 347 35 37

TT678MTK1A

Są dotacje
Na pytania Czytelników
odpowiada Maria Miler,
z Urzędu Pracy
w Koszalinie.

Biuro

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

PENSJE

WAŻNA SPRAWA Tracisz pracę? Dostaniesz pomoc do spłaty kredytu

W armii lepiej
Sytuacja finansowa wojsko

Zatrzymać bezrobocie
Nowe pomysły na pomoc
firmom, które nie zwol
nią pracowników i bezro
botnym ofiarom kryzysu
mogą kosztować po
nad 2,5 mld zł. Pieniądze
zostaną przeznaczone
na: dopłaty do pensji,
postojowe, dopłaty
do kredytów hipotecz
nych i na szkolenia. Rząd
chce zatrzymać rosnące
od kilku miesięcy bezro
bocie.
RAFAŁ CZABROWSKI
Rafal.czabrowski@gk24.pl
Według najnowszych sza
cunków resortu pracy bez po
sady jest 1,8 min Polaków.
Tymczasem stopa bezrobocia
sięgnęła 11,2 proc. By chronić
miejsca pracy, gabinet Donal
da Tuska zgodzi się więc
na część propozycji, które
znalazły się w pakiecie przy
gotowanym przez pracodaw
ców i związkowców. Rząd ma
nadzieję, że w ten sposób wie
lu firmom uda się przetrwać
najcięższy czas bez koniecz
ności zwolnień.
Szkolenia
i postojowe
W tym roku i następnym,
dwa nowe rozwiązania ze
składającego się z 13 punk
tów pakietu będą kosztować
budżet około mibarda złotych

brutto. Na co zostaną prze
znaczone
te
pieniądze?
Na wprowadzenie rządowych
dopłat do pensji dla pracowni
ków, którzy zgodzą się
na zmniejszenie czasu pracy
i tzw. wynagrodzenie postojo
we. Pracownik, który zgodzi
się na zredukowanie czasu
pracy - maksymalnie o poło
wę, na okres nie dłuższy niż
sześć miesięcy - oprócz odpo
wiedniego procentu swojego
wynagrodzenia, dostanie re
kompensatę w wysokości 70
proc. zasiłku dla bezrobot
nych. Dziś jest to 386 zł.
Na rekompensatę zrzucą się:
pracodawca (10-20 proc.)
i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.
Łączna wysokość części pen
sji i rekompensaty nie będzie
mogła być mniejsza od pensji
minimalnej -1276 zł.
Być może pomoc trzeba bę
dzie zwrócić. Pojawił się bo
wiem pomysł, by po zakoń
czeniu programu pracodawca
opłacał zwiększoną składkę
na Fundusz Gwarantowa
nych Świadczeń Pracowni
czych.
Rząd chce też wesprzeć
szkolenia dla pracowników,
którzy będą pracować w ogra
niczonym wymiarze czasu.
Niewykluczone, że Fundusz
Pracy będzie finansować 80
proc. kosztów szkoleń - w tej
chwili limit wynosi 50 proc. -

a szkolący się pracownicy do
staną państwowe stypendia.
Dodatki dla bezrobotnych
A co z tymi, którzy już pra
cę stracili? Rząd chce m.in.
pomóc im w spłacie kredytów
hipotecznych. Jak szacuje re
sort pracy, na ten cel w ciągu
najbliższych trzech lat ma zo
stać przeznaczone w sumie
439 min zł.
Kto będzie mógł liczyć
na pomoc? Osoby, które straci
ły pracę po 1 lipca 2008 roku,
zarejestrowały się w urzędzie
pracy i uzyskały prawo do za
siłku. Według szacunków mo
że być ich ok. 50 tysięcy.
Przez maksimum 12 mie
sięcy rząd dopłaci do naszej
raty nawet 1750 zł. W przy
szłym roku ma to być nawet
1900 zł. Pomoc trzeba będzie
jednak zwrócić. Bez odsetek,
do 10 lat od jej otrzymania.
Kiedy dopłaty się pojawią?
Najbardziej optymistyczny ale mało prawdopodobny sce
nariusz - to maj. Na pomoc
bezrobotnym mogą być też
przekazane pieniądze z bu
dżetowej Rezerwy Solidarno
ści Społecznej. W tym roku
do wydania jest 1 mld 140
min zł.
Pieniądze
za przeprowadzkę
Od końca czerwca osoby,
które wskutek trudnej sytu

Sieć hurtowni materiałów wykończenia wnętrz FHUP ..ABLER" Sp. z o.o.

acji przedsiębiorstw stracą
zatrudnienie i zdecydują się
wyjechać za pracą z rodzin
nych stron, mogę otrzymać
dodatek na pokrycie kosztów
przeprowadzki. Jednak nie
wszystkich on skusi. Jedno
razowe dodatki „relokacyjne”
na pokrycie kosztów dojaz
dów lub osiedlenia się w no
wym miejscu to element antykryzysowego planu Mini
sterstwa Rozwoju Regional
nego w ramach funduszy
unijnych.
Bezrobotni którzy prze
prowadzą się na odległość co
najmniej 100 kilometrów
będą mogli liczyć na jedno
razowy dodatek w wysoko
ści ok. 5 tys. zł. (równowar
tość czterech pensji mini
malnych). Ci, którzy znajdą
pracę w odległości od 50
do 100 km od starego miej
sca zamieszkania będą mo
gli dostać ok. 2,5 tys. zł
(równowartość dwóch pensji
minimalnych).
Ile pieniędzy trafi do mo
bilnych bezrobotnych? W
Programie Operacyjnym Ka
pitał Ludzki na lata 2007 2013 jest do wydania po
nad 11 miliardów euro. Póki
co nie wiadomo, jak część tej
puli zostanie przeznaczo
na na dodatki. Ministerstwo
twierdzi, że oszacowanie
z góry tej kwoty, nie jest
możliwe. ■

Him

GĘB

poszukuje do swojego oddziału w SŁUPSKU osoby na stanowisko:

wych w ciągu kilku ostatnich
lat znacząco się poprawiła.
Podstawowy dochód żołnierza
zawodowego to uposażenie
zasadnicze

uzależnione

od stopnia wojskowego - wy
nika z informacji MON. Stopnie

MÓWI EKSPERT

oficerskie

podzielone

są

na tzw. grupy uposażenia. Kto
zatem zarabia najwięcej, a kto
najmniej? Najmniej oczywiście
szeregowcy - obecnie to ok.
1400 zł brutto. Znacznie lepszą
gażę dostają podoficerowie
(najmniej

ma

kapral,

ok.

2700 zł) oraz oficerowie, gdzie
zarobki zaczynają się od ok.

Jarosław Pawłowski,

3550 zł (podporucznik), a koń

wiceminister rozwoju

czą nawet na blisko 15 tys. zł

regionalnego:

dla generała. Dla szukających
- Do pakietu rozwiązań an-

w trudnych czasach kariery

tykryzysowych, które będą fi

wojskowej

nansowane z funduszy unij

po podpisaniu kontraktu, za

dodajmy,

że

nych, Ministerstwo Rozwoju

wodowy szeregowiec awansu

Regionalnego dołączyło nowy

je także finansowo (dostanie

instrument Pracownicy objęci

ok. 2500 złotych miesięcznie).

programem zwolnień moni

Przypomnijmy też, że za po

torowanych, którzy znajdą za

nad 2 miesiące (od lipca) w ar

trudnienie,

mii będą mogły również służyć

ale

otrzymają

od nowego pracodawcy niż

kobiety (i to na tych samych

sze

przez

zasadach co mężczyźni), a za

sześć miesięcy będą mieli re

tem kariera w wojsku będzie

kompensowaną z pieniędzy

otwarta już praktycznie dla

UE połowę różnicy między po

każdego. Żołnierze otrzymują

przednimi a aktualnymi zarob

nie tylko swoje miesięczne

kami. Osoba, która w poprzed

pensje, w grę wchodzą rów

niej firmie zarabiała np. 3 tys. zł

nież dodatki: stałe, wypłacane

brutto, a w nowej jej pensja

razem z podstawową pensją,

będzie o 1 tys. zł niższa, otrzy

i jednorazowe.

wynagrodzenie,

ma 3 tys. zł dopłaty (6x1 tys. zł

Przykłady? Np. równoważ

x 50 proc = 3 tys. zł). Nowy in

nik mundurowy wypłacany raz

strument zacznie obowiązy

do roku to ok. 2 tys. zł (dla pod

wać w czerwcu, ale będą nim

oficerów

objęci wstecznie pracownicy,

4200 zł dla generałów, nagro

którzy

da roczna (tzw. 13 pensja) oraz

utracili

zatrudnienie

oficerów)

oraz

roczna gratyfikacja urlopowa

po czerwcu 2008 roku.
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dla żołnierza i jego rodziny.

jest wyłącznym przedstawicielem na Europę
Środkową firmy HQTS największej firmy
świadczącej usługi kontroli jakości i inspekcji
towarów w Azji.

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Do biura w Słupsku poszukujemy:

W KOSZALINIE

PRZEDSTAWICIEL

BEZPŁATNE SZKOLENIA
• dla beneficjentów działań 6.3, 7.3 i 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(I dzień: Ścieżka złożenia projektu; II drugi: Partnerstwa Projektowe - Projektowanie

HANDLOWY

Partnerstwa)
15-16 kwietnia - Sławno
4-5 maja - Wałcz
14-15 maja - Świdwin

Handlowca (Polska)

21 -22rnaja - Drawsko Pomorskie
4-6 czerwca - Szczecinek

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za

11-12 czerwca - Koszalin
• dla beneficjentów priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Planowanie

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie

projektu):
20 kwietnia - Kołobrzeg
21 kwietnia - Białogard
22 kwietnia - Świdwin

- doświadczenie pracy w handlu hurtowym
- komunikatywność

budowanie długotrwałych relacji z Klientami i realizację planów
sprzedaży na obszarze Polski.
Od kandydatów oczekujemy:
wykształcenia wyższego

27 kwietnia - Wałcz
28 kwietnia - Drawsko Pomorskie
29 kwietnia - Szczecinek
7, 8 maja - Koszalin
DORADZTWO KLUCZOWE W POWIATACH
Zapraszamy na spotkania z naszym doradcą w siedzibie Ośrodka (codziennie) lub na terenie
poszczególnych powiatów. Nasi doradcy świadczą usługi w zakresie pisania wniosków,

- samodzielność, skrupulatność
- dyspozycyjność
- wysoka kultura osobista
- dobra znajomość obsługi komputera
- praktyczna umiejętność wykorzystania

bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
kilkuletniego doświadczenia w sprzedaży
umiejętności obsługi programów: Word, Outlook, Excel,
Internet Explorer

realizacji projektów, rozliczania projektów.
10 kwietnia - Białogard

technik marketingowych

komunikatywności i odpowiedzialności.

16 kwietnia - Wałcz
17 kwietnia - Świdwin

- uregulowany stosunek do służby wojskowej

Oferujemy:

27 kwietnia - Wałcz
22 kwietnia - Drawsko Pomorskie

- posiadanie czynnego prawo jazdy kat. B
- znajomość branży wykończenia wnętrz

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat)

29 kwietnia - Szczecinek
Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie to miejsce otwarte dla wszystkich, którzy dostrzegają
szansę rozwoju w możliwościach, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny.
Jesteśmy oddziałem Ogólnopolskiej sieci Ośrodków EFS której zadaniem jest promowanie
wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym. Jednym z głównych celów naszego Ośrodka jest
skuteczne zachęcenie społeczności lokalnych do pozyskiwania środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego, ułatwianie instytucjom działającym w obszarze edukacji, zatrudnienia
i integracji społecznej ubiegania się o dotacje z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Oferujemy wsparcie projektodawców poprzez szkolenia, doradztwo i działania
informacyjne, a także animowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.
Zapraszamy do naszej siedziby przy ul Przemysłowej 8

będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
- atrakcyjny system wynagrodzeń
- możliwość rozwoju zawodowego
- pracę w młodym zespole
- miłą atmosferę w pracy

pracę w środowisku międzynarodowym
ciekawą, pełną wyzwań i możliwości samorealizacji pracę
atrakcyjne wynagrodzenie (pensja stała plus premia
uzależniona od sprzedaży).
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów na
poniższy adres e-mail: biuro@evaluation.com.pl.

Pn-Wt, Czw-Pt 7:30 - 15:30
Środy 10:00-18:00

Zastrzegamy sobie

www.koszalin.roEFS.pl; info koszalin@roefs.pl; tel. 094 343 26 33
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Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz zdjęcie prosimy
przesyłać do dnia 30.04.2009 r. na adres FHUP „ABLER” Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 63/65,87-100 Toruń lub na adres e'maiiowy
praca@abler.pl z dopiskiem „PH- Słupsk”.
339609SLBH_A

prawo odpowiedzi

tylko

na

wybrane

oferty.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie

Regionalny Ośrodek w Koszalinie
przy Koszalińskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8,75-216 Koszalin
tel. 094 347 5187,343 26 33
fax 094 34160 88

e-mail: info_koszalin@ roEFS.pl
www.koszalin.roEFS.pl
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PORADY EKSPERTA Pieniądze dla przedsiębiorczych

Dotage czekają w urzędach
Warunkiem uzyskania jed
norazowej pomocy na podję
cie działalności jest ukończe
nie, przed złożeniem wnio
sku, szkolenia z zakresu
ABC przedsiębiorczości”.

IRENA BOGUSZEWSKA
irena.boguszewska@gk24.pl

- Czy każdy kto złoży
wniosek otrzymuje pie
niądze?

- Nie mam pracy i raczej
jej nie znajdę. Jestem za
rejestrowany w urzędzie
pracy. Chciałbym założyć
własną działalność, myślę
tu o usługach remonto
wych - malowanie,
układanie glazury, tera
koty itd. Jakie mam
szanse na pomoc z urzę
du?

- Musi pan zgłosić się
do urzędu pracy, złożyć
wniosek, załączyć do niego
biznes plan, zawierający
analizę ekonomiczną plano
wanego przedsięwzięcia, do
kumenty
potwierdzające
kwalifikacje zawodowe, do
świadczenie w branży, listy
intencyjne, wstępne umowy
współpracy,
wymagane
do prowadzenia danej dzia
łalności uprawnienia, pozwo
lenia itd. Informacja o tym
jakie dokumenty należy za
łączyć, znajduje się w treści
wniosku.

- Nie. Złożony przez pa
na wniosek zostanie spraw
dzony. Gdy będzie prawidło
wo sporządzony i kompletny
zostanie pan zaproszony
na spotkanie z komisją,
w skład której wchodzą
przedstawiciele urzędu pracy.
Opowie pan o planowanej
działalności, odpowie na py
tania. Komisja zaopiniuje
wniosek, natomiast ostatecz
ną decyzję o przyznaniu pie
niędzy podejmie dyrektor Po
wiatowego Urzędu Pracy.
W sytuacji, gdy wniosek nie
jest kompletny, zostaje rozpa
trzony negatywnie.
- Od czego zależy, kto do
stanie pieniądze, a kto
nie?

- To zależy od wielu czyn
ników. Zwrócę tu uwagę, że
działalność, na podjęcie której
bezrobotny otrzyma dotację,
musi być prowadzona przez
co najmniej dwanaście mie
sięcy. Dlatego też urząd oce
nia szansę powodzenia całego

projektu, w tym posiadane
kwalifikacje, umiejętności,
niezbędne uprawnienia, do
świadczenie zawodowe wnio
skodawcy,
przewidywane
efekty ekonomiczne, konku
rencję na lokalnym rynku
w danej branży i w miejscu,
w którym firma ma powstać.
Wybieramy najlepsze projek

Ważne jest też to, że
przed złożeniem wniosku,
wnioskodawca musi odbyć
szkolenie z zakresu „ABC
przedsiębiorczości”. Jeśli ktoś
nie ma ukończonego takiego
szkolenia, to zostanie na nie
skierowany przez Urząd.
Urząd poniesie wszelkie kosz
ty z tym związane, a bezro
botny za udział w szkoleniu
otrzyma stypendium. Na ta
kim kursie są też szczegółowo
omawiane zasady udzielania
dotacji z urzędu pracy.

tyWażną sprawą są również
pieniądze, jakimi urząd dys
ponuje w danym momencie.
Pieniądze Funduszu Pracy
przeznaczone na aktywne for
my wsparcia są ograniczone
limitami. W sytuacji, gdy zo
staną już rozdysponowane
na dotacje, to nawet gdyby
złożony został najlepszy pro
jekt, urząd nie ma możliwości
udzielenia wsparcia. A wnio
sków o pomoc wpływa na
prawdę bardzo dużo.

- Jakie kwoty wchodzą
tu w grę?

- Maksymalna kwota do
tacji na dzień dzisiejszy wy
nosi około 18,5 tys. złotych.
Kwota ta stanowi 600 procent
przeciętnego wynagrodzenia
za pracę i zmienia się co
kwartał.
Należy tutaj zaznaczyć, że
jest to maksymalna możliwa
do uzyskania kwota. W sytu
acji, gdy nie zostanie ona
w całości wykorzystana zgod
nie z przeznaczeniem (specyfi
kacją zakupów określoną
w umowie), podlega zwrotowi.

- Jak długo się czeka
na rozpatrzenie wnio
sku?

- Urząd ma na to 30 dni.
Okres ten liczymy od daty
wpływu wniosku. Zdarza się
jednak tak, że wnioskodawca
dokonuje poprawek, donosi
brakujące dokumenty. Warto
jednak pamiętać, że wówczas
okres 30. dni liczony jest
od daty wpływu ostatniego
dokumentu.
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- Na jakie cele mogą być
przeznaczone pieniądze
na rozpoczęcie działalno
ści gospodarczej?

- Na zakup narzędzi, urzą
dzeń, przedmiotów niezbęd-

Firma o unormowanej
pozycji na rynku
budowlanym
i obrocie nieruchomości.

Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Bałticum
ogłasza konkurs na stanowiska:

Oferty prosimy przesyłać na adres:
70-772 Szczecin ul.Bagienna 38c

w Katedrze Nauk Edukacyjnych,
Katedrze Nauk Społecznych i Katedrze Języków Obcych

Profesora

zatrudni kuchmistrza

- szefa kuchni.
Możliwość pracy stałej.

- A jeśli nie dam rady

utrzymać firmy przez
dwanaście miesięcy i bę
dę ja musiał wcześniej
zamknąć to co?

- To wtedy będzie pan mu
siał oddać całą dotację wraz
z odsetkami. ■

Firma Remes od 17 lat jest liderem w produkcji i sprzedaży ekskluzywnych wyrobów najwyższej klasy.
Przez lata staliśmy się rozpoznawalną marką na polskim, a także na zagranicznych rynkach.
Doświadczenie oraz wysoka jakość naszych produktów potwierdzona jest przez liczne nagrody i certyfikaty.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

sekretariat@index-szczecin.com.pl

Całoroczny Ośrodek

nych do prowadzenia działal
ności gospodarczej, także
na zakup towaru, wyposaże
nia biura czy innego miejsca,
w którym działalność będzie
prowadzona.

REMES

Zatrudni

„SYRENA” w Mielnie

Nasz ekspert Maria Miler.

L

Główną Księgową
- staż 5 lat

100809SZH-A
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Na pytania Czytelników
odpowiada Maria Miler,
kierowniczka działu in
strumentów rynku pracy
z Powiatowego Urzędu
Pracy w Koszalinie.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
• podanie o przyjęcie na stanowisko profesora
• życiorys , ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy
zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej
• wykaz dorobku naukowego
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów i uzyskanych stopni
naukowych
• inne informacje uzasadniające przystąpienie do konkursu na stanowisku profesora
nadzwyczajnego ( np. staże zagraniczne i krajowe, działalność naukowa itp.)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Praca Przedstawiciela Handlowego polega na profesjonalnym przedstawieniu
produktów firmy Remes w formie wcześniej umówionych pokazów, prezentacji,
które odbywają się w mieszkaniach lub domach u osób współpracujących z firmą.

Wymagamy:

Wiek kandydata(ki) do 40 lat.
Informacje od 7-15
pod nr telefonu
0664 702907

- pozytywnego nastawienia i chęci do pracy
- czynnego prawa jazdy kat. B

Adiunkta
w Katedrze Nauk Edukacyjnych,
Katedrze Nauk Społecznych i Katedrze Języków Obcych

lub 0669 316 630
1318409G1K2A

~»r randstad
Chcesz spróbować sił
w największej firmie
telekomunikacyjnej?

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
• podanie o przyjęcie na stanowisko adiunkta
• życiorys , ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy
zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej
• wykaz dorobku naukowego
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów
• inne informacje uzasadniające przystąpienie do konkursu na stanowisku adiunkta
(np. staże zagraniczne i krajowe, działalność naukowa itp.)

Zdobyć doświadczenie
w kontakcie z klientami?

Asystenta
w Katedrze Nauk Edukacyjnych,
Katedrze Nauk Społecznych i Katedrze Języków Obcych

Zgłoś się do pracy
wtelemarketingu!
Wymagania:
• min. średnie wykształcenie
• dobra dykcja i płynność
wypowiedzi
• komunikatywność
• umiejętność przekonywania

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
• podanie o przyjęcie na stanowisko -asystenta
• życiorys , ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy
zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej
• odpis dyplomu ukończenia studiów z suplementem
• zaświadczenie potwierdzające odbywanie lub ukończenie studiów doktoranckich
• ewentualne zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego • inne informacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o stanowisko asystenta
(wykaz publikacji, staże zagraniczne i krajowe, działalność naukowa)

Zadzwoń:
094 3461616,
0 663 300 006

lub wyślij CV na adres
koszalin@pl.randstad.com

Zgłoszenie konkursowe wraz z wymaganą dokumentacją
należy złożyć w Biurze Rektora, pokój 27 II piętro
ul. Mieszka I 61C, 71-011 Szczecin
w terminie do dnia 29 maja 2009r.

Oferujemy:
- umowę o pracę w pełnym wymiarze
- bardzo wysokie wynagrodzenie w systemie podstawa + prowizja
- samochód służbowy (Opel, VW, Toyota, Mercedes)
- profesjonalny system szkoleń
- wsparcie w pozyskaniu klientów
- pracę w dużej renomowanej firmie z możliwością
samorealizacji i awansu
praca w miejscu zamieszkania na terenie powiatów: Koszalin,
Sławno, Kołobrzeg, Białogard, Szczecinek, Bytów, Słupsk,
Człuchów, Wałcz, Drawsko Pom., Łobez, Świdwin, Gryfice
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV wraz ze zdjęciem oraz listem
motywacyjnym zawierającym klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
do dnia 29.04.2009 na adres: praca@remes.pl lub drogą pocztową na adres:

„Remes” Sp. z o.o.
ul. 5 Stycznia 35; 64-330 Opalenica
z dopiskiem: PH Środkowe Pomorze
Firma "Remes" zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Agencja pracy tymczasowej (47/3)
1312009G1K1A
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PODATKI Szykuje się dodatkowa składka

RYNEK Publiczne wracają

Zapłacimy za chorych?

Miliardy na roboty

15

#*.**•

HOTEL

AURORA

SPA&WELtNESS

Rząd chce wprowadzić do
datkową składkę, z której fi
nansowane będzie wsparcie
dla osób potrzebujących stałej
opieki. Odprowadzaliby ją
wszyscy podlegający ubezpie
czeniu zdrowotnemu (pra
cownicy, przedsiębiorcy, eme
ryci), ale także rolnicy. Skład
ka w całości byłaby finanso
wana z dochodu ubezpieczo
nego. Zmniejszałaby więc jego
zarobki. Na planowany fun
dusz pielęgnacyjny Polacy
mogą płacić do 8 mld zł rocz
nie.
Według projektu, wszyscy
mają płacić po 1 - 1,5 proc.
dochodu. Przy przeciętnym
wynagrodzeniu brutto około
3100 zł, każdy płaciłby od 31
do 47 zł miesięcznie. Z wpły
wów, byłby utworzony odręb
ny fimdusz, któiym gospoda
rowałby NFZ.
Nad nowa ustawą o opiece
długoterminowej i ryzyku
niesamodzielności pracuje
specjalny zespół, który składa
się z przedstawicieh resortów
pracy, zdrowia, parlamenta
rzystów i ekspertów.

Według Banku Światowe
go, na opiekę nad inwalidami
i osobami przewlekle chorymi
wydaje się w Polsce około 5
mld zł rocznie. Zapewnienie
właściwych jej standardów
wymaga podwojenia tej sumy,
a do 2030 r. - 3,5-krotnego
wzrostu. Pieniądze na pomoc
dla przewlekle chorych pocho
dzą obecnie z budżetu pań
stwa, od samorządów, NFZ
oraz ZUS. W Polsce mamy po
nad milion osób z orzeczeniem
lekarskim do niezdolności
do samodzielnej egzystencji.
Wysokość dodatku pielęgna
cyjnego wynosi 173 zł i 10 gr
niezależnie od stanu zdrowia.
(cza)

STAWKI
Na co obecnie płaci pra
cownik: na składkę emerytal
ną idzie 9,76 proc. naszego
dochodu, na składkę rentową
-1,50 proc, na ubezpieczenie
chorobowe

-

2,45

proc.,

a na zdrowotną - 9 proc. Ra
zem daje to 22,71 proc.

Po latach zapomnienia ro
boty
publiczne
wracają
do łask. Mechanizm prac pu
blicznych działa dwutorowo.
Po pierwsze neutralizuje ro
snącą
stopę
bezrobocia,
po drugie stymuluje popyt,
ograniczony przez zwiększoną
ostrożność przedsiębiorców.
W okresie ostatnich dzie
sięciu lat do robót pubhcznych
uciekano się w Polsce z różną
intensywnością. Największa
bczba bezrobotnych była nimi
objęta w 2003 roku, kiedy to
stopa bezrobocia w naszym
kraju osiągała rekordowe,
dwucyfrowe wartości. W 2008
roku w pracach publicznych
uczestniczyło ponad 44,5 tys.
pozostających bez pracy, czyh
3,6 procent wszystkich bezro
botnych. Być może zatrudnie
nie przy robotach pubhcznych
zwiększy się wraz z realizacją
Planu Śtabilności i Rozwoju,
rządowej odpowiedzi na spo
wolnienie gospodarcze. We
dług wstępnych szacunków,
pełna realizacja projektu za
mknie się w kwocie 91 miliar-

sklepy
odzieżowe

Polacy jadą na szparagi
Pracownicy sezonowi z Polski znów chętnie zgłaszają się
do pracy przy zbiorach szparagów w Niemczech. Stawka

za godzinę pracy przy zbiorach szparagów wynosi w tym
roku od 5,10 do 5,70 euro.
(cza)

dów złotych. Istotną część pro
jektu stanowią inwestycje pu
bliczne w zakresie infrastruk
turalnym, telekomunikacyj
nym, innowacyjnym, budow
lanym,
środowiskowym
i energetycznym.
Większość prac publicz
nych organizowanych jest
w Polsce w okresie marzec-maj. Kolejny wzrost przypa
da na pierwsze jesienne mie
siące: wrzesień i październik.
Trend ten wynika z charakte
ru robót publicznych organi
zowanych w naszym kraju.
Większość z nich to drobne
prace porządkowe i remontowo-konserwacyjne takie jak:
sprzątanie ścieżek rowero
wych, terenów wokół rzek,
ośrodków wypoczynkowych
i dróg, konserwacja urządzeń
melioracyjnych oraz roboty
drogowe. W 2008 roku naj
więcej uczestników robót pu
blicznych
zarejestrowano
w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim
oraz zachodniopomorskim.

— —w

Reklamy zlecane
do naszych dodatków tematycznych

Poszukujemy osoby na stanowiska:

ukażą sią jednocześnie
w „Głosie Koszalińskim",
„Glosie Pomorza"

- kierownik sklepu
- sprzedawca

Czwartek •< • Automania
16809G1K1C

Stargardinum

Profesora

przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia
poprzez wsparcie osób, szczególnie młodych oraz bezrobotnych, które
chcą założyć własną działalność gospodarcza.

Dla 20 osób wsparcie

wynosić będzie 24.000 pin bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe
800 pin przez co najmniej pół roku.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
• podanie o przyjęcie na stanowisko profesora
• życiorys , ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy
zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej
• wykaz dorobku naukowego
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów i uzyskanych stopni
naukowych
• inne informacje uzasadniające przystąpienie do konkursu na stanowisku profesora
nadzwyczajnego ( np. staże zagraniczne i krajowe, działalność naukowa up.)

Osób,

które

posiadały

zarejestrowaną

działalność

gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do
projektu,
•

Osób,

które

otrzymały w

okresie

co

najmniej

3

lat

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środki na
podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy
publicznych
Grupy docelowe to osoby:
•

które nie ukończyły 25 roku życia (w tym również osoby
pracujące - minimum 30 % uczestników)

•

•

miasto Koszalin
powiat koszaliński

•

powiat kołobrzeski

•

powiat białogardzki

•

powiat sławieński

Nabór uczestników od kwietnia do końca maja 2009 r.

•

Szkolenia oraz doradztwo od czerwca 2009

•

Wsparcie finansowe i rozpoczęcie działalności gospodarczej
od września 2009

KONTAKT:

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
• podanie o przyjęcie na stanowisko adiunkta
• życiorys , ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy
zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej
• wykaz dorobku naukowego
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów
• inne informacje uzasadniające przystąpienie do konkursu na stanowisku adiunkta
( np. staże zagraniczne i krajowe, działalność naukowa itp.)

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
• podanie o przyjęcie na stanowisko asystenta
• życiorys , ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy
zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej
• odpis dyplomu ukończenia studiów z suplementem
• zaświadczenie potwierdzające odbywanie lub ukończenie studiów doktoranckich
• ewentualne zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
• inne informacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o stanowisko asystenta
(wykaz publikacji, staże zagraniczne t krajowe, działalność naukowa)

Zgłoszenie konkursowe wraz z wymaganą dokumentacją

KOSZALIŃSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Przemysłowa 8

www.karr.koszalin.pl
1119309G1K2B

delikatesach mięsnych

SPRZEDAWCÓW
oraz KIEROWNICZKĘ/A SKLEPU i
w SŁAWNIE. DARŁOWIE oraz w SZCZECINKU
W NOWO OTWIERANYCH DELIKATESACH MIĘSNYCH

doświadczenie w handlu najlepiej w branży mięsno-wędliniarskiej,

* pracownicza książeczka zdrowia z aktualnymi wynikami badań,
^ uczciwość, pracowitość, pozytywne nastawienie.

Kandydatom oferujemy:
•> stabilną pracę w firmie o standardach europejskich,
atrakcyjny i terminowy system wynagrodzeń,

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres:

GZELLA NET Sp. z o.o., ul. Rynek 6, 86-150 Osie
e-mail: kadry.sp@gzella.pl,
tel. 052/33 29 875, 513 058 531
Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane
wnikliwej analizie, jednak odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Prosimy również o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883):
1330909G1K1A

s

KAPITAL UJDZKt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA!
ZMIANA TERMINÓW SZKOLEŃ!

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH HOTELOWYCH
rekrutacja: 12*25 maja 2009; termin kursu (2 dni): 30*31 maja 2009

PODSTAWOWA POMOC MEDYCZNA
rekrutacja; 5*18 maja 2009; termin kursu <2

w terminie do dnia 29 maja 2009 roku.

dni); 23-24 maja 2009

Kursy odbywać się będą w siedzibie KARR S.A. w Koszalinie.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie (napoje, przerwa obiadowa)
oraz zwrot kosztów dojazdu do Koszalina na podstawie okazanych
biletów PKS/PKP/BUS.

W kursach mogą uczestniczyć osoby:
- zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilno-prawnych
- zamieszkałe na obszarze jednego z powiatów: grodzkiego Koszalin,
ziemskiego Koszalin, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego
Wzory dokumentów zgłoszeniowych oraz regulamin dostępne są na stronach;

www.karr.koszalfn.plwww.zkfp.pl
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Zrzeszenia Kupców
i Przedsiębiorców w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 6
w określonych wyżej terminach.

Szczegółowe informacje:

należy7 złożyć w7 dziekanacie, I piętro
ul. Kazimierza Wielkiego 17,73-110 Stargard Szczeciński

Tel. (094) 341-63-30,
(094) 347-51-74, (094) 347-51-75

dostosowana do warunków unijnych

zatrudni w komfortowo wyposażonych

w ramach projektu

w Katedrze Ekonomii, Informatyki
oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

•

działająca w branży mięsno-wędliniarskiej,

PROFESJONALNE KADRY REGIONALNEJ TURYSTYKI
(WND-POKL.08.01.01 *32-133/08)

Asystenta

Harmonogram projektu:

Firma o ponad 20-letniej tradycji prężnie

ZAKŁADY MIĘSNE

w Katedrze Ekonomii, Informatyki
oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat

•

GZELLA NET Sp. z o .o.

Adiunkta

pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej

Ob&zaiy objęte realizacją projektu:

102309SZH-A

BEZPŁATNE KURSY

Zwyłączeniem:
•

lub na adres mailowy: info@hotelaurora.pl

j

w Katedrze Ekonomii, Informatyki
oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja

pod numer telefonu 603777970

»i realizację i rozwój umiejętności poprzez system szkoleń

Rektor Stargardzkiej Szkoły Wyższej Stargardinum
ogłasza konkurs na stanowiska:

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Zainteresowane osoby proszę o kontakt

j

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

✓ recepcjonista recepcji głównej
✓ recepcjonista spa
✓ kosmetyczka
✓ terapeuta
✓ kelner
✓ barman

Nasze oczekiwania:

• Market

Sobota
i * Zdrowie
Poniedziałek • ♦ Dom
Wtorek
o* Pieniądze
Środa
Praca-Nauka

Stargardzka Szkoła Wyższa

Tytuł projektu: MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ II

poszukuje
pracowników na stanowiska:

i „Glosie Szczecińskim"!!!
Piątek

Oferujemy atrakcyjne warunki
zatrudnienia w rozwijającej się firmie.
Oferty zawierające CV + zdjęcie
prosimy przesyłać na adres:
M.KOKOT (Trading) ul. I-go Maja 22a/3
lub mailem lnfo@ex-extreme.pl

r

mm-m

WcnswótizW trfżisfi Pracy
yylfiffWWiL

w Międzyzdrojach

(cza)

1339309G1K2A

REKLAMA

Czterogwiazdkowy Hotel Wellnes i Spa Resort

Koszalińska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
Tel.: 094 341 63 30

$

Zrzeszenie Kupców
i Przedsiębiorców w Koszalinie
n 9
ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel.: 094 342 27 70

3190908G1K2P
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DOM NAD SŁUPIĄ" W SŁUPSKU

zar

UL.3-EGO MAJA 37A/28

:

TEL. 059 843 01 54WEW.40

u m it

p

flM

www.smdns.wmc.com.pl

DOwARF
ant!

IMlBESig
m

& si
340509SLBH A

4 |Mj

f i

POMORSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Uwaga Odbiorcy gazu
i Właściciele budynków!

|N EGOC-JUJEMYtW
355809SLBH_A

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. zawiadamia, że
w dniach 28-30 kwietnia 2009 r. u Odbiorców gazu obsłu

OGŁOSZENIE

giwanych

przez

Punkty

Dystrybucji

Gazu

w

Słupsku,

Lęborku, Bytowie i Ustce nastąpi zwiększenie środków

o przystąpieniu do opracowania prognozy

nawaniających gaz ziemny w celu sprawdzenia szczel

oddziaływania na środowisko projektu

ności sieci i instalacji gazowych. W związku z powyższym

miejscowego planu zagospodarowania

o obowiązku:

przypomina się administratorom i właścicielom budynków

przestrzennego dla działki nr 23/2

1. Kontroli technicznej przyborów gazowych i szczel
ności instalacji gazowej,
2. Kontroli instalacji wentylacyjnych i odprowadzenia
spalin z urządzeń gazowych.

w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka
Na podstawie art. 39 i 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku

W przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji gazo

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

wych

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

danego budynku administrację lub pogotowie gazowe.

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiado

w

budynkach

należy

powiadomić

właściwą

dla

Telefon pogotowia gazowego dla wszystkich miejscowości

mości informację o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziały

czynny cała dobę:992

wania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przest

Telefony do poszczególnych miejscowości:

rzennego dla działki nr 23/2 w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina

1.Słupsk i Sławno (059) 846 99 44 lub (059) 841 1335- czynny całodobowo

Ustka.

2. Lębork - (059) 84699 64 - czynny całodobowo

istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy

3. Ustka - (059) 846 99 73 - czyn ny w godz. 7-15

w dniach od 29 kwietnia 2009 roku do 21 maja 2009 roku w siedzibie

4. Bytów - (059) 84699 83 - czynny w godz. 7-15

Urzędu Gminy Ustka, 76-270 Ustka, ul. Dunina 24, w godz. od 8.00 do
15.00, pokój nr 14.

335909SLBH_A

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy każdy może wnieść uwagi i

Wójt Gminy Potęgowo

wnioski.

informuje, że na tablicy ogłoszeń w

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu

siedzibie

oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy

ul. Kościuszki 5, został wywieszony

Ustka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza

na okres 21 dni licząc od dnia

cyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia
wyłożenia, tj. do 21 maja 2009 roku. Wnioski złożone po terminie
pozostają bez rozpatrzenia.

Urzędu Gminy Potęgowo

22.04.2009 roku wykaz nierucho
mości przeznaczonych do dzierżawy:
Potęgowo

-

Wieliszewo -

działka

117/10,

działka

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy

Malczkówko - działki

Ustka, 76-270 Ustka, ul. Dunina 24.

318/5,318/9,318/10.

nr

104,

nr 318/4,

346609SLBH_A

0GŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOBYLNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust.l pkt 2-5 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 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kobylnica nr XXV/328/2008 z dnia 09.09.2008r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kobylnica - Południe", obejmującego tereny: SE.84.1MN, SE.84.2MN, SE.87MN, SE.86.1Z, SE.046KD,
SE.059KX. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, w dniach od 4 maja 2009 roku do 1
czerwca 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w godz. od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 maja 2009 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy, w sali nrl3Aogodz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które zostaną rozpatrzone przez

1. PIASEK
2. ŻWIR
3. POSPÓŁKA
4. KAMIEŃ

Wójta Gminy Kobylnica.
Uwagi należy składać:

1. STUDNIE KABLOWE
2. PŁYTY DROGOWE JUMBO
3. BLOCZKI
4. PUSTAKI
5. KRAWĘŻNIKI itp.

- wformie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20,76-251 Kobylnica,

fgSmmmmmBm

-ustniedo protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-maii: kobylnica@kobylnica.pl bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,z podaniem imienia i nazwiska lub nazwyjednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 16czerwca 2009 roku.
3S5SÖS3LBI-LÄ

Zarząd GS "SCh" w Miastku ul.Dworcowa 6 tel. 059/8572825

ogłasza konkurs na stanowisko Głównej Księgowej/go

1. MONTAŻ
2. WYKOPY
3. INSTALACJA

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w księgowości
- średnie wykształcenie i 10 lat pracy w księgowości,
- dobra znajomość komputera,
- znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i podatków.
Podanie wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy należy składać

do 27.04.2009 r

w siedzibie GS. Rozpatrzenie podań nastąpi 29.04.2009r.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
umówionych godzin. Gwarantujemy ciekawąpracę.

w dniu 30.04.2009r

wg
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Odrobina
agresji
na wzmocnienie

KOBIETA Estrogen ma swoje zalety, ale nie ma nic za darmo

Plusy i minusy hormonu

Agresja w niewielkich ilo
ściach jest korzystna dla zdro| wia, wzmacnia bowiem od-

l

porność organizmu na choro
by - doszli do wniosku na

il
Korzyści dla zdrowia
związane z przyjmowa
niem estrogenu mogą
°yć rozliczne. Szkody
także.
SUPERNOWA
redakcja@gk24.pl
O tym, że estrogen może
sPrzyjać niektórym rodzajom
nowotworów, wiadomo od kil
kunastu lat. A pierwsze podej^nia, że związek ten nie nalefy do najbezpieczniejszych lek°w i trzeba go rozważnie dawk°wać, pojawiały się już w la
lach 60. Dziś wielu naukowców
Jest zdania, że długotrwałe
Przyjmowanie
estrogenu,
^ Przykład w okresie klimak^rium, może stanowić Zagro
dnie dla zdrowia. Jak duże
^ to zagrożenie? W tej sprade trwa dyskusja. Niemniej Jak podkreśla amerykański
^ksykolog, prof. Christopher
portier - „terapie hormonalne,
°bok wielu dobrych, mają też
f^oje złe strony. Dlatego każda
kobieta powinna się poważnie
^stanowić, zanim się zdecyduJe na długotrwałe stosowanie
leków opartych na estrogenie”.
Trudna decyzja
,A podjęcie decyzji wcale
1116 jest łatwe. Korzyści zwią-

Kobiety, które podejmują decyzję o przyjmowaniu hormonów, muszą pamiętać
o zagrożeniach.
zane z przyjmowaniem hor
monów są bowiem rozliczne.
Estrogen podawany w ra
mach hormonalnej terapii za
stępczej (HTZ), łagodzi obja
wy menopauzy, chroni kobie
ty przed chorobami serca, po
prawia nastrój, przeciwdziała
osteoporozie, a także - jak su
gerują nowe doniesienia na

ukowców - zapobiega choro
bie Alzheimera oraz zmniej
sza ryzyko raka jelita grube
go. Już w latach 60. lekarze
doszli jednak do wniosku, że
podawanie samego estrogenu
zwiększa prawdopodobień
stwo nowotworu szyjki maci
cy. Uznano wówczas, że naj
lepszym rozwiązaniem będzie

częściowe zastąpienie estro
genu innym żeńskim hormo
nem płciowym - progestero
nem. Wkrótce udało się opra
cować syntetyczną odmianę
tej substancji nazwaną progestinem. Zestaw estrogen-pro
gestin jest dziś powszechnie
przepisywany
kobietom
po menopauzie.

Nic za darmo
Okazuje się jednak, że nie
ma nic za darmo. Ostatnio
prowadzone badania sugeru
ją, że taka mieszanka, jeśli
jest stosowana przez wiele
lat, może nieco zwiększać ry
zyko raka piersi. Grupa na
ukowców z amerykańskiego
Narodowego Instytutu Zdro
wego Środowiska (NIEHS),
którą kierował Portier, za
proponowała nawet dopisa
nie estrogenu do listy sub
stancji powodujących nowo
twory. Do swojej propozycji
dołączyli zastrzeżenie, że nie
chodzi wcale o wprowadzenie
zakazu stosowania tej sub
stancji. - Dla wielu kobiet
korzyści związane z przyjmo
waniem estrogenu znacznie
przewyższają ewentualne za
grożenia. Dzięki progestero
nowi
można
poważnie
zmniejszyć ryzyko raka szyj
ki macicy. Zagrożenie rakiem
piersi wzrasta wówczas
w niewielkim stopniu i to tyl
ko u tych kobiet, które długo
przyjmują hormony - mówi
Portier.
Raport przygotowało dzie
więciu ekspertów reprezen
tujących rozmaite speqalności medyczne, m.in. onkolo
gię, epidemiologię i toksyko
logię. ■

ukowcy po podsumowaniu
| wyników ankiety przeprowa-

j
j

dzonęj wśród 4 tys. mężczyzn

w wieku od 30 do 48 lat. Poj dobną zależność wykryto
wcześniej u zwierząt, jednak
na

ludziach

takie

badania

przeprowadzono

po

raz

; pierwszy. Ich autorzy uważają,

i;

że agresywni mężczyźni są
I wyposażeni w system odporI nościowy, który reaguje bar
dziej zdecydowanie na poja| wienie się chorobotwórczych
i mikrobów.-Nie należy jednak
i przesadzać.
I agresja

Jeśli

bowiem

przekracza

poziom

I umiarkowany, wtedy układ
i odpornościowy nic na tym nie
I zyskuje. Raczej traci - podkre
śla autor badań Douglas Gran| ger. Jego zespół przeprowa
dził wywiady z wszystkimi
i uczestnikami, określając na ich

j

podstawie skłonność do za| chowań agresywnych. Zbada
no także stan zdrowia wszyst
kich

j
i

mężczyzn

i

pobrano

od nich próbki krwi, między

innymi po to, by zmierzyć poi ziom białych ciałek krwi.

i

U osób charakteryzujących się
i umiarkowanym
poziomem
| agresji stwierdzono wysoką
| koncentrację leukocytów typu

i
j

B, które jako jedne z pierw-

szych reagują na zagrożenie
I organizmu zarazkami.

(SN)

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK!
Bezpłatne szkolenie z zakresu komercjalizacji
wyników prac naukowych

•iłif

ROtaL CANIN

2 opracowania „Regionalnej strate
gii innowacyjności województwa za
chodniopomorskiego” wynika, że ko
ntakty sektora biznesu z sektorem
B+R nie mają charakteru strateg
icznego, zorientowanego na długo
okresowy rozwój inowacji. Mniej niż
20% przedsiębiorstw utrzymuje kon
takty z sektorem B+R polegające
na uczestnictwie firm w szkoleniach,
konferencjach, seminariach oraz do

organizuje cykl szkoleń, których
celem jest zwiększenie wiedzy pra
cowników sektora B+R w zakresie
efektywnej współpracy z przemysłem
w celu wdrażania osiągnięć prac nau
kowych w gospodarce. Szkolenia te
adresowane są do pracowników nau
kowo-dydaktycznych z województwa
zachodniopomorskiego.

radztwie i konsultacjach. Współpra
cę z nauką można uznać za doraźną
1 nie odgrywającą żadnej roli w fun
kcjonowaniu
przedsiębiorstwa.
2 drugiej zaś strony tylko 1/3 jedno

br. Pierwszy dzień warsztatów będzie
poświecony ogólnym założeniom
związanym z transferem technologii;
koniecznością powiązania sfery
nauki z gospodarką, ochroną paten
tową oraz wdrożeniami. Drugiego
dnia zajmiemy się praktycznymi poroblemami dotyczącym wdrożeń
technologii informatycznych.

stek naukowo-badawczych mogą
cych być źródłem technologii współ
pracuje z nie więcej niż pięcioma
Przedsiębiorstwami, a do tego
Współpraca ta rzadko prowadzi do
tworzenia lub wdrażania rozwiązań
technologicznych. Bardzo niska jest
liczba patentów i licencji sprzeda
wanych
przedsiębiorcom przez re
gionalne placówk i badawcze.
Mając na uwadź e powyższą diagno
zę Zachodniopomorsk i Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie w ra
mach projektu 'Patent n a komercję!
Patent na wiedzę w zakresie komercja
lizacji prac badawczo-rozowj owych”

8

KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ł

Najbliższe szkolenie odbędzie się w
Trzęsaczu w dniach 23-24 kwietnia

WIEDZA

1

SZACUNEK

II Ogólnopolski Tydzień
Walki z Otyłością Psów i Kotów
20-26 kwietnia 2009
Zgtośsię do

lekarza weterynarii!

Serdecznie zapraszamy do udziału
w szkoleniu.
Marcin Gregorczyk
koordynator projektu

Biuro projektu:
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
teł.: 091 4494330, faks: 091 4494375
e-mail: cpii@ar.szczecin.pl
www.ar.szczecin.pl/projekt

Zachoontopt
Uniwersytet

www.0tyl0sc2wierzat.pl

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

O—..............

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
101709SZH-A
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OGŁOSZENIA DROBM
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Ogłoszenia pochodzą:
Podajemy strefy telefonicznych
(GK) ■ obszar koszaliński
numerów kierunkowych:
(GP) ■ obszar słupski
094 koszalińska, 059 słupska
(G5) * obszar szczeciński
091 szczecińska
(N)- ogłoszenie z internetowego systemu ogłoszeń www.nadaj.pl

DC

ASTRA TDi kombi, 1999, Vectra 1,6

NISSAN MICRA OKAZJA 2004 R.

TOYOTA Hi Ace 2,5 diesel (2007)

!!! UKŁADANIE kostki polbruk, F-ry

kombi 2000, zamiana,

5-D 16.500 693-123-116.

ciężarowy, odliczenie VAT 22 %

VAT, 0500-090-870.

880-025-750.

(GK)

(GK)

AUDI 100 C4 (1991) okazja.

zarejestrowana. 0602-335-426.

0692-151-666.

(GK)

(GK)

w porządku alfabetycznym szukaj na stronie *

TOYOTA Land Cruiser V8 4,5 diesel

AUDI A4 okazyjnie diesel (1996)

OPEL Astra II, 1.2 (1998) stan

combi, 0608-805-111.

idealny, 12500zł, 0-516-795-382.

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

(GP)

TOYOTA Prius, 15 hybrydowy

(GK)

Koszalin 094/341-02-82.

zrejestrowany, stan dobry, 10900zł,

OPEL corsa 1,2 (1993), niebieski

0-698-349-234.

metalik- 4.000.0605-059-608.

(GP)

Biznes

18

Budownictwo

18
19

Komisy lombardy

19

Rozrywka

23

Kredyty

19

Rożne

24

Kupno

19

Sprzedaż

24

Matrymonialne

19

Towarzyskie

24

19
Nauka korepetycje

24

19 1 Usługi

Nauka kursy

19

Nauka jazdy

20 I Zdrowie Uroda

Wypoczynek Turystyka

Nieruchomości kupno

20

Nieruchomości sprzedaż

20 1 Zwierzęta

VOLKSWAGEN Multivan 2.4D,

604-506-389.

1995r., 13900zł, 0604-725-219.

! Balustrady, ogrodzenia bramy.

(GP)

0-608-626-016.

VOLSWAGEN T 4 1.9 diesel 92 r.

! Najtaniej materiały hydrauliczne.

blaszak 5.800 zł tel. 506-111-681.

Hurtownia Santex. Słupsk,

(GP)

Poznańska 42,059/84-13-260,

(GK)

(GK)

PASSAT 1.8 T+gaz (02)
792-668-908

602-589-000

PASSAT B6 limuzyna 2,0 TDI 140
KM (2007) czarna perła- przebieg

605-688366.

44.000 km. Serwisowany w ASO.

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

Tel.0045-26-77-62-05.

VW PASSAT 1.9TDI 110KM (1998)

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

13247/B

(GK)

696283457.

FABIA 2001 gaz, salon

(GP)

FIAT Ducato 1.9D 1997r., 6.500zł

0606-386-170

19.200 zł 721-282424.
----------- :---------------------------------------------

691-914-937.

VWT4,1.9D (1992)

(GS)

0603428-032.

(GK)
07445/6

kręgi, pokrywy, stożki, płytki

KO

Tanio! stan bdb, Słupsk

chdnikowe, krawężniki. "Budżel"

rot

0-697-133-963.

Słupsk, 0602-34-0042.

697-298-312.

(GK)

03516/A

BETONOWE: rury, bloczki, studnie,

(GP)

01778/»

BLACHA trapezowa od 10 zł/m2

(GP)

0505-171-321.

PUNTO 2002r. stan bdb. 48tys.km.,

!!!!!!!!!! PROBLEM z

602-222-940.

garażowany. 0889-329486.

dłużnikiem? No problem!

produkcja, B15, B20, B25.

094-347-32-86

0889-573-274.

(GK)

(GK)

FORD orion(l,4) 1992 idealny
2500,00 0665231731

(GK)

00525/A

FORD Transit MAX, 2,5 (1997/98)

QUAD (2005) 501-895-981.

0880457351.

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

(GP)

GALAXY 1.9TDI 1997r. w

12895/»

BOTOX. MEZOTERAPIA- USUWANIE

06i

500435-380.

ZMARSZCZEK. WYPEŁNIACZE.

Ma

(GK)

0697-707-054

(GK)

0886403-059.

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

(GK)

12997/B

(GK)

GOLF III tanio 1992r.

80000km, 0-609-217420.

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

0509-337-098.

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

(GK)

(GP)
03259/A

513027999

KOSZALIN BIURO RACHUNKOWE

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

HONDA Accord (1999)

SCENIC (1999) 1.9 D,

094/340-60-87, 660-542-572.

0514-020-724.

13177/A

602255927

67.000,- 0660-074-229.
(GK)

(GK)

13307/A

(GK)

Koszalin, 0697-536-765.

KAMAZ wywrotka, 0502-947-182.
(GK)

2.3 D tel. 504450996

(GK)

2.2D (2005). Toyota Hilux 3.0 D4D

!!!!!!!! Skup aut sprawnych.

MB100 3000 zł 798-544-707

CYKLINIARKA wynajem

hot-dogów, nowe, z ważnym

94-342-62-16

o.pl

(GS)

(GK)

23,0-602-644-337 PROMOCJA

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

(GP)
AUTO CENTRUM II, Szczecińska 2

lUBEZPIECZENUUPIUI likacyjne

(wiadukt) skup samochodów,
------------ :- --------------------------------------------

01700/A

AUTO- KASACJA. 0787482-121.

0-602-220-998.

Tel. 0502-011-742.

(GS)
04378/A

KAŻDE do 500 zł 0660487-304,

664-226-134.

(GP)

WYKOPY, ROZBIÓRKI K-LIN:

DACHY kompleksowo.

(0)608-163-247.

0508-328-691.

01503/B

SUPEROKAZJA! VW T4 2.5TDI

!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

DACHY, ogólnobudow.

SPRZĘTU BUDOWLANEGO I

511-21-77-91.

OGRODNICZEGO: MINIKOPARKI,

DEKARSKIE, 0696-157-199.

(GP)

CYKLINIARKI,

ekonomiczny, okazja,
0660-107-248.

(GK)

094/341-05-95.

(GK)

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

TOYOTA Avensis 2,0 benz. 2003
r. pierwszy właściciel, przebieg

10652/A

MICRA (1997) tanio,
0-501-895-981.

(GK)

zamiana. Kredyty. Koszalin,

'‘Ol
12393/*

0$

(GK)

13250/*

(GP)

DESKA TARASOWA, ELEWACYJNA

74 tys. km, faktura VAT
601-998483,094/316-52-55.
(GK)

promocje wiosenne .Blaty,parapet
z DREWNA, FAGUS Parkiety
Noskowo k/Słupska 598108819.

RU«

502556194 502 488 750

(Gp

(GK)

!!!! POSADZKI maszynowe

www.fagus.com.pl

$C|

0728-855-872. (GK)

%

DOCIEPLENIA elewacje
664-036401.

(GK)

$C|

!!!! TYNKI maszynowe, gips,

Szczecińska 90. (094)346-59-16.

MONDO 1.8 94r.3tys.zł.

Stargard. 0504-672-242.

(GK)

604-822-586

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

MOTORY NW i K750.

(2007) testowy. Salon "Toyota"

!!! Balustrady, ogrodzenia,

DOCIEPLENIA, stany surowe, dachy

(GK)

094/340-52-73.

Koszalin, 094/341-02-82.

724-320-248.

0507-783-932.

cement, www.spinbau.pl

(GK)

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

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

10824/A

(GK)

DOCIEPLENIA, remonty,

0728-855-872. (GK)
TOYOTA Corolla, 1 6 benzyna
(GK)

603-653-815

(GK)

00537/A

(GK)

°gn

(GP)

zacierane (mixokret) spinbau.pl

POWYPADKOWE. Sprzedaż części.
(GS)

*0|
(Gd

K-LIN, MIESZKA 124,

MERCEDES sprinter max 1997r.
(GK)

(Gn

GLEBOGRYZARKI....ITP. ZENIT BAU
094-342-62-16.

0604427-645.

(H)|

ZAGĘSZCZARKI, OSUSZACZE,

(GK)

18. Kupujemy samochody- gotówka

Kantor Wymiany Walut

11407/»

(GK)

0-59/845-71-25.

"AMC" Auto Komis, Gnieźnieńska

! www.amcspj.pl. 094/346- 06- 59.

(GK)

(1997). 0603-075-745,

TIGRA 1.6 (1996) 505-358-939.

(GK)

(GK)

!!!!!!!!!! ŻWIR, PIASEK.

67000km, panorama dach, super

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Odkup,
(GK)

Passat 1.9 TDI (XI.2004/05).

661-967-997.

06<

DACHY- dekarskie, papy zgrzewali

T4 doka, skrzynia 1994.
MERCEDES smart passion,

(GK)

1232»/»

(GK)

0603-075-745, 059/845-71-25.
---------------------------------------------------------

5l(

DACHY dekarskie papa

(GS)

505-753-604.

(GK)

Franciszkańska 97 Koszalin, tel.

(GK)

AUTO. SKUP. Gotówka od ręki.

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

pakietowe -tanie

059/84-56-466. (GP)

(GK)

. 03331/A

(GK)

03383/*

(GK)

(Gd

(2007). Caddy 1.9 SDI (2004).

m

(GP)

BUDOWLANE, 512-326-551.

WYDZIERŻAWIĘ wózki do

669406481.

SUPEROKAZJA! Toyota Avensis

(GK)

kuf

Remonty A-Z, F-ra Vat,
0-607-219493

atestem sanepidu, tel.

KOPARKO- ład. 90r. 0509-337-098.

AUTA NA GAZ (BRC) RATY RAFGEL KOBYLNICA, WIDZIŃSKA

(GK)

________________ !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(GK)

09;

BUDOWA domów, ocieplenia.

(GK)

SPRZEDAM mercedesa vito 3-osob.

OG
bra

11269/»

00532/»

(GK)

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

0886-222-240.

(GK)

PODATKI zwrot: Anglia, Holandia-

(GK)

!! AUTO-KASACJA Koszalin,

9434649-34

SEICENTO 1.1 gaz (03)

SKODA Octavia 1,9 TDI 2003 r.,

601-20-66-94 (GP)

!!! KUPIĘ każde auto.

66'

BUDOWA domów, itp.

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

JEEP Grand 4,0 (2004),

Mu

BRUKK-LIN układanie kostki:

(GK)

PITY. Biuro podatkowe.

(GK)

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

600-931-103.

66.

BUDOWA domów, 793403-377

wersja. 503-060-941,

JEEP Comander 3.7 (2006)

montaż - "MIRAF" 0698-972-369.

ODZYSKIWANIE długów 24h.

(GS)

!!!! Auta powypadkowe,

Mo

soli

12825/*

(GK)

094/71649-62.

04363/*

BRAMY, ogrodzenie, - produkcje,

(GK)

(2003) nowy model, najbogatsza

(GK)

Mii

(gi

(GS)

polbruk, granit, 0501-520450.

(N)

Polska, Europa. Pewnie, szybko i

HONDA Jazz 2002 r. 604-317-961.

tanio. 0512-509-179.

03460/A

pełne wyposażenie. 0505-637-318.

(GK)

BRAMY, ogrodź, kute, balustrady-

(GP)

(N)

autozłomowanie.

(GK)

00538/C

AUTOMATY DO GRY WSTAWIĘ

skutecznie. Tel. 0519-138-340.

!!!!! Autozłomowanie Koszalin-

11425/»

zarejestr., 4.900zł. 0386403-059.

RENAULT Megane II 1.4 (2002)

RENAULT Safrane, 1993r„ 2.5 TD

(GK)

WWW.BIO-MED.PL (GK)

(GP)

AUDI B4 2.0 1992r., klimatyzacja,

yposażony, zarejestr., 13.900zł.

Bierkowo, 059/811-91-50,

505-660-211.

(094)348-13-65,

!! Biuro Rachunkowe.

5.000 zł netto 0607456-541.

całych i uszkodzonych, kasacja.

Prz

!!! Księgowość, PIT-y
(GK)
13213/B

KO

KO

(GK)

PUNTO 2002r., +gaz, 605-688-866.
(GK)

Prc
05

06i

BLOCZKI fundamentowe,

(GK)

SCENIC II 1.6 16V Lux Dinamique

0-509-270-859www.autohandel.inf

(GP)

FORD Mondeo 1998 r.

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

13238/A

Roczniki 1995-2005. Tel.

(GP)

01671/6

(GK)

Ko

(O?

VWGOLF III, 1.9 diesel (1995)

(GP)

0886403-059.

(GP)

KO

Wy|

147

(GK)

504-835-801.

siatkowe. Koszalin 0502-099-202.

spi

214 tyś. 3500 + opłaty 509 668

(GP)

25

!!!!!!!! PRZYCZEPA
KEMPINGOWA 6 METRÓW MIELNO-

złomowanie, 0501-629-821.

11760/»

(GP)

!!!!! 603-767-991

płacimy. 0606-814-679.

13198/A

06

gr

(GK)

BALUSTRADY, słupki, ogrodzenia

(GK)

Pai

15500zł, 0501-663-770.

70000km, 3500zł, stan bdb.

Zguby

508-386-431.

12718/»

PEUGOT 309 diesel 95 r. przebieg

GOLF, 1992r„ 4000zł,

(GK)

(N)

gl

FOCUS, 1,8TDI, (2000) kombi,

zarejestrowany, zamiana, 27.300zł.

!!! Rozbite, złomowanie

0660487-304.

(GK)

BALUSTRADY, ogrodź.

PEUGEOT Partner, tel.

POLONEZ Truck, 1,61 (1995)

00334/A

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

www.briinvesta.pl

VW passat sedan 1999R 1,8 gaz

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

(GK)

(GK)

EU

06

0513-685-847.

(GP)

oci
50

kosztorysowanie 0608-558-166;

(1997) kombi, 0501-663-770

(GK)
(N)

12749/»

601885944

PEUGEOT 406 (2002).

(Gl

"INVESTA" Nadzory,

11423/»

(GP)
13102/B

(GP)

(GP)

VW PASSAT B5,1.9TDI, 110KM

ELI

EU

BALUSTRADY, bramy, automatyka

(GK)

0506424-968.

03504/B

PASSAT kombi (1998) diesel,
sprowadzony. 0516-008464.

604497-083.

(GP)

sedan. 0695495-187.

(GK)

059/842-85-10

stan bdb, Słupsk 0-695-562-691.

CHOPER Honda (1998), 125 cm3,
(GK)

(GP)
03422/»

VW Golf III, 1.8 + gaz (1992) Tanio!

(GK)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
602-506-359.

12682/»

Plac Broniewskiego 14,

116KM, srebrny, wyposażony,

25

0606-206-077

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

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

(GK)

(GK)

RENAULT Kangoo ciężarowe (1999)

!!!!!! całe i powypadkowe

0604-578-230.

PASSAT (1984) 0692442-754.

FORD Galaxy 1.9TDI 2001r.

SKUP- sprzedaż samochodów

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

EU

(GK)

(GK)

24

211 SUPEREKSPREi
AUTO KUPNO

Nadzór. Wystawiam f-ry VAT.

(GK)

garażowany, 36000 km,

FOCUS 2007 500184071

Transport

!! STANY surowe, dekarskie.

Koszalin, 094/341-02-82.

Tel/fax 94340-29-55,

508-187-888.

23

(2007) testowy Salon Toyota

gotówkowe, samochodowe, leasing.

Praca

Rolnictwo

IS)

(Gl

VECTRA, 1999 tanio
12924/A

CORDOBA 1.6 96r. 5tys.

Gabinety lekarskie

DO

(GK)

PANDA (04) serwisowany,

www.car-center.com.pl

23

94/341-21-84

Mieszka I 5a. Kredyty 0% Wpłaty-

AUTO-CENTRUM" Szczecińska 68A

Przewozy osobowe

12845/A

0500-090-871.

(GK)

www.furmanski.otomoto.pl

23

!! DACHY- dekarstwo.

(GK)

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

Oddam za darmo

Praca szukam

(G!
12024/»

AUTO Komis Furmański Koszalin,

Koszalin. Odkup aut, kom is, kredyty.

Auto zamiana

DO

0783-935-032. (GK)

(2008) testowy Salon Toyota

(GK)

Auto sprzedaż

!! Budowa domów. Firma z

(GK)

doświadczeniem. Tel.

0505-180-551

Niemdiomośd zamiana

094/341-02-82.

let

os:
jur

testowy. Salon "Toyota" Koszalin,
OCTAVIA kombi (XI 2006) 1.9 TDi,

AUDI A4,1.6 (1995) 220tys.km,

RUBRYKI#

(GK)

(GK)

1252»/»

O GŁOSZENIA I.) M 3 B NE
DOMY modułowe całoroczne,

SPEC- DACH. 0513-046-627.

(GK)

REHABILITACJA: bóle kręgosłupa,

!! I ATRAKCYJNE kredyty również

NATYCHMIASTOWA pożyczka. Do

11 TŁUMIKI katalizatory złącza

11539/A

pleców, masaż na łóżku wodnym,

bez BIK, 094-344-51-44,

2500 zł. Akceptujemy różne formy

Czekaj Zbigniew. Koszalin,

dochodu! Infolinia: 0J501456-000;

Szczecińska 13A (VIS)

022420-56-00.

094-3477-143,501-692-322.

tetniskowe w 30 dni. Tani,

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

oszczędny. 0505-015-629, e-mail:
juncz@wp.pl. (GP)

SPRZEDAM stemple, 662-300-220.

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

01785/A

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

13155/A

DOMY z drewna, 0606-999-505.

STANY surowe, elewacje,

(GP)

ogólnobudowlane, 0505-994-518.

'

00990/A

DOMY, konstrukcje dachowe, ojciec

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

01803/A

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI

'syn, solidnie, 0-888-682-981.

ENERGETYCZNEJ. 0501-124-159.

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

10892/A

ELEKTRYCZNE 609-10-10-59.

(GP)

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

13081/A

ŚWIADECTWA energetyczne,
0602455-752.

(GK)

(GP)
0332

energetyczne- wykonanie,
0603-527-079.

0502-004-567. (GK)
----------------------------------------------------------

SPEC. NEUROLOG. NFZ.
Codziennie. K-lin, 094-345-79-07;

sprawdź. Kredyty na oświadczenie

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

0605-284-364.

Gotówka 20tys. Konsolidacja 50tys.

ELEWACJE- czyszczenie, malowani

0514-509-708.

Rentgen, USG, Pantomografia.

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

Kościuszki 7.094/346-11-99.

IMNa dowód 20 tys.

(GK)

0695-30-80-96. (GP)

glazura,

(GK)

gipsy, malowanie,

!! GE Money Bank Kredyty; Tuwima

do 2500 zł. Darłowo. 518-016-019.
(GK)

(GP)

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

sprzedaż. Tel. 603-328-839.

-----------------;----------------------- --------- :------

IEXPRES-KREDYT 059/840 22 72.
------------------------------------------- ----------- —

00519/8

Nowogard

(GK)
12906/A

(094)34546-52.

Market Kredytowy

(GP)

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

f-nAŁ, iiinnrrfi mLWiUAmIw
jzyoM decyzja, rozn« oocnouy,
n* oświadczanie Kp? BorMiiopti

--------------------KOPARKO- ładowarka

0790-370-909
----------------

(GK)

Przyłącza wod.- kan.
0607-610-610. (GK)

fcoKSoSidaicyjae,

(GK)

Koszalin, (094)345-83-46. (GK)

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

CHŁODNICTWO, 502-341-343.

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

(GK)

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

11862/A

(GK)
11932/A

Solidnie, 50 zł przęsło,
064-45-2748. (GK)

GABINETY

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

03123/A

CHWILÓWKI 600 05 77 77.

ramy garażowe. Goleniów
U9V407-20-10 (GS)

(GK)
10964/A

(GK)

!!!!! KREDYTY: na

0664-082-543.

120.000 zł; hipoteki-

10575/A

J^pLBRUK, KAMIEŃ 698-119-81

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

(GK)

GABINET stomatologiczny

fGLBRUKI - układanie,

Agnieszka Koczerga; narkoza,
leczenie, usuwanie zębów;

0888-957-294

wybielanie, chirurgia

(GP)

10725/A

Wykonawstwo 0507-783-932,
0886-067-896.

00297/A

094/342-31-19, 792-882466

12161/C

6, 094 342-55-33 503-136-220.
(GK)

rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.

12161/B

^ODY gięte 0504-27(1658,
^W-schody-podlecki.pl

(GP)

03386/A

091/489-19-26 Biomedical
---------------------------------------------------------

+ upominek

(GS)
00736/A

OPTYK realizacja recept. Gabinet
okulistyczny. Koszalin, O.Langego

do 20 tys. na dowód

-GRODY, 0505-631-308,

21. 094/345-85-96.

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

12933/A

Natychmiastowo. 094/343-81-29.

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

10574/A

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

(GK)
13252/A

10815/A

OPONY nowe, używane,

(GK)

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

00337/A

PRZEKŁADNIE kierownicze,

Tel. 0604-509-365,

naprawa regeneracja. Słupsk, Z.

094/342-02-39.

Augusta 41059-843-57-12 (GP)

(GK)
13084/A

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

02811/A

KEG beczki po piwie, 662-113-713.

SALON I SERWIS HARLEY DAVIDSON

(GP)

WWW.MIKESAMERICANBIKES.COM

------ ‘---------------------------------------------------

0-880-230-001.

01770/A

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

09644/A

(GP)

kupię, 728-543-209.

03510/B

WYPOŻYCZALNIA
samochodów: osobowe,

(GK)
13179/A

MATRYMONIALNE

601165757

dostawcze, busy. "Piotrex".

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

10814/A

ZAÜ4WON
094 345 50 22
dfm KREDYTY
KosJ-.-«lin, ul- Zwyci<f8tw.i 140
1326609G1K3A

NAUKA

02796/A

KOREPETYCJE

(GK)

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

11397/A

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

MOTORYZACJA

(GK)

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

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

609455-536.

(GK)

"AUTO-SERVIS-GAZ" Montaż,

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

naprawa. Raty. Samochody z

ANGIELSKI, matura. 602-537-077.

już od 1700,00.

Koszalin, Lechicka 74,200 metrów

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

bez BIK-u 5,9% szybka decyzja.

za torami z szlabanami. Samochód

CHEMIA 792-121-583

Możliwy dojazd do klienta.

zastępczy. 094/343-09-55;

661-114-214.

0-602-786-249.

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

10515/A

Wiosenna Promocja! Koszalin,

hipotekę, dochód na oświadczenie,

Lechicka 58A, za myjnią

możliwe przeterminowanie do 90

samochodową, 094-341-73-86,

dni. Koszalin, Franciszkańska 97,

0602-660-513.

(GK)
11625/A

mmi AUTOGAZ montaż,

(GS)

LPG-TDT, mechanika pojazdowa,

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

Raty. 094/34-69-115, Jamno 63.
(GK)

NA oświadczenie 501-226-997.

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

(GK)

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

2500 zł. Białogard. 664-026S27.

!! Promocja tłumiki,

(GK)

094/342-05-97.
11863/B

13279/A

podesty i inne. Dogodne terminy,

508-199-537,604-661-601.

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

(GK)

11649/A

KURSY komputerowe "Matcomp"
091/4343-296,091/81-27480
(GS)

(GK)

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

KURS wózki widłowe, żurawie,HDS,

wszystkie kategorie. Kontakt:

(Naprzeciwko PZU) 094-346-22-87;
0502-532-639.

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

01126/B

!!!!! "AAUTOALARMY"

NATYCHMIASTOWA pożyczka do

13182/A

ogrodzenia, bramy, balustrady.

tyś., 789-366-656.

11686/A

10748/A

MATEMATYKA, 094/345-29-58.
(GK)

KREDYTY na oświadczenie do 20
---------------------------------------------------------

13164/A

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

naprawa, legalizacja zbiorników

(GK)

(GK)
MATEMATYKA, 0603-325455.

KREDYTY na dowód, 091-38-26-333
00170/A

11470/A

MATEMATYKA, 0518-266-202.
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 11319/A

-----------

13086/A

(GK)

--------------------------------------------------------10710/A

(GK)

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

(GK)

MATEMATYK 601400-693.

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

KONSOLIDACJE kredytów pod

13061/A

(N)

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

(GK)

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

(GK)

12966/A

(GK)

1 Aby otrzymać atrakcyjny kredyt

Zadzwoń, 666-331-827,

11029/A

ANGIELSKI korepetycje

10609/A

(GK)

(GK)

PROTEZY bezpłatnie. NFZ.
- koparko - ładowarka Jgi. 0888-957-294 (GP)

kredyt

EMERYCI i RENCIŚCI

^W-tralex2.pl

(GS)

7
^

testy alergiczne, odczulanie.

(GP)

02902/A

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

----------------------------------------------------------------------------- 13185/A790456-355.

LIKWIDACJA nałogu nikotynowego,

Rdzeniowe, 0501-177-165

—------------------------------------

10392/A

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

^SZroWANIA klinowe, słupki

(GP)
03367/A

ENIGMA -zap. Wieczorek

(GK)

059/842-92-38. (GP)

GINEKOLOGIA, 0724-346-934.

(GK)

10819/A

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

------------------------------------------------------------------------------ 10717/Awtryskiem
10487/A

111100 000 bez poręczyciela, 120

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

Karłowicza 18.0602458-307.
(GK)
---------------------------------------------------------

(GP)

HACJENDA kredyty, również bez BIK,

źródła dochodu. Koszalin Połtawska

00502/A

i osobowych. Prostowanie felg.
Auto-serwis "Piotrex". Koszalin,

(GP)

Zwycięstwa 7 lip. 094/347-74-95.

możliwości, szybka gotówka,

059-842-86-57. (GP)

OPONY
używane, nowe do aut dostawczych

Z SIMLOCKIEMI BEZ 662-193-884

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

(GK)

oświadczenie, niskie zarobki, różne

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

02223/C

mm

059/840-28-95,0604-117-125.

oświadczenie samochodowy na

!!!! VISTA wiele banków, nowe

implanty; Słupsk, Pobożnego 4/2,

11697/0

GOTÓWKOWE pożyczki bez Bik-u

(GK)

GINEKOLOGIA, 0517 509-723.

J^BOTY ziemne. 508-199-555.

(GP)

(094)342-00-98; 0602458-307.

(GK)

Koszalin, Sianów, 692469-894.

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

(GK)

Ustka, 0608-841-808

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

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

Gotówka, konsolidacja na

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

stomatologiczna, protetyka,
PROJEKTY, nadzór budowlany,

!!!! Kredyty wiele banków, nowe

40 box 25 (Jowisz).

(GK)

02145/A

KONSOLIDACJA. SŁUPSK

(GK)

oświadczenie. Koszalin, Zwycięstwa

094/347-04-96,880-380-772.

(GP)

03335/A

BIURO Serenada, 0510-580466.

możliwości, szybka decyzja.

depresje, lęki, odchudzanie, tel.

(GK)

13365/B

609-900-503. (GP)
---------------------------------------------------------

GOTÓWKA NA OŚWIADCZENIE,

10989/A

(GK)

11863/A

MIGOMATod 250A,

(GP)

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

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

nikotynowe, alkoholowe, nerwice,

5?LRRUKtanio!!! 888-815-701

10827/A

GOTÓWKA konsolidacja
094/722-07-07

094/342-30-60,

10967/A

GABINET Olmed - odtrucie

(GK)

FINES 0-510-08-70-22.

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

oświadczenie do 20.000 zł; do

soboty. 094/343-81-29,

?°LBRUK- brukarskie usługi, V/

(GK)

02805/A

NOWA laweta- 8800zł, części

SZYBKIE pożyczki, Słupsk, Sławno,

PRZYCZEPĘ campingową tanio

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

0^06-75-17-17.

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

lip; 059/8425-777.

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

(GK)

0508050-250.

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

komputerowa silnika. Słupsk, Z.

KNOTT, ALKO, Słupsk,

(GK)

GE Money Bank Galeria Podkowa

DENTYSTA codzennie, również

^jO^lODOl.

Koszalin. 664-026-828.

I! GABINET stomatologiczny,

(GK)

f°LBRUK -bruk usługi

SZYBKA pożyczka do 2500 zł.

wybielanie zębów w godzinę,

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

11863/C

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

E-KREDYT24.PL
----------------------------------------------------------

10826/A

11697/A

11593/A

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

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

usuwanie kamienia, protetyka.
Koszalin, Śląska 4,

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

(GK)

DREWNO opałowe kupię, Koszalin,

(GK)

(GK)

Augusta 41,0-59/843-57-12 (GP)

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

668-934-714.

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

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

^GRODZENIA (siatki, panele),

01616/A

GORZELNIA Świerczyna skupi żyto.

ROLNICY, EMERYCI, RENCIŚCI.

0508-050-250.

alternatory, rozruszniki,diagnostyka
—

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

00414/A

samochodowy! Np. 50.000 zł- rata
(GP)

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

BECZKI kegi 0-602432-168.

formalności telefoniczne.

(GS)

już od 899 zł! Bez zaświadczeń!
!! 0885-893-714 ginekolog

ELEKTRYK samochodowy,

(GK)

POMORSKIE). DO 20.000 BEZ
ZAŚWIADCZEŃ- ETAT,

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

LEKARSKIE

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

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

CHWILÓWKA! Pożyczka!

Codziennie. 0694-781-781.

!!!!!!!!!!! KREDYT

J'ORARSKIE, stany surowe,

11863/F

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,
12892/A

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

12950/A

10832/6

(ZACHODNIPOMORSKIE,

NAPRAWA, 094/347-13-15.

samochodowy, bez zaświadczeń.

JtK-TEL”. KUPIMY NOWE TELEFONY

gotówka do 120 tys., błyskawicznie.

13012/A

13365/C

12454/A

SUPER gotówkowy, konsolidacyjny,

CHWILÓWKA i inne pożyczki.

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA,

0-605-788-008.

(GK)

(GK)

Koszalin i Sianów. 518-016-607.

(GK)

067580410

30.000 tys na oświadczenie, bez

!!! I KONSOLIDACJA +dodatkowa

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

^Inkier, betoniarskie, ogrodzeń

ATRAKCYJNE kredyty, gotówki do

(GK)

CHŁODNICE WODY I KLIMATYZACJI
NOWE I UŻYWANE, SPRZEDAŻ

664-026-823.

00450/A

0669-826078.

(GP)

konsolidacyjne, hipoteczne, Słupsk,

725-084-178.

(GK)

11863/0

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

SZYBKA pożyczka. Sławno.

(GP)

00220/A

SPŁATA innych. 0-501-3548-25.

1000ZŁ do 80000zł, gotówkowe,

USŁUGI koparko- ładowarką,

03087/B

WIĘŹBY, dachy. 0888-109-568.

^ONTAŻ ogrodzeń betonowych,

04321/A

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

—-- -------

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

(GK)

(GS)

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

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

docieplenia, 0783-554-645.

^NIKOPARKA, 0501-019-251.

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

Tel., 095/720-6542/ 44.

(GP)

WIĘŹBY i pokrycia dachowe,

(GP)

04321/B

BIK-u, szybka decyzja. Dojeżdżamy.

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

J1ATERIAŁY budowlane,

(GS)

01794/A

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

KOPARKO- ładowarka, minikopć

091/433-22-77. Szczecin
--------------------------------------------------

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

BLACHARSTWO- lakiernictwo,

(GK)

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

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

01034/A

(GP)

13365/A

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych

tel.0-59/840-30-75

UKŁADANIE polbruku

'

°G0l-179-543

01758/A

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

Profesjonalnie. Słupsk,
°6l2-378-002. (GP)

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

(GP)

TYNKI, 0602492-089.

roboty melioracyjne -

0604-564-261.

(GP)

Koszalin

TYNKI, 0602492-089.

04132/A

04133/A

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

11033/A

AUTOSZYBY, Tel:091/4646-017

(GS)

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

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

KOPanie i czyszczenie stawów,

(GS)

0500-435-310. (GK)

glazura, hydraulika, 0664-185-701.

07

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

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

TYNKI gipsowe- maszynowe.

j^konawstwo, rzeźba. "EW-BUD".
Koszalin, Krucza 21,
(GK)

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

091/35940-53, 091/35940-54

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

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

POŻYCZKI dla Firm bez

10821/A

AUTOSZYBY + części = Najtaniej!!!!

zaświadczeń, uproszczone

059/842-70-98, Szczecin:

TYNKI maszynowe, 0501-019-251.

projektowanie,

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

urządzenia gastronomiczne.

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

kominki,

Zapraszamy! Minimum formalności:

11697/C

02278/A

AUTOGAZ MM. 0504-025-573.
(GK)

0505-171-321.

00379/A

(GP)

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

(GK)

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

01671/A

biegów; 196-30

POŻYCZKA NA TELEFON

Niskie raty, 25000zł-155,27zł,

10837/A

AUTOALARMY, blokady skrzyni

888-323-222.

02705/A

bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.

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

(GK)

!! Potrzebujesz pieniędzy?

(GK)

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

(N]

11863/E

infolinia: 0608-921-608.

12501/A

0-602-294-167.

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

odsetki 7,08%. Słupsk:

(GK)

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

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

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

(GP)

01811/A

AUTO na gaz. Montaż. Połczyńska

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

23 (Inkubator), 059/848-28-29.

UŻYWANE - nowe, maszyny do

(GP)

73 (094)342-59-50,
10326/A

(GK)

TYNKI gipsowe. 0695-986-057.

GRANIT, kostka granitowa

(GK)

10556/A

lodów, wyposażenie sklepów,

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

Panele. 0-94-345-8541,
0665-222-669. (GK)

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

procedury; 150tys. rata: 931,60

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

0512-377-985.

UROLOG tel. 0604 62 64 98.

KOMISY.

09943/A

AUTA na gaz, sekwencyjny wtrysk

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

POTRZEBUJESZ pieniędzy? Pożyczki

12867/A

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

od 2000 zł. Miastko, Kępice.

01401/B

10708/A

lombardy
12234/A

11697/E

porady finansowe, opłaty

(GK)

Gabinety lekarskie. Koszalin,

(GK)

P@RTNER wszystkie kredyty,

Koszalin, Połtawska 4/7(Jowisz
3426838 508050820.

11863/G

NOWY bank 500-023-010.

obok apteki pod Lwem) 094

(GK)

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

0694-898-880.

06863/A

TOMOGRAFIA komputerowa,

12766/A

------------------------------- •-------- ------------- —

TYNKI cementowo- wapienne.

ELEWACJE, polbruk,

(GK)

(GK)

°c»eplenia, czyszczenie polbruku,
^04-227-901, 508-327-113. (GK
1257!

09964/A

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

gipsowe, maszynowe,
00461,

(GK)

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

TYNKI cementowo- wapienne,

(GK)

11742/A

!!! KREDYTY!!! Nowe możliwość
MOŻLIWOŚCI przyjdź i sama

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

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

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

ELEKTRYCZNE. 0602-196-864.

(GK)

13174/A

ŚWIADECTWA, certyfikaty

domofony,
alarmy,0508-155-121

limfatyczny. Koszalin Piłsudskiego
88a. 094/34640-20.

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

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

ELEKTRYCZNE, pomiary

środa 22 kwietnia 2009 i

10507/A

20 I

froda 22kwietnia2009_______________

KURSY: ADR, TAXI, HDS, Instruktor

OPTIMUSNIERUCHOMOSCI.PL Kup

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

i sprzedaj bezpiecznie

(GK)

091/488-55-21

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

13063/A

OGŁOSZENIA DROBNE
75-605 Koszalin,

(GS)

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

rXBELARD

00799/A

SPRZEDAM ziemię 0602-272-158.

rsl

(GK)

ABAKUS

ul. Zwycięstwa 155^^^
tel. 094 341 02 51,
094 347 12 72

NIEZALEŻNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI (z licencją państwową)

l.

RLJGI-IOI\/IOŚ

G I

11-pokojowe, (20) środkowe, aneks kuchenny,
parter, rej. Zubrzyckiego, 79.000,-

!!!!!!!!!!!!!! Nowy kurs.
Słupsk, Kołłątaja 31a,
0601-91-53-53.

(GP)

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

12-pokojowe, (40) dwustronne, słoneczne,
balkon, I piętro, rej. Franciszkańskiej, 150.000,14-pokojowe, (70) ustawne pokoje, rozkładowe,
duży balkon, os. Bukowe, 245.000,

01798/A

!!!!!!!!!!!!!
www.rondo.slupsk.pl

(GP)

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

!!! 600-218-318

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, OS.

www.oskmanewr.pl

(GK)
09337/A

!!! Agopol - szkolenia kierowców

!!!! POMOC PRZY
WWW.BUDMAR-MZ.PL (GK)

(GP)

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

! KURS ZA DARMO? BUBNOWICZ
0609-610-556 WYŚLIJ SMS O

Koszalin. 4 200 zł netto za m2.
Kredyt z dopłatą rządową. Biuro

(GK)

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

10383/A

sprzedaży tel. 094/34-333-04,
602-178-327.

rzeczy i osób. Rozpoczęcie 28

www.akwadrat.com.pl

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

03368/A

Ponad 600 ofert z lokalnego rynku.

(GP)

094-347-66-16,
02843/A

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

094/347-11-77

12891/A

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

09699/A

BEZSTRESOWO. 608-781-101.
10731/A

13306/D

'

13306/B

13306/E

"INTERHOUSE" 2-pokojowe, nowe z

0601-070-287 www.nordhaus.pl

windą (61) Modrzejewskiej
329.000

(GK)
13306/J

! Jasiński Nierachomości094 342

"INTERHOUSE" 3-pokojowe (57)

060240-50-31.

rej. Zakole 210.000

wynajęcia- pół domu w

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

11146/A

ELITA tanio, raty. 0500439-384.

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

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

12735/C

(GP)
02269/A

KOSZALIN kat. B, 0509-345-511.

"ALTO"
59 m2, Moniuszki-189 tys.

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

12311/A

173 tys. www.alto-sc.pl

13306/1

(865) Zielone Wzgórze

(GK)

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

13306/H

(GK)

miesiąc, 0500414847,

Asnyka 15.

"KONTRAKT" 094/342-47-58.

501-292-554

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

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

02251/A

3-POKOJOWE, 69 mkw., Przylesie,

13306/G

12162/A

03489/A

00034/E

(GK)

Konikowo- 475.000. (GK)

4-POKOJOWE 0516-010-771.

09935/A

NAUKA Jazdy - Pastwa Wojciech kat. B. Polecam! 0607-978-825.

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

10835/A

943420-584

13054/A

www.spgn.pl

Cewlino 129000

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

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

13052/A

"ANKAM" działka deweloperska
1,5 ha Nowe Bielice(GK)
---------------- ——--------—-—----------—

13051/A

produkcyjny, hala 1700 m2
Koszalin

12785/A

wynajęcia Lniana 15 zł/m2

(GK)

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

13053/A

!! MERKURY!!
NIERUCHOMOŚCI Słupsk, Filmowa

" CENTRUM " -BIAŁOGARD,

www.merkury.slupsk.pl

(GK)

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

12787/A

094-312- 85-10.1-pok. 33m
(GP)

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

parter, 75tys. 3-pok. 52m, IVp.
01619/1

DOM w Koszalinie, Krucza,
Ogrodowa, Mireckiego,Wybickiego,

DZIAŁKA 5300 m2 we Włynkówku,
położenie, 0602-32-93-04.

(GP)
01820/A

DZIAŁKA bud. na górce, przy lesie, w

Koszalin, 662-003-343.

11680/A

12592/A

(GK)

. 12410/A

Zapraszamy.

(GK)
13310/B

www.tel-668206406.koszalin.gazet
(N)

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

12356/A

Mostnika, 0796-814-999.

(GP)

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

03415/A

www.spgn.pl

zamiana na 2-pokojowe

(GP)

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

00034/C

(GK)

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

140.000. 0604-359-269 po 18-tej.

Sikorskiego, 149.000

www.danutacentrum.btk.net.pl

(GP)

00414/A

--------------------------------------------------------01819/A

13126/A

DZIAŁKA Rosnowo, 5100 mkw.

13314/E

0691-979474.

ABAKUS atrakcyjny nowy dom, rej.

DZIAŁKA siedliskowa 1,1 ha z linią
brzegową jeziora, 0668-83-65-68.

679.000

(GK)

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI, 59/840

"INTERHOUSE"

1155 www.ellert-nieruchomosci.pl

Nieruchomości Marzenna

2-POKOJOWE Norwida (49).

ABAKUS komfortowe, nowe

DZIAŁKA, Ustka. 0601-2066-94.

Zientarska Koszalin ul. Zwycięstwa

Atrakcyjne 3-pokojowe Zatorze.

mieszkanie (58), z garażem,

(GP)

77/4 tel. 094 34188 75 kom.O

www.arhand.pl 508-525-765

Rokosowo, pilna sprzedaż (GK)

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

600 402 699

059-84-00-344

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

DZIAŁKĘ ogrodniczą (500 mkw.) w

www.interhouse.nieruchomosci.pl

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

(GK)

2-POKOJOWE, 36m2,10p., Słupsk,

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

KUPIĘ dom, 512-004-262.

02697/A

(GP)

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

00034/A

KUPIĘ mieszkanie w kamienicy,
0-509-161-566.

(N)

----------------------------------------------------------------------------- 13306/A

rozkładowe, 0663-778-808.

(GP)

12712/B

--------- —-------------------------

13314/F

13314/G

13000/A

(GP)

ABAKUS

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

Zwycięstwa 143 (obok Związkowca)

DZIAŁKĘ przy 11 rol-bud, 4 km od

KUPIMY mieszkania, domy,

2-POKOJOWE, 36m2,134.000

094/345-22-75

Szczecinka, media, 4 ha. Bdb.

059/8402402,601-232-900

od 3200zł/m2 + VAT, Nowa cena!!!

Koszalin, BOWiD, 668-628-666.

www.abakus-nieruchomosci.pl

lokalizacja. 5,50 zł/m2,

Poławscy- Nieruchomości.

(GK)

(GK)

(GK)

602-153-814

(GP)

03410/A

Młyńska 31; 094-341-18-19;
600-801-608; 602-770-608 (GK)
M.PIJEWSKA nowe mieszkania,
(GK)

MIESZKANIE 33 mkw., w
Koszalinie, 606409429.

(GK)
12844/*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DOM NAD SŁUPIĄ"

W SŁUPSKU UL. 3 MAJA 37A/2«
TEL. 059/843-01-54
www.smdns.wmc.com.pl
POSIADA DO SPRZEDAŻY
ATRAKCYJNE MIESZKANIA

(GK)

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

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

03473/A

03497/A

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka

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

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

10856/B

Koszalinie przy ul. Słowiańskiej tel.
0509-328-526.

www.mpijewska.pl Koszalin, ul.

12916/8

Rokosowo, 0695-72-90-00.
---------------------------------------------------------

12916/0

M.PIJEWSKA Nieruchomości

Koszalina!!!
13194/A

Kalinowej, z wyposażeniem, tylko
(GK)

(GK)

lokale użytkowe- centrum

(GK)

2-POKOJOWE komfortowe 81 mkw.,
(GK)

12916/°

M.PIJEWSKA 4-pokojowe Dokerów

_______________ 12916/M

kanalizacją, wodą, prądem 100 m

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

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

(GK)

(GK)

do jeziora, 68 zł/ mkw.,

(GK)

(GK)

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

warunki zabudowy, z drogą,

2-pok. 50m 145tys.

------------------------------------------------------------------------------ 00543/A

12392/A

13314/D

2-POKOJOWE 49 m2 w Redzikowie,

12916/N

______________________________

Cewlino, 0694-116-276,
094/34-21-851 po 16.00.

(GK)

Władysława IV (47)

(75)

(N)

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

ABAKUS 2-pokojowe (40), l.p., rej.

125tys. Szereg. Leśna 225tys.

DZIAŁKA budowlana, pełne

DZIAŁKA budowlana, tanio,
13314/c

(GK)

M.PIJEWSKA 2-pokojowe

03389/A

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

remoncie, centrum, 115.000,- lub

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

Rosnowo (45)

(GP)

0604-84-10-94.

ABAKUS 1-pokojowe, l.p., po

M.PIJEWSKA 2-pokojowe Monte

12502/A

mieszkań 5-pokojowych, mogą być

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

(GK)

M.PIJEWSKA 2-pokojowe nowe

(GK)

uzbrojenie Koszalin-Niekłonice

(GK)

13162/*

LOKAL Os. "Przylesie".

129l6/f

ABAKUS - pilnie poszukujemy

gotówką.

(GK)

11986/A

Kobylnica, 0-502419416.

dwupoziomowe. Klienci płacą

0-502-288-576.

Cassino (48)

(GK)

DZIAŁKA budowlana, 17arów,

13314/8

01508/*

LOKAL gastronomiczny w Darłówku

13265/*

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

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

(GP)

12374/B

DZIAŁKA budowlana uzbrojona-

(GK)

059/84-11-662.

694-504-930.

(GK)

niedrogo. 0504-289425.

698498-864.

o.pl

12621/A

----------------------- --------------------- ------ 4—-

ABAKUS - dołącz do grona

Słupsk, www.krynicki.com.pl,

na plażę całorocznym.

0609-665-977. (GK)

DZIAŁKA budowlana Nowe Bielice

(GK)

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI

Wschodnim przy wejściu głównym

środku oś. Raduszka.

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

ABAKUS

zadowolonych Klientów.

651262.

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

1303V*

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

(GK)

1-POKOJOWE centrum.

okolica, zdecydowanie kupię 603
(GK)

(GK)_____________________
13173/A

budowlana, uzbrojona, ładne
13257/A

12977/B

(GK)

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

1-POKOJOWE, 25m2, lp„ Słupsk,

"ANKAM" smażalnia Mielno

6/3, 059/840-32-32.

IVp„ 230.000 zł, 0606-914448.

(GK)

_________________________________

KAWALERKA, 0-600-519404.

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

(GK)

1-POKOJOWE
.

"ANKAM" powierzchnia biurowa do

-wynajem 25000 zł/sezon.

1-POKOJOWE (20) 0502-761-241.

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

(GK)

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

00034/B

(GK)

INVEST
www.investsc.pl

13190/A

Koszalina, 28 zł/ mkw.,

0509499-220.

(GP)

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

"ANKAM" funkcjonujący zakład

(GK)

(GK)

0660-074-229.

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

"ANKAM" działka 3000 m2
(GK)

13176/A

ul. Batalionów Chłopskich (za

- 51m2- 249.000 094 347-704)0,

508436420.

4-POKOJOWE, 76 mkw., 4 piętro,

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

02143/*

działkal500; Koszalin Rokosowo

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

(GK)

(GP)

- 0 % prowizji 2 pok. Modrzejewska

(GK)

1100 zł. Przewóz osób, winiety OC,

WEEKEND 604-755-953

12092/A

20 tys. jedna, 0-602-404-031.

13050/A

URZĄDZEŃ. SŁUPSK
0-59/845-27-10,0-601-67-14-54.

DUŻY dom 350 warsztat 150

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

—

12911/*

13274/*

(GK)

(GK)

Ratajki 170000

(GK)

0604422-387.

malowniczo położone, okazja, tylko

(GK)

(GK)

wiaduktem). 0509328526.

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

16 kwietnia, promocja wiosenna B

01620/B

00034/F

ul. Wyki, Koszalin, 0514-144-852.

działką 183000

664-307-795.

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

GARAŻ murowany w Koszalinie przy

(GP)

4-POKOJOWE, 74,5 mkw. Przylesie,

"ANKAM" duży dom, 1 ha ziemi

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.

03201/A

Szczecin, 15 km od morza,

13049/A

-------- ----------- -—-—

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

(GP)

Koszalina, 1 km od szosy Koszalin,

PZM-OT ul. Zielona 1

(GP)

rekreacyjne. Słupsk 0600-082-162

153000

059/84245-66 kat ABCE, otwarcie

AC

budynek (105) na działalność

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

(GK)

warunkami zabudowy, Dobre (trasa
Stare Bielice- Mścice) 1 mkw. 45 zł

EKSPERT-5- WYCENY
NIERUCHOMOŚCI, MASZYN,

16 działek Biesiekierz 11 km od

"ANKAM" 2-pok. Reymonta z
12946/A

DOM z piwnicą (240)+ osobny

"ANKAM" 2-pok. Radogoszczańska
---------------------------------------------------------

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

13271/A

02747/A

DZIAŁKA 30 arów, 15 km od

(GP)

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

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

(GP)

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

Wyspiańskiego- 162.400.Dom:

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

12806/A

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

605400-905; www.ankam.com.pl
12779/A

12134/A

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

(N)

(GK)

—--------- --------- -——------- -

03259/B

3-POKOJOWE, po remoncie,

"KONTRAKT" 2-pokojowe:

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

(GK)

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

12163/*

DZIAŁKI siedliskowe 30- 38 arów, z

390.000 zł Koszalin,

PIŁSUDSKIEGO 6, 0-94/342-38-39

(GK)

12583/A

DOMY w zabudowie szeregowej

(GP)

0-512-301-272.

MAŚLAK Marek. K-lin, 604-638-016

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

(GK)

■------- ------------------------ :-------------------------

Szczecińskia, 0-886-182-293.

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

47938/A

10622/A

DZIAŁKI podbudowę nad jeziorem 7

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

(GP)

"ANKAM"

(GK)

(GK)

km od Koszalina, 0-604482-868.

www.otodom.pl nr 568308

LOK Kościuszki 2. 094-345-1145;
-----------------

12858/A

Koszalina, 0-606-258-796.
—---------- - ------ —-------------------------------

(GK)

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

4-POKOJOWE (59), Karłowicza 7,
13270/A

10962/A

DEWELOPERSKI, 0-697-657-514.

okolice Słupska (Wrząca),

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

Duży wybór ofert. (GK)

(GK)

DOM ROKOSOWO, WOLNOSTOJĄCY,

3-POKOJOWE, 78m2,1 piętro,

www.spgn.pl

www.kontrakt-nieruchomosci.pl

(GK)

gospodarczą bądź centrum

(GK)

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

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

13322/A

12963/A

centrum Koszalin 608-329-582

(44) ścisłe centrum 275.000 netto

094/345-71-81 Nieruchomości- ul.

(GP)

—------- —------------- —-------

0-601-099-634.

10125/A

DOM na wsi 602-616-776.

DOM Ustka, 0-606-319-850.

(N)

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

L-33 - Rozpoczęcie 10-12 co

(GK)

696-911-960

Niekłonice, 0-509-161-702.

(GK)

----------

3-POKOJOWE, I piętro, Słupsk ul.

(GK)

"INTERHOUSE" Lokal handlowy

Lubiatowo, budowlana 1382 m2-

(GK)

Fałata 259.000

00034/D

12905/A

DZIAŁKI budowlane nieuzbrojone.

DZIAŁKI pod lasem 17 km od

DOM Sławno. 518-395-123.

(GP)

0,83 ha, 0,32 ha. 0517-214-642.

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

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

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

"INTERHOUSE" Działka budowlana

Kupuj z nami- prowizja 0%. 3-pok.

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

13306/F

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

01729/A

KAT. B OSK Morze, 503423416.

(GK)

"INTERHOUSE" 3-pokojowe (70)

Strzeżenicach (GK)

(GP)

01781/C

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

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

08 88 www.jasinski.com.pldo

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

www.spgn.pl

0698-816-105.

DUET A,B,B+E,C,C+E,
(GK)

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

3-POKOJOWE, 59m, Staszica,

(GK)

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

00548/A

(GP)

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

Sprawdź! 094/345-07-08,

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

Niepodległości, Słupsk. DELTA,
059/84-234-00.

12516/C

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

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

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

Robotnicza 154.000

(GK)

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

usługowe, ul. Spółdzielcza, od

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

2-POKOJOWE, osiedle

12565/A

(GK)

DARŁOWO działka budowlana z
0-607-525-022.

03514/A

(GK)

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

widokiem na rzekę.
---------------------------------------------------------

"INTERHOUSE" 2-pokojowe (39)

!!NORDHAUS
Najlepsze oferty, najniższe ceny.

(GK)

13018/A

(GK)

0692-824-507.

(GP)

12326/A

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

BUDOWLANA Białogard,

2-POKOJOWE, 48m2, 3p„ Słupsk,

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże, Świeszyno,

(GK)

(GP)

AUTONAUKA Tkaczyk

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

695468-073

■

DZIAŁKĘ; Chłopy 094/318-92-03.

(GK)
Mieszkanie
4-pokojowe, 67 m2,
rej. Wańkowicza 205.000,-

(GK)

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

DZIAŁKI 0,30 ha, 0,58 ha, 0,10 ha,

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania

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

www.knk.com.pl

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

------ ——------ ———-----------

12984/A

1300 mkw. nad morzem i jeziorem,

deweloperskie, garaże, lokale
3458zł/m2 + VAT (GK)

Prowizja 0%!

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.
---------------------------------------------------------

0508-187-800.

koła Jarosławca. 503451-854.

1068809G1K2R

NIERUCHOMOŚCI.

(GP)

Koszalinem tanio sprzedam,

(N)
ATRAKCYJNA działka budowlana

11507/A

!! KIUAN

www.plusosk.prawojazdy.com.pl

059-84-00-34; WWW.ARHAND.PL
---------------------------------------------------------

www.gl8lda-nlerucliomoscl.eawww.olielard.pl

(GK)

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

0-59/84-04-369,

1144309G1K2L

DZIAŁKĘ siedliskową 3000 m2 pod

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

! PLUS kat. A,B,C,C+E, przewóz
kwiecień godz.17.00, Słupsk,

Nie wydawaj na ogłoszenia
Nie trać swojego czasu
BEZPŁATNE przyjmowanie nieruchomości do sprzedaży
Zwycięstwa 143 (obok Zwigzkowca) (094) 345 22 75/

AR-HAND; 508-525-765;

rej. Emki 154.000,-

E!

Pilnie poszukujemy
3-pokojowych mieszkań.
IENCIZ GOTÓW

!!! Apartamenty Willa Moderna

TREŚCI: "KOSZALIN"

C+E,501-334-323

wWAGA

12182/A

02911/A

**
• *
Mieszkanie po remoncie,
2-pokojowe, 39 m,

Atrakcyjna działka (18600) położona w malow
niczej miejscowości, Paproty, 49.000,-

KREDYCIE!!!!! 094/341-86-36,

kat. "B". Słupsk, Westerplatte 64,

ODDZWONIMY.

I Nowy dom wolno stojący (168) ładna działka
(800) os. Unii Europejskiej, 385.000,-

BUKOWE III - SKWIERZYNKA,

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

059-842-50-27.

!!!!DOMY NOWE W

01363/A

*
*
*
Vul.

(GK)

13273/A

NA OSIEDLU
NIEPODLEGŁOŚCI

ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE
W GARAŻU PODZIEMNYM
Istnieje możliwość negocjacji
_______ I warunków spłaty.
__ _
273009SLBHL

OGŁOSZENIA DROBNE
PÓŁ domu Tychowo.

2-POKOJOWE Stupsk,

KAWALERKA, 0691-786419.

0509-948-939.

06924348-66.

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

(GK)

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

URBANOWICZ

00498/

10079/

PRZEDSTAWICIELI handlowych;

PUNKT gastronomiczny
------------------ --------- -—

0661-177-621.
03001/

499 000 zł

29m2,0609-516-658.

2-POKOJOWE- wyposa

00406/

Vlll/Xp., po remoncie,
4-pok Piłsudskiego (58) lip - 208 008 Zł
3-pok Śniadeckich (57) ip -185 008 Zł
4-pok Sianów Słowackiego
(74,5) lip-215 000 Zł
Strzeżenice działka (3001)
war zab.-199 008zł
Kupujący bez prowizji!

Prowizję płaci sprzedający

0668-373-785.

12307/A

(GP)

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

01579/

mieszkanie

3-pokojowe, sławno,

00518-544-868.
rfe—

(GK)

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

12695/A

MIESZKANIE 52m2, blisko morza,
0-669-044422.

(GP)

mieszkanie

(GP)

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

0501- 873-222

USTKA 2-pokojowe 33 m2,

(GK)

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

(GP)
01810/

13107/A

3-POKOJOWE Koszalin,
602- 690-344.

(GK)

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

059/84-11-029.

3-POKOJOWE, Krzyżanowskiego,

(GP)

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

01606/

12810/A

13172/A

BIURA Słupsk, tanio.

(GP)

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

01602/

WIELKA OBNIŻKA CEN

0603- 955-382.

01706/A

BOX "Manhatan" parter.
0-59/8438407, 0-518-5240-34.

(GP)
01781/

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

WWW.SPGN.pl Bogata oferta

03495/A

BOX Manhatan, parter,
0-602-287-979.

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

13033/A

(GP)

POKÓJ 2-osobowy przy Emce.
0602-61-55-86.
12956/A

(GK)

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

POKÓJ 2-osobowy. Osobne wejście.
K-lin, 694-376-838.

LOKAL centrum 88 mkw.,

POKÓJ do wynajęcia
0608-548108.

(GK)

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

11437/A

--------- ‘------------------------------------------------

POKÓJ Franciszkań. 0608381-562.

0698-200-127.

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

BOX na Manhatanie, parter,

w Dębnicy Kaszubskiej wynajmę lub

0604-888-894.

sprzedam, 0609-058-150.

(GK)

POKÓJ Słupsk. 059/842-63-71.

_

TUR*? LAST

13286/A

"KONTRAKT" 094/34247-58
2-pokojowe: Ratajczaka,
Sucharskiego Modrzejewskiej.

12952/A

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

NOWE mieszkanie, przekazanie
od zaraz: 57 m2 (III pokojowe
4.200,- zł/m2 brutto). Sprzedaż

,-.f<

604-200-820

(GK)

0-501-027-578.

(GK)
13243/A

(GK)
12955/A

powierzchnia biurowo -

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

magazynowe. Słupsk,

AGENCJA ochrony zatrudni

0507-038094

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

ul. Starzyńskiego 11,Tel.

budownictwo, najchętniej firmie,

059/84-14420

1.200 +opłaty, 0-505-07-3474.

www.nieruchomosci.slupsk.pl
wycena firm.

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

(GP)

12260/A

2-POKOJOWE (Niepodległości)

Płkw. 503-544-574.

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

''

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

13267/A

JAWILONY Z PŁYTY WARSTWOWEJ!
tANI0!

P.W.WARBUD

^62-161-265.
^

11903/A

[Jensjonat w Łebie,
0604-50-24-52.

(GP)

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

DO wynajęcia lokale usługowe w

^OtAWSCY-NIERUCHOMOŚCI
059/8402402, www.polawscy.pl

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

placu ok. 4 mkw., w miejsc,

(GK)

(GK)

nadmorskich (Darłowo wsch. i

SZCZECINEK do wynajęcia

DO wynajęcia stołówka w ośrodku
wczasowym w Sianożętach.

(GK)
12874/A

2-POKOJOWE centrum.
(GK)

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

MJVLE komfortowe, centrum

13229/C

2-POKOJOWE Kobylnica, tanio.
0668-902-772.

12994/A

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

(GP)
01788/A

KAWALERKA do wynajęcia
01801/A

0600-772466.

(GK)

zach., Łazy, Dąbki, Sarbinowo),

APTEKA w Skierzynie zatrudni

(GK)
13099/A

technika farmacji, atrakcyjne
wynagrodzenie.Tel.
0508390470,

3-pokojowe, parter,nieumeblowane,
01646/A

(GK)

13229/D

(GK)
13229/A

(GK)

094-37-27-162, 0502-864-740.
----------------------------------------------------------

(GK)

MIEJSCE garażowe w budynku, ul.
Harcerska, 8601-73-6834.

GARAŻ Słupsk, 0516-008464.
---------------------------------------------------------

(GP)

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

(GK)

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

Koszalina, 0601-786834.
---------------------------------------------------------

12137/A

(GK)

LOKALE Słupsk, 0601-686-870.

(GK)
GJVRAŻ Bat. Chłopskich

2-POKOJOWE Ip, centrum, miejsce

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

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

602-581-560.

12997/A

(GP)

13092/A

Zbiory owoców: 208300 funt/tyg.

LOKAL śródmieście 78 mkw. 2.400

03375/A

10650/A

03297/A

zł brutto, Koszalin, 0607456-541.

(GP)

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

00413/A

798768404.

ARMATORZY zagraniczni zatrudnią:
kapitanów, oficerów pokładowych i

SZUKAM Ml Białogard

maszynowych, elektryków,

(GK)
12628/A

TEREN w centrum Unieścia 5.000

marynarzy, motorzystów. Tel.
091/422-5828 w godz. 12.00 -

NOWY budynek 170 m2 do

mkw. na działalność sezonową,

16.00

wynajęcia: biuro, produkcja,

0602-261-553.

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

hurtownia, inne. Media wszystkie,

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

(GK)
12591

(GS)

2-POKOJOWE komfortowe 81 mkw.,

sieć komputerowa, alarm, brama

WYDZIERŻAWIĘ plac 100 m2 w

Rokosowo, od maja.

KAWALERKA do wynajęcia- Orla;

uchylna, Koszalin, Szczecińska 38,

Mielnie przy wejściu na plażę. Tel.

przeszkoli i zatrudni FHU.

^psk od 165.000.

0695-72-90-00.

0602-257-817.

604-286-756.

608908088.

094/342-0402.

(GP)
03464/A

(GK)

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

12712/A

(GK)

(GK)

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

Już jutro z "Głosem" specjalny dodatek

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

(GK)

00539/A

ASYSTENTKĘ Sekretarki oraz 3

‘•Pok. Ustka od 135.000,2-pok.
^Psk od 129.000,34 pok.

13148/A

07728/A

POSZUKUJĘ do wydzierżawienia

Słowackiego. 0608368241.

(GK)

(GK)

ANGLIA! Recepcjonistka: 261 f/tyg.

(GP)

0504-135-951.

umeblowane, loggia, Koszalin,

klienta 0604-787-068.

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

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

12659/A

--------------------------------------------------------03464/B

12700/A

03399/A

LOKAL użytkowy (120) - Słupsk ul.

garażowe, 0601-73-68-34.

(GP)

0507-038094

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

00922/A

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

gospodarczej, Słupsk,

94/35462-21,0607-213-218.

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

^WSCY-NIERUCHOMOŚCI Nowy

ALUANZ -doradca finansowy

781-297-665

504-814-276.
13310/A

13043/A

(GK)

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

(GK)

{^terowy 469 tys.zł

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

(GS)

wynajęcia z możliwością

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

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

HąrRo domu- Koszalin,

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

(GK)

gwarant@list.pl

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

centrum Koszalina. Kontakt:

(GK)

03298/A

POSIADAM pomieszczenia do

2-POKOJOWE +jadalnia,

0694-598488.
01748/A

560-829-193.

12543/A

2-POKOJOWE 46 mkw.,

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

0602-557-917.

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

(GK)

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

(N)

LOKAL handlowy, Jarosławiec.

12717/A

managera za udziały -

(GP)

prowadzenia działalności
DO wynajęcia 2-pokojowe, Koszalin,

Koszalin 0663-272-849.

00447961991190.

(GK)

145308G3K2A

DO wynajęcia hale magazynowe

0-94/346-93-51,
Pawilon handlowy- przewoźny, 30

INICJATYWA. ATRAKCYJNE
01805/C

POSIADAM do wynajęcia

602-38-78-13.

2-POKOJOWE (Asnyka) nowe

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE;

WYNAGRODZENIE ADEKWATNE DO
WYNIKÓW PRACY. (GK)

2-POK.- umeblowane.

OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,

KOSZALIN, MORSKA 11,

USŁUG; SAMODZIELNOŚĆ,

(GP)

594-056-822.

12610/A

12733/A

AGENCJA OCHRONY SZABEL

DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY

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

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

(GK)

Braci Gierymskich. Słupsk,

Nowy dom- Kędzierzyn

(GK)

094/341-01-94.

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

KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY.
12384/A

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

2-POK. przy Emce 601-650-787

technicznego. Zapewniamy

POMIESZCZENIE handlowe 28 m2 0501-333-241.

12609/A

12900/A

4 osoby do działu handlowego i

094-346-83-35, POSZUKUJE
KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

(GK)

(GK)

(GK)

03491/A

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

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

(GP)

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

(GK)

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

szkolenia. 1800 zł.

gospodarcze. 0504-095-326.

2-POK. niepalącym 0728-108-300.

O90tys.zł Siemianice,

01737/A

POMIESZCZENIA magazynowo-

12566/A

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

NOWY dom do wykończenia,

nieuczących, ang./niem. 512 373

0-508-168162, 8502-348900.

(GK)

Recepcjonistę/kę - kelnera/kę (do
30 lat), doświadczenie,
660.

rampą o pow. 300m2 oraz 740m2

telefax (094) 375 44 95

12707/A

POMIESZCZENIA biurowe do

POMIESZCZENIA magazynowe z

ij,

(GK)

wynajęcia - Słupsk, Poznańska 82,

(GP)

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

13143/A

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

1-POKOJOWE, centrum,

"Selfa", 094/342-25-18,
600499-145.

13272/A

01762/8

(GK)

(GP)

Siedziba Firmy

Koszalin, Piłsudskiego 47.
---------------------------------------------------------

0502- 108160, 05185853-31.

CZAPLINEK

Niepodległości. 3-pokojowe:

00529/A

"BABYLOON" zatrudni:

"HOTEL Trawa" Koszalin.

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

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

(GK)

jazdy kat. B. Oferty pisemne.
12676/A

(GP)

IPOKOJE, internet; 0-79548-88-88.

08929/A

"AVON" zarabiaj. 0510-247-601.

kucharza/kę, kelnera/kę z prawem

660-004-500.

P°kojowe, słoneczne, (57 m2), II

(GK)

13212/A

POKÓJ Franciszkańska
----------------------------------------------------------

(GK)

11944/A

"AVON" zaprasza! 0605-251-962.

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

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

0509-533-031

13153/A

(GK)

(GP)

(GK)

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

handlowy do wynajęcia, Dąbki,
12552/A

094-3414141.

(GK)

(GK)

POKÓJ, 0788367-072.

www.domykoszalin.pl

12893/A

LOKAL gastronomiczny i pawilon
(GK)

I KUCHARZ, pomoc.
--------- i-----------------------------------------------

(GK)

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

0-602-234214.

01746/A

NOWE domy w budowie tel.

12465/A

LOKAL 29m Koszalin.
00520/C

£SMŁ

12605/A

0500-002-867.

(GK)

za rozebranie, 0-608241-731.

(GK)

601401-630.

(GK)

12742/A

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

Mieszkanie w Gościnie, 3P-> na dobrych warunkach,
094-31-89-317. (GK)

01822/A

ODDAM szklarnię (35m2) w zamian

LOKAL handlowo- usługowy (33m2)

(GP)

Słupsku, 0661-391-981 po 18tej.

01028/A

(GK)

fryzjerce do wynajęcia,

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

(GP)

00034/

NIERUCHOMOŚCI

(GK)

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

(GP)

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

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

12935/A

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

(GK)

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

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

0880-285-677.

.—:

Szczecinie na 4-pokojowe w

POKOJE Koszalin, 0788-801-287.

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

LOKAL 25 mkw., kosmetyczce lub

WEX dom przedwojenny Bierkowo,

12813/A

MIESZKANIE 2-pokojowe w

(GS)

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

POKÓJ - domek 0604-247-683.

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

059/84-25405, www.ibis.slupsk.pl

094-34049-81, 604-074-766.

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

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

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

(GP)

(Mickiewicza). "IBIS" Słupsk,

0-607-658-599.

większe Koszalin, 0-608958312.

(GP)

wynajęcia od czerwca.

604226-209

03521/A

pod działalność

120 m2 z garażem i ogrodem do

handlowo-usługowy 130 mkw.,

LOKAL (30) Bosmańska

12820/

nieruchomości. 059/84819-20.

mieszkanie

01805/A

POGODNO- komfortowe mieszkanie

0-511-140-888.

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

DELTA, 059/84-23400.

na wsi,

- -------12594/A

Na Skarpie, rodzinie.

03387/A

059/8401-510, dzwonić po 16.00.

(GP)

094/34-23-228.

APARTAMENTÓW NA ZATORZU!

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

ul. Br. Gierymskich, 0501-333-241.

(GK)

---------------------------------------------- *1----------

1071609G1K2G

12204/A

3-POKOJOWE (55) nieumeblowane,

142.000 zł, 0503-169-839.

te!. 094 342 20 02
www.ucn.pi

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

2-pokojowe Koszalin
(GK)

NIERUCHOMOŚCI
1-POKOJOWE własnościowe na

PLAC nieutwardzony 350 m2 przy

(GK)

03

zamiana

(GK)

13134/A

parter, duże witryny.

SPRZEDAM lub wynajmę

03341/B

wynajmę Bonin, 0603-338947.

(GK)

2-POKOJOWE, centrum- Słupsk.
(GP)

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

(GP)

13180/A

KOSZALIN - centrum lokal

(GK)___________________

0-602-685547.

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

mieszkanie lub działalność,

--------- ——----- -- —-- ------——

2-POKOJOWE, 094/34648-25.

Niestkowo 8,859/8414942.
(GP)

PARTER domu 78145 mkw., na

(GK)

WYNAJMĘ dom firmie, Ustka-

Słupska, warunki bdb.

parze 094/340-59-86,

KOMFORTOWE centrum

(GK)

OFERUJĘ do wynajęcia mieszkanie
48m2+ taras 22m2, w centrum

607-360-711.

602-234214

SŁUPSK. Kawalerka 25 m2,

12942/A

KAWALERKĘ wyposażoną, osobie,

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

(GK)

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

(GK)

centrum Koszalina, 0601-312-553.

(GP)

0502-649-601.

KAWALERKA, 511-170-530.

KOMFORTOWA, nowa kawalerka

01825/A

-----------—-

12684/A

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

internet, centrum Słupska.

(GP)

SKOTNIKI k/Szczecinka kawalerka
Obotrytów - dom szeregowy
całkowicie odnowiony,
wysoki standard

01792/

2-POKOJOWE umeblowane,
13071/

(GK)

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

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

(GK)

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

www.pasibrzuch.com

01773/

wynajęcia. Słupsk, 0515-166-575.

(N)

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

094/34642-09.

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

2-POKOJOWE umeblowane do

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
WWWJVDEROSTUDIO.PL

(GP)

21

środa 22 kwietnia 2009

osoby do działu handlowego
(GK)

13294/A

Partnerem dodatku jest:

&
Energa
1267809G1K1C

OGł • - •: M IA DROBNE

środa 22 kwietnia 2009
ASYSTENTÓW przedstawicieli

DO stolarni w Główczycach,

FIRMA handlowo- spożywcza

HUMMEL w Słupsku zatrudni na

PANA do prac porządkowych w

handlowych, wysokie zarobki od

514-007-270

zatrudni kierowców kat. C. Oferty

stanowisko telemarketerki.

ogrodzie Niekłonice 0607-828480.

zaraz zatrudnię i przeszkolę (do 35

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

pisemne proszę składać na adres:

Wymagania: znajomość obsługi

(GK)

komputera oraz internetu,

------------ ES---------------------- ‘-----------------

(GP)
03174/A

lat) 1600-2000 zł/mc Słupsk 506

DODATKOWA praca. Tylko Szczecin i

944 620 lub 59/725 50 28;

Koszalin. Pierwsze pieniądze już po

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

Koszalin 94/716 59 47

tygodniu. Infolinia: 0-801456-000;

FIRMA Koszalin, pracowników

022420-56-00.

budowlanych. 0607090283,

(GP)

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

03429/A

(GK)

(GK)
12719/A

ATEM - Polska Sp. z o.o. poszukuje

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

pracownika na staż. Wymagania:

DORADCA w dziale obsługi klienta -

obsługa komputera, kontakt tel.

poszukujemy młodych i

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

059/848-6540,

komunikatywnych osób, otwartych

FIRMA TOI TOI zatrudni

m.szczygiel@atem.com.pl

(GP)

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

03233/A

AVON- kupuj taniej i zarabiaj.
604-280-244.

(GK)

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

11687/A

AXA- przedstawicieli
ubezpieczeniowych. 0692-163-745.
(GK)
----------------------------------------------------------

13255/A

11863/H

Koszalin, BOWiD 9E.

094-3163065 w godz 7.30-15.00
(N)
12286/A

PANIĄ do porządków- dom,

łatwość prowadzenia rozmów

Koszalin, 0-602-150-283.

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

SPRZEDAWCĘ do sklepu mięsnego

piśmie. Mile widziana znajomość

"Szponder" Szczecin. Tel.

(GK)

drugiego języka obcego. Kontakt:

091/484-15-84.

irmina@pierrerene.pl (GP)

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

944 620 lub 59/725 50 28;

Przemysłowa 4c z dopiskiem

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

Koszalin 94/716 59 47

"praca".

HURTOWNIA materiałów
12665/A

FIRMA z Koszalina zatrudni

b.dobrych warunkach

technika, inżyniera budownictwa ze

0504-124-165.

12708/A

------------------------------------------------------------------------------ 01797/ASPRZEDAWCĘ

PIU Gazopol zatrudni kierowników

Słupsku, 0693445-779.

budów z uprawnieniami w branży

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

(GK)

sanitarnej Koszalin 608-087-827,

SPRZEDAWCZYNIĘ do sklepu

(GK)

spożywczego, 0509-165-979.

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

tłumacza j.angielskiego

HURTOWNIA Mięsa zatrudni

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

rozwijająca się firma. Stanowiska

608-508-090.

telemarketera. K-lin, 663-767-999.

POMOC kuchenną, 888-020-903.

(GK)

(GK)

DOŚWIADCZONĄ księgową,

umysłowe i fizyczne. Praca stała (do

pracującą w "Symfonii".

35 lat). Również studenci

Koszalin 606-79-3340.

zaoczni.Wysokie zarobki. Słupsk

(GK)

506 944 620 lub059/725 50 28;
Koszalin 94/716 59 47

13258/A

BUDOWLAŃCÓW, 512 326-551.
(GK)
------------------------- -—---------------------------

12734/A

CYFRA PLUS ZATRUDNI OD ZARAZ
25 OSÓB KOSZALIN I OKOLICE,
MŁODYM SZKOLENIE TEL.
(GK)
12240/B

HURTOWNIA zatrudni

POSZUKUJE opiekunki do 6-letniej

(GK)

przedstawiciela, 094/344-51-13.

dziewczynki, 513473-031.

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

1,5-rocznego dziecka. Słupsk,

samojezdnego na budowę

INFRABUD Koszalin zatrudni cieśli i

0-502-6747-96.
-——------- —

(GP)

7—---------- --------- --

01795/A

obwodnicy Słupska, 0665-100-537

zbrojarzy. 0608-686482.

(GP)

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

12577/A

FIRMA zatrudni osobę do

WARUNKI PRACY, samlab@o2.pl,

speed-koszalin@wp.pl

prowadzenia obiektu sportowego

606- 283-861.

na terenie Koszalina. Oferty wraz z

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

(GK)

------------------- :---------------------- 7--------------

13245/A

CV na adres:contact7@op.pl

(GK)

recepcjonistów, kelnerów/ki i

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

pokojowe, 0600-971-112.

FIRMA zatrudni zbrojarzy, cieśli, na

ELEKRYKRO-MECHANIKA do

mosty i wiele innych; 0 695 482

naprawy maszyn, Kobylnica

(GK)
12634/A

12925/A

budowę obwodnicy. 0665-100-537
(GP)
---------------- -----------------------------------------

03472/A

15 75.

03299/A

POSZUKUJEMY kobiet od 40 roku

kamieniarskiego 0-603-663-999.

życia do rozbudowy niemieckiej

(GP)

firmy marketingowej, tel.

0-59/8415-125, 0-604-145-103.

FRYZJERKĘ zatrudnię Koszalin,

(GP)

Piłsudskiego 10.

KOBIETĘ do 35 lat praca w

03401/B

DEKARZA na stałe. Dobre warunki.

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

(GP)

03270/A

(GK)

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

03307/A

12992/A

kwiaciani, 0693-03-37-36.

(GP)

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

03445/A

EMERYTA, rencistę do obsługi

HANDLOWCA ze znajomością języka

DO działu sprzedaży- fakturzystkę

magla przemysłowego.

niemieckiego lub/i angielskiego do

ciastek w Forum. 0660401-996.

zatrudni hurtownia. CV

0504-054-793.

działu eksportu (branża reklamowa)

(GK)

-firma RGBtechnology

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

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

dyrektor@bjb.verde.pl

01807/A

(GK)

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

(GP)

--------------—-----——------ —------- —
12520/A

DO gastronomii (pikniki, festyny).
059/841-31-21, 0502-322-140.

01760/A

(94)318-18-11

LASTRIK ZATRUDNI PRACOWNIKÓW

praca@rgbtechnology.pl

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

01787/A

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

DO lodziarni na sezon -Jarosławiec.
0607-799-062.

(GP)

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

01768/C

604-230-696.

WIDŁOWY. OFERTY KIEROWAĆ: FOID
LASTRIK KOSZALIN UL.

(GK)

INFO@LASTRIK.COM
13293/A

DO pracy w kiosku (również emeryt,
rencista). 889-919-913.

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

(GK)

01745/A

HOTEL Atlantic zatrudni kelnerów,

094-342-62-22,

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

Koszalin 94/716 59 47

barmanów, kierowcę- ochroniarza,
(GK)

osobę do obsługi basenu,

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

12799/A

FHU Koszalin pierwsza praca dla

(GP)

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

(GP)

03425/A

ŚLUSARZA 3548 lat Słupsk,

(GP)

059/842-66-67.

(GP)

PRACA w Restauracji Słupsk i Ustka

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

0-515-2846-91.

WC Serwis zatrudni serwisanta-

(GP)

kierowcę, 0696453-246.

03334/A

(GK)

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

13300/A

(GP)

03434/A

ogólnobudowlanych, instalatorów,

michal.wisniewski@kolporter.com.pl

dekarza, 691-027-643 (8-17).

młodych emerytów do rozwożenia

(GK)

towaru, K-lin, Poprzeczna 4b.

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI

12990/A

Sali.Zgłoszenia osobiste w Hotelu ul. Wczasowa 26, Ustka(059) 81

13201/A

MAGAZYNIERÓW 094/34642-09.
(GK)
-------------------------- ------ -- ---------------- -------

552 81

(GP)

13073/A

MŁODĄ osobę do handlu od maja,
Mielno, zakwaterowanie,
0728-543-209.

20 TYTUŁÓW W CAŁYM KRAJU

’

13181/A

NA parking w Słupsku emeryta lub
rencistę. 0-501480-330 (GP)

Szukasz wczasowiczów
na sezon letni
z różnych stron Polski?

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

03524/A

PRACOWNIKÓW

662-08-00-84.

hydraulików 059/8429-801

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

(GP)

PRACOWNIKÓW w Wesołym

0-601-21-25-94.

0-606-811-661.

(GK)

(GK)

J2ÖÄ . vs- mm
ppHF.x

■ «aflAftc ..

Polskiego 6.

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

10035/A

OPIEKA Niemcy, 3,5 do 5 tys. zł/
mieś. Miesięczny kurs niemieckiego

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

12664/A

‘netto wyd. codz.

4,0Cr^

00325/A

PRZYJMĘ kobiety z okolic Łeby do

Oferta dostępna w naszych biurach ogłoszeń

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

(GP)

ZATRUDNIĘ pizzera na sezon (3

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

03443/A

PRZYJMĘ murarza, tynkarza
(GK)

03435/A

m-ce), z zakwaterowaniem
0722-099-915.

(GK)
00335/A

13297/A

RECEPCJONISTÓW zatrudni hotel

ZATRUDNIĘ pracownika do

Verde. CV: hotel@verde.pl

produkcji okien PCV. Wymagane

(GK)
12581/A

doświadczenie. Kontakt:
0694-418-450. (GP)

Mielnie zatrudni na stałe kelnera i

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

recepcjonistę. Kontakt: tel.

ZATRUDNIĘ: recepcjonistów (jęz.

SHD Tel.: 0049231-58979888

668-002-099; e-mail:

niemiecki) kelnerów, kucharzy

(N)

dyrektor@royalpark.pl

Język niemiecki -kontaktowy. Fa.

(GK)
13074/A

SKLEP spożywczy (2 zmiany)

01821/*

rehabilitantów, kosmetyczki, także
osoby niepełnosprawne.

OSOBĘ ze zdolnościami

zatrudnię kobietę z książeczką

Dowozimy- Ustronie Morskie Tel.

plastycznymi - praca w sezonie,

zdrowia od 35 - 40 lat. Słupsk,

094 3515522 info@lesna-polana.pl

Jarosławiec. 0607-799-062.
16809G1K1AF

(GP)

pracy w Rąbce, 0500-079446.

12048/A

MOŻESZ DOTRZEĆ DO 10 MLN CZYTELNIKÓW

samochodowego.0602-294-682

ROYAL Park Hotel & SPA*** w

-legalna. Dobre wynagrodzenie.
‘netto wyd. mag.

03491/6

elektromechanika

(GK)

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

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

OPIEKUNKI praca Niemcy

0-508-166-162, 0-502-340-900.

ZATRUDNIĘ na dobrych warunkach,

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

(GK)

03327/A

ZATRUDNIĘ mały Zakład Budowlany

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

(elewacje). 0500-090-870.

od 20.IV. 0-94/34240-56 do
16.00, 0-509-780-868.

0661-940-763.

(GP)

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

03443/B

PRZYJMĘ glazurnika
13195/A

12884/A

(GP)

(GP)

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

(GK)

(GK)

do prac tynkarsko-murarskich,

kontakt osobisty, Słupsk ul. Wojska

środowiskowe, 0509-380-358.

*netto wyd. codz.

12188/A

Formularz zgłoszeniowy dostępny

NZOZ "Troska" zatrudni pielęgniarki

minimum 2 wybranych gazet,
za słowo w każdej z nich zapłacisz tylko:

0509-214-047

(GK)

PRZYJMĘ do pracy w kebabie,

602-28-08-08.

12515/A

ZATRUDNIĘ KSIĘGOWĄ SŁUPSK,

Kosmos zatrudni kucharzy.

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

1

Koszalin, 606-517-596.

NOWA restauracja w Galerii

www.mkbowling.pl Kontakt

.

(GK)

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

doświadczeniem zatrudnię.
Oferty: mercurion@op.pl

13130/A

na stronie internetowej.
'

yss • •

0604-582-776.

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

sanitarnych, automatyka z

13181/8

NIEPEŁNOSPRAWNYCH zatrudnię
0607- 606-648. (GK)

ii

01727/A

spożywczego, Sarbinowo,

doświadczeniem, www.max-shop.pl

PROJEKTANTA instalacji

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

'ń:JE

(GP)

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

ZATRUDNIĘ hydraulika- spawacza.

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

IBP..

12932/A

0-59/8404-127, 0-606-811-660,

PROGRAMISTĘ obiektowego z

(GK)

«a

(GK)

ZATRUDNIĘ ekspedientkę do sklepu

zakwaterowania, 696-974-394.

a/»«

13246/A

ZATRUDNIĘ do smażalni. Ustka,

maj-sierpień, możliwość

““

(GK)

ZATRUDNIĘ do sklepu. Koszalin

ogólnobudowlanych, elektryków,

0501-824-817.

NIANIĘ odpowiedzialną,

WYTWÓRNIA Lodów "Jaś" zatrudni

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

Miasteczku zatrudnię,

(GK)

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

NADAJ TYLKO U NAS

‘netto wyd. mag.

0607-799-062.

(GP)

dostawczym oferta

info.tako@nsc.pl 0696-097-898.

4j4C?

59 47

KURIERA z samochodem

(GK)

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

2,20 2

Wiek do 35 lat. Zarobki 1200zł/mc

604455-600.

się osoby do 26 lat, CV:

minimum 3 wybrane gazety,
za słowo w każdej z nich zapłacisz tylko:

sezon i na stałe zatrudnię od zaraz.

pokojowe, pomoc kuchenną. Tel.

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

f,

00319/A

PRACOWNIKÓW do robót

zatrudni kelnera i kierownika

Szukasz
pracowników?

(GK)

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

0606-652-264.

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

094/716-44-83. (GK)

mmmmm,

do pracy w ośrodku w Dźwirzynie

PRACA w ośrodku wczasowym

doświadczenie. Słupsk,

koszalińskich marketach, uczące

■

12700/B

STUDENTKĘ lub uczennicę szukam

(sezon) - Jarosławiec.

03427/A

(GP)

(GK)

(GK)

(GK)

i w górę Słupsk 506 944 620 lub

(GK)

510 190 000, pasjal53@wp.pl

HOTEL ROYAL BALTIC W Ustce

MURARZY, 094/341-6645.

PRACA na sezon w gastronomii z
doświadczeniem, 0500-51-14-89.

1/2 etatu. Mile widziane

Wynagrodzenie 12 zł/h tel.

(GK)

0663-272-849.

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

STUDENTÓW i bezrobotnych na

przedstawiciela handlowego, Ustka

DO sprzedaży okularów w

12240/A

12612/A

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

(GK)

PRACA w saloniku prasowym na

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

13022/A

(GK)

(animator i sprzątanie) w okresie

KUCHARZA, kelnera/kę,

młodych z prawem jazdy kat. B.

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

13197/A

STACJA Paliw Orlen, Władysława IV

VI-IX. Tel. 094-35-850-22.

0695-576-272, 094-35-16-004.

szkolenie 1400 zł/mc Słupsk506
944 620 lub 59/725 50 28;

(znajomość języka obcego) i
kucharza. 0605-601-900.

SŁOWIAŃSKA 11FTEL.

DO lodziarni osobę z
doświadczeniem Koszalin,

12585/A

HOTEL "Lubicz" zatrudni kelnera

UPRAWNIENIAMI NA WÓZEK

12971/A

klienta. Wiek do 35 lat. Bezpłatne

(GK)

(GK)

59/725 50 28; Koszalin 94/716

KONSULTANTÓW do działu obsługi

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV

DO DZIAŁU SPEDYCJI Z

(GP)

KOBIETY po 30-tce, do sprzedaży

Głowackiego 4, Koszalin (basen).

STRÓŻA- emeryta, rencistę,

00541/A

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

(GP)

12814/A

SPRZEDAWCZYNIĘ, pomoc

0695-920-108.

(GP)

(GK)

KIEROWNIKA do zakładu

(GK)

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

mieszkanie. Kontakt: 60130

KIEROWCĘ C+E. Kraj.
0508-211-952.

0668-857-728.

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

zatrudni sprzedawcę

na sezon (wakacje).
Zapewniamy wyżywienie i

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

13007/A

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

lub niepracujące do pracy w

(N)
10998/A

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

Podania składać: Bistro ul.
POSZUKUJEMY 4 osób od 18-

sklepie spożywczym w Rowach

ING PRZEDSTAWICIEL SUPER

sprzedawców (CV+ zdjęcie) email:

03479/A

01728/A

kuchenną do letniego baru.

30 lat, uczące się, studentów

(GK)

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

reduktory, skrzynie, alternatory,

Słupsk, 066443-27-88.

(GK)

12680/A

DROGERIA w Galerii Emka zatrudni

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

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

13147/A

firan, Koszalin, 694-117-118.

FIRMA zatrudni operatora dźwigu

CZĘŚCI do Suzuki Samuraj,

468

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

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

12880/A

(GP)

SPRZEDAWCZYNIĘ na targowisko,

FIRMA zatrudnikrawcową do szycia

DOŚWIADCZONĄ opiekunkę do

DWOREK Morski Mielno zatrudni

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

12675/A

(GK)

(GK)

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

12607/A

13075/A

------------------------------------------------------------------------------ 12959/A
03431/A

BUDOWLANKA- wykończeniówka,

(094)71644-84.

13305/A

(GP)

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

0502-287-360.

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

03556/A

na stację paliw w

pracowników tel. 608-340-999.

znajomością j.angielskiego oraz
(GK)

(GS)

budowlanych Rebis poszukuje

przeszkoli i zatrudni dynamicznie

BEZROBOTNE młode osoby

(GK)

01016/A

języka angielskiego w mowie i

mmudryk@toitoi.pl lub Koszalin ul.

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

(GS)

Wymagana dobra znajomość MS

pisemne. Koszalin, Szczecińska 49.

stała. 1200-1500zł/mc Słupsk 506

03428/A

CV na adres:
lgwizdala@papirus.pl

zatrudni sprzedawcę. Oferty

przedstawiciela handlowego ze

DOŚWIADCZONĄ kosmetyczkę na

01791/A

student ostatniego roku prawa.

Office (w szczególności Excel) oraz

Słupska. Oferty można składać

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

12989/A

PIERRE Rene w Ustce zatrudni

HURTOWNIA Budowlana Tęcza

na awans (do 35 lat), z

(GK)

prawnego. Wymagania:

asystenta do działu eksportu.

(GP)

praca@hummelpolska.pl

Stargardu lub okolic do działu
wykształcenie prawnicze lub

(GK)

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

głos. CV prosimy przesyłać na:

doświadczeniem lub bez, praca

(GP)

12803/A

cierpliwość, umiejętność negocjacji,
telefonicznych, dobra dykcja i miły

SPÓŁKA deweloperska
ZATRUDNI ASYSTENTA ze

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

(GP)
01768/8

0693-199-000 (10-15).

(GP)

(GK)
------------- —---------- ,- ----- —_

---------

12897/A

OGŁOSZENIA DROBNE
ZATRUDNIMY handlowca do

PRACA SZUKAM

sprzedaży maszyn rolniczych,

ELEKTRYK - elektronik, uprawnienia

!!!! Wiosenna promocja !!!!

SEP E,D. 0793-711-853.

Holandia 240 zł 0503-180-142

(GP)

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

01478/R

wymagane wykształcenie w
kierunku poszukiwanej

ABSOLWENTKA rachunkowości

specjalności. CV prosimy kierować

rachunkowym. Obsługa komputera,

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

prawo jazdy kat. B. Słupsk,

KIEROWCA B, C przewóz rzeczy,

ZATRUDNIMY lektorów technik

0692-954-253.

dośw. (stolarka, PCV) 602-286-723.

pamięciowych i j.angielskiego.
Wykszt. pedagogiczne. Praca w

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

godz. popołudniowych. Tel w godz.

oczekuje ofert współpracy,

podejmie pracę w biurze

na e-mail: grzmiaca@roltop.pl. (GK)
------ ----------- ----------------------------------------

10-15 0506-133-783.

00402/A

01478/M

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

rzeczy) 694-691-988.

IM! wyjazdy Holandia, Niemcy,
12917/A

12755/A

poszukuje

12588/A

!!! Anglia, osoby + paczki

(GP)

0664-197-686.

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

01718/A

Burmistrz Miasta
i Gminy Czaplinek

' 00333/B

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

12827/A

można uzyskać
pod telefonem 695 927 193

13097/A

MGR inż. sieci i inst. sanitarnych z

o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w UMiG
w Czaplinku:

Wszelkie informacje

(GK)

doświadczeniem w biurze, inne

na wyburzenie
wysokość 65 m,

(GK)

(GK)

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

informuje

średnica podstawy 4,04 m

0503-198450

doświadcz, w handlu

wykonawcy
komina żelbetowego,

00347/C

(GK)

MAJSTER, 0507-026-600.
HOMANIT-POLSKA

(GK)

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

KOBIETA 30 lat, prawo jazdy kat. B,
0512-89-38-77.

00333/A

250 zł, 067/266-96-54, kom
0518-373-256.

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

DOŚWIADCZONY szef kuchni

(GK)

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

(GP)

(GK)

KIEROWCA ABCE (kurs na przewóz
(GK)

Wykazu nieruchomości
przeznaczonych
do dzierżawy na podst.
Zarządzenia nr 31/2009
z dnia 10.04.2009 r.

propozycje 0507-304-217.

Firma
Sp. z o.o.
poszukuje firmy świadczącej usługi:

(GK)
00318/A

PRZYJMĘ do pracy biurowej (może
być z grupa inwalidzką lub
(GK)

Oferty prosimy składać na adres:

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

11576/T

PRZYJMĘ do pracy biurowej (może
być z grupą inwalidzką lub

”“1

(GK)
07895/A

TRANSFERY-lotniska. 091
4850422. (GS)

-

01211/A

01478/Q
1313709G1K2A

!

inwalidzką lub stażystka), tel.

094/365-63-18.

608-518-006.

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

(GK)
11576/P

opryski, kombajn, itd.,
0502-250-100.

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

PRZYJMĘ do pracy ekspedientkę do

!!! WAPNO nawozowe. PPH

sklepu spożywczego, Koszalin

"D0W0", (091) 578-67-33,

(GK)

!!!!! "R0GALICZEK". Wesela.

SKUP BYDŁA I TRZODY.
NAJWYŻSZE CENY! AVEX08640/B

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

Ceny promocyjne: maj - październik

0501-520-835,0662-199-900.

512-058-192 www.willamilenium.pl
(GK)

(GK)

------- :------------------------------- .-----------------

01203/A

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

08174/A

(GK)
12980/A

10817/A

ATRAKCYJNE uroczystości rodzinne i

BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,

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

09275/A

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.

SZARANEK, SUCHA
KOSZALIŃSKA, 094/3185-827,

0-601-86-39-37. (GS)
11576/V

12679/A

(094)341-0143; www.rogaliczek.pl

(GK)

01478/0

(GK)

--------------------------------------------------------12158/A

! USŁUGI rolnicze- orki, siew,

0608-518-006.

(GP)

sprzedam. 0-507-088416.

(GK)

PRZYJMĘ do pracy cukiernika,

rozrywka

SADZENIAKI Tajfun z dowozem

m WAPNO ROLNICZE

Sławnie (może być z grupą

505-971-899.

OGŁOSZENIEÖTtCYTACJI LOKALUmIeSZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

00691/A

BILETY z rabatem: www.evatrans.eu

PRZYJMĘ do pracy biurowej w

SPRZĄTANIE mieszkań
105209SZH-A

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

(GP)

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

fax 095/728 21 32
e-mail: bt.topbeton@bt.topbeton.pl

00023/B

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

stażystka). 0608-518-006.

664498498.

BT Topbeton ul. Bierzarina 45, 66-400 Gorzów Wlkp.

(GS)

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

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

na terenie Szczecina oraz Stargardu Szczecińskiego.

091/455-34-97

-------------------- —----------------- ^-------------

094/343-06-93.

stażystka) 608 518 006.

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

• transportu betonu
• oraz pompowania betonu

UNTERBUS, Holandia, Belgia,
Niemcy 060248-58-64,

BERLIN- lotniska 0601-70-53-53,

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

----------------;----------------------------------------41809G3K2

'Y\

środa 22 kwietnia 2009

MACIORY SKUPUJE 605533481

SPRZEDAM C330 i przyczepę-

(N)

wywrotkę 0507-591-176.

firmowe - Wesela, Komunie na rok
2009,2010 - wolne terminy, sala

(GK)

150-200 osób. Hotel Royal Baltic,

USŁUGI remontowo budowlane,

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

docieplenia, wykonczeniówka,

C-330-11.500. 0661-126-906.

SPRZEDAM prasę 501519439

Ustka ul. Wczasowa 26. Tel:

dachy papowe, faktura vat, tanio,

(GK)

(N)

059/81-552-81. www.royal-baltic.pl

Sądu Rejonowego w Kołobrzegu mającego siedzibę przy ui. Katedralna 13
w sali nr4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

tel. 500-023-219 po 20.

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

- lokal mieszkalny nr 1 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki,
Przedpokoju i spiżami o łącznej pow. użytkowej 65,6 m kw.
(65,79 m kw.), do lokalu przynależy komórka o pow. użytk. 10,5 m kw.

ZATRUDNIĘ fryzjerkę

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński
(tei. 094 35 28 128) ogłasza, że dnia 11.05.2009 r. o godz. 9.00 w budynku

w segmencie gospodarczym, (udział związany z własnością lokalu
do części wspólnych budynku wynosi 1/4), lokal położony na

(GK)

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

11576/S

01478/N

EUROPEJSKA Wesela

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
W wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8.190,00 zł w gotówce. Rękojmię

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

0603-677-119

można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział

!!!!!!!! BILETYUE,

W Kołobrzegu 51124065081111000054080085.
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.

094/719-2000.

(N)

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

08497/A

Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503-198446,0-67-2669491
(GK)
------------------------------- -------------------

00118/e

nieruchomości stanowiącej:

!!!!!!! BUSEM DO H0LANDII-

- lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki,
przedpokoju o powierzchni 45,97 m kw. (49,66 m kw.), do lokalu
Przynależy piwnica o pow. użytk. 17,94 m kw.,
Położonej: KOŁOBRZEG. UL. CHOPINA 16/12.

TANI0. TEL0503-198457

0697-863-555.

Suma oszacowania wynosi 72.950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 54.712,50 zł.
^Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmie
W wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7.295.00 zł w gotówce lub na konto
komornika: Bank PEKAO SA Oddziałw Kołobrzegu 51124065081111000054080085.

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.____________ Zob. też www.media-licytacje.pl
1310409G1K3A

(GK)

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

00118/C

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

!!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,

OWIES, jęczmień sprzedam,
059/847-13-81.

(GK)

------------------- ----------------------------- ——
00118/E

03306/A

(GK)

0503-198446, 067-26-69491
---------------------------------------------------------

•

12620/A

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

(GK)

SADZENIAKI Bryza, pszenica tanio.
665-788-733

www.palacmorski.ta.pl
12348/A

694-938-703

(GK)
00334/A

(GP)

ROYAL Park Hotel & SPA w Mielnie
03478/A

organizuje: wesela, przyjęcia
okolicznościowe, imprezy firmowe,

inny sprzęt, 0602-294-062.

szkolenia i konferencje. Kontakt

(GK)

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

12559/A

094/310-84-80; 668-002-099.
(GK)

ceny, 094/346-90-40,

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

0-501-310-176. (GK)

TANIO! Wesela, komunie, imprezy.

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

10379/A

(GP)

maszyn rolniczych, serwis, części

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

094-314-8044, 0501-356-364.

WESELA Minibrowar 662-14-34-75.

od osoby. Słupsk, 0502-322-140.

(GP)
03346/A

(GP)

ZIEMIA 3 ha, gmina Kępice.

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

0692-894-803, 059/857-72-51.

WESELA, komunie, chrzty,

SADZENIAKI Bryza. 0783-571-316.

ZIEMNIAKI jadalne i sadzeniak,

K-lin, 094-346-33-51;

(GK)

0514-285-974.

0608457-644.

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

13154/A

01664/A

osiemnastki, imprezy dla firm,

0506-110-012.

00347/B

11300/A

WESELA organizacja + sala, 105 zł

wyjazdy czwartek - niedziela,
----------------- ----------------------------------------

01553/A

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

11368/A

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

(GK)

09751/A

0603-125-269,0601-642-067.

WYPRZEDAŻ wszelkich używanych

!!!! przewozy Holandia, Niemcy,

12759/A

12231/A

URSUS 1204, rozrzutnik obornika,

(GP)

(N)

(GK)

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

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

Holandia- tanio, 0514-020-625.
00347/A

(GK)

mięsne, 0-667-509-526.

PRASA Z224,1989r. -w oryginale
0880-953-671.

10558/A

KOMUNIE, weekendy- tanio.

ZAMIENIĘtalerzówkę na cielaki

01790/A

10753/A

(GK)

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

(GK)

!!!! przewozy Belgia, Niemcy,

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

07214/A

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

(GP)

(GK)

FOTOGRAF 501-253468.

WAPNO nawozowe - atrakcyjne

(GP)

09699/B

URSUS 1004, 0-606460-725.

—

6340, 5340, 5211. Tel.

OBORNIK sprzedam.

dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystąnr KW 20590.

03254/A

12245,10145, 7340, 6441,

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

0501496-288.

02968/A

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

(N)

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

(GP)

0-601-644-957.

Sądu Rejonowego w Kołobrzegu mającego siedzibę przy ul. Katedralna 13

11915/A

NEW Holland TM190 (2004); Zetor

pasażerskie, Niemcy, Belgia,

SPRZĘT rolniczy 504221855

------- ,------- l-----------------------------------------

(GK)

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

!!!!!!!! BUS- przewozy

W sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części

13235/A

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

0696462482.

0604-087-283.
03303/A

STOŁY do zbioru rzepaku,

KURKI odchowane, kaczki Mulard

(GK)

FILMOWANIE, zdjęcia

(GP)

'

(GK)

"Tajfun"; jałówkę cielną,

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

K0MBAJN0WANIE, 502-250-100.
00118/A

094/347-11-77

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

0-608-087-175.
03345/A

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

(GK)

03433/A

SPRZEDAM ziemniaki drobne

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

(GP)

KNURY WYBRAKOWANE -SKUPUJE

!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,

(GP)

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

12603/A

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

059-841-11-51, kom
0503-198457.

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

0-667-509-526.

Suma oszacowania wynosi 81.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 61.425,00 zł.

(GP)

0-59/811-93-36.

KNUREK hodowlany sprzedam,

PRZEWOZY
OSOBOWE

12473/A

remoncie sprzedam,
(GK)

------------------------------------------------------- _

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

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

0601-998483, 094/ 316-52-55.

(GP)

—

13206/A

SPRZEDAM rzepak i przenicę,

damsko-męską lub męską. Słupsk,

dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 19756.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński
(tel. 094 35 28 128) ogłasza, że dnia 11.05.2009 r. o godz. 9.20 w budynku

13276/A

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

CIĄGNIK Ursus C360 po kapitalnym

tel. 0697-649-581.

Parterze w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym
z podpiwniczeniem, jednoklatkowym, czterorodzinnym,
położonego: POBŁOCIE MAŁE 10/1, GM. GOŚCINO.

ÄfrACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ'

10509/A

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

dyskoteki, www.ibiza-party-club.pl

01824/A

(GK)

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

12598/A.

(GK)

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

11200/A

KUPON-ZAMÓWIENIE

W związku ze zbliżającymi sie uroczystościami Pierwszej Komunii Świętej proponujemy
Państwu zakup poniższych pozycji.

Zamawiam unikatowy medal z wizerunkiem Chopina

Anna Matusiak, opr.

Mam w sercu BogaS

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 wpłynięcia zamówienia.

Pamiątka przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej

'

Stron 24, foimat 170x190

.

Oprawa twarda

IMIĘ I NAZWISKO (DUŻYMI LITERAMI)
*

O. Leon Knabit OSB

Pakiet: Pamiątka
I Komunii Św.
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

Stron 144, oprawa miękka, format 165x240

Produkty możesz kupić w internetowym sklepie

"Znaliśmy Jezusa - Opowieści krewnych i uczniów"

ULICA WYSYŁKI

Łańcuszek
srebrny
z medalkiem
Matki Boskiej

Anna Matusiak

Długość 40 cm,

"Pierwsza Komunia Święta w Pięknej Dolinie"

długość zawieszki 2 cm,

Stron 24, oprawa miękka, format 165x255

próba 0.925

KOD POCZTOWY

TELEFON

MIEJSCOWOŚĆ
Wypełnione i podpisane zamówienie
prosimy przesłać na adres:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o.

A

www.gk24.warto.plwww.gs24.warto.plwww.gp24.warto.pi

Media Regionalne Sp.z o.o.,

Zebrane dane posłużą wyłącznie na potrzeby

ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin

realizacji zamówienia, nie będą gromadzone

z dopiskiem„Zamówienie WARTO”.

i przechowywane po zakończeniu transakcji.

Liczba filmów ograniczona. Zamówienie
zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu

Podpis:.

wpłaty na koncie.
955509G1K1E

OGŁOSZENIA DROBNE
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———

Mi
WWW.F0T0WESELA.C0M.pl

(GK)

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

11009/A

ZESPÓŁ muzyczny. 0600-024419.
(GK)______________

SADZONKI borówki. 0888-916-154.

0502- 96-56-34, 059/846-26-08.

(GK)

(GP)

(GP)

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

--------------------------------------------------------00535/A

ZESPÓŁ, 0508-930-205.

(GK)
12838/A

01809/A

DREWNO kominkowe.
784-127-694.

MŻM.

608- 576-046

13277/A

(GK)

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

TRAWNIK, PIASEK: K0SZALIN(GK)

11579/A

11769/A

!! ziemia, piasek, 0-609-313-621.
(GK)
12869/B

! DETEKTYW PRYWATNY
094/34-00-992.

(GK)

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

10706/A

11422/A

0-59/846-11-10, 0508-120-638

Słupsk, 0-501-177-165.

00366/C

(GP)
03386/B

0-603-070-188.

(GP)

www.blaszaki.com 0-684532922,

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

094/3542023 058/7629512,

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

03385/A

0606235417,018/334-08-10.

druty, słupki. Transport. Montaż.

(GK)

Producent, Słupsk 059/847-1642.

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

10705/A

EKSPRESOWO- Taniej Elektryczne
pomiary, awarie, odbiory,
0-508-562-060.

(GP)

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

03480/A

(GP)

GARAŻE blaszane - tanio i solidnie.

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

091/ 48849-11, 0517-95-93-75,

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy

052/ 348-7148, 0608414-949.

garażowe. Goleniów

(GS)

091/407-20-10

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

MIEJSCE na reklamę przed

00903/A

00466/A

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

00948/A

Mielnem 12,5 m2,0517-214-642.

SIATKI, słupki, drut - ocynk,

(GK)

ceny. Transport, montaż gratis, raty.

żarzony, kolczasty, 059/84-71-329.

12905/B

NAGROBKI granitowe od 1.800zł.

091/317-88-72,094/314-85-21,

Okazyjne ceny. 0602-75-1949.

(GP)

(GK)
NAGROBKI. Ekspozycja. St. Bielice
20 (8.00-19.00),
www.nagrobki.strefa.pl

(GK)

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

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

11309/A

094/342-26-60.

(GK)

13187/A

12937/A

9.000 zł lub wydzierżawię,

STYROPIAN producent, dostawa.

692-174-497.

052-331-6248.

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

(GK)
11759/A

PRZYJMĘ gruz. 608-329-114.

12903/A

TAROT, 0602-211-807.

13079/A

(GK)
13017/A

WRÓŻENIE- Tarot. Czakramy
zdrowotne, 0-517-013-285.

(GK)

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

12701/A

12468/A

Budzar. 094/34-02-312,

Koszalina -dowiozę, 602466868
(GK)

(GK)
13223/A

! DREWNO bukowe,
0-600-880-776.

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

00507/B

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.
(GK)

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

00013/9

00013/A

! STYROPIAN, wełna,
0501-066-008.

(GS)

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

00013/C

(GK)
13284/8

MINIKOPARKA JCB 8016 2006 rok,

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

03357/B

0-94/3189-808.

04127/B

13188/A

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

13003/A

00451/A

01260/A

(GP)

02228/D

(GP)

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

(GP)

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

03477/A

ZMYWARKĘ z wyparzaczem
(GK)

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

(GS)

094/34-03495. Zatrudnimy panie.

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

0880449478.

PRALKA automat- nowa

13030/A

0513-689-997.

(GP)
01452/A

(GK)
(GK)
12282/A

MŁODA mężatka. 723-352-647
00437/A

(GK)
10957/A

12886/A

(GK)

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

13112/B

PRODUCENT schodów i drzwi tel:

!!!!!!! 0662-665457. WYJAZDY.

OLIWIA, zatrudnię 0782-913-810.

095/760-79-03

(GK)

(GP)

PRZYCZEPĘ gastronomiczną,
601-67-1049.

00022/A

00437/B

! 0-601-674344 zatrudnię 100
zł/h.

(GK)

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

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

12859/A

(GK)

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

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

03451/A

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
---------------------------------------------------------

09288/A

(GK)

MANTER- sat. 696-046-354.

11758/A

(GK)
12677/A

0-94/34642-80, 0-503-994-346.

OK

Ko

(05

OK

na
12572/A

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.
10097/A

KO

(0!

(Gl

PRALKI, urządz.elektryczne, gastr.

OK

(094)34-11-804, 0507-380-118.

Wvi

Mc

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

10836/A

09

TELEWIZORY- naprawa u klienta,
0601-585403.

OK

(GK)
12500/8

BO
09

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

02922/»

0

Sf

12218/A

OKNA,DRZWI

HDS 8 ton Koszalin(0)510-270-294.

drc
Zw
fax

059/847-55-15, 0602-748-515

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

Ka

05

(GK)
12831/A

!!!!!!!!!!!!!!!!"OKNA

HDS- wywrotka. 0602-372-620.

Attyla", drzwi wewnętrzne,

OK

(GK)

zewnętrzne, bramy garażowe. Raty'

aii

Rabaty. K-lin, ul. Mieszka 124L,

Wi(

13280/A

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

Kn

094/346-57-94. (GK)

09

01569/8

TRANSPORT Koszalin 500860187

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna

(N)

PCV bezołowiowe i aluminium.
12476/A

TRANSPOTR do 1,51.
0602-271-931.

666-08-3848.

94346-30-03. (GK)
12828/A

13163/A

(GK)
13130/B

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

10020/A

WYWROTKA 25T .664-322-799.
07992/A

WYWROTKA HDS 101
0-604-790491.

montaż, 059/84-37-373. (GP)

01573/A

(G

!!!! ROL-POL
-Moskitiery ul. Ogrodowa 8

(GP)
!!! OKNA PCV- Avangarde XXI

(GK)
12257/A

(GK)
12656/A

wieku. "Drew-Plast", Koszalin,
Zwycięstwa 253. (094)347-65-32
Okna dachowe PCV. Atrakcyjne
ceny!!! (GK)

MSŁlifil
mmmmm

10816/»

!!!! ROLETY

S!!!!!!!!!!!! U ÜÜÜÜ i Ü!!

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,

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

verticale, moskitiery. Stolarka

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

aluminiowa. Słupsk, ul.

ter

NAPRAWA RTV ekspresowo,

Leszczyńskiego 10D,

gwarancja, bezpłatny dojazd.

0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82-

(GK)

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

Słi

059/841-2444,0-508-230-887

(GK)

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

No
Vei

Żółkiewskiego 13, Produkcja,

'.... -______________

nr

VE
ZlU
(Ol

Rolety, Żaluzje, Verticale, Markizy

(GK)

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

09944/»

!!!!!!!!!! LINDA ROLETY
żaluzje, verticale, moskitiety.

(GK)

tony na sezon, 607-606-648.

NO

Koszalin, Władysława IV-go 147A
__________________ _______________

(GK)

094/345-74-61.

(GK)
09238/A

LODÓWKI, zamrażarki.

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

(GK)

--------------------------------------------------------13078/A

13224/A

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

-------------------- :------------------------------------ 13170/A

WYWROTKA, 0606-992-096.

OLA. 0-600-752-038.

(GS)

12362/A

AUTOLAWETA 6mb 3,5T

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

(GK)

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

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

MIŁA 40-latka. Tel. 510-778-743

!!!!!!!!!!!!!!! 777;

zł. Brykiet, węgiel. 0695-141-520.
01709/A

ŁADNA kocica. 517-283-100

94/3465389
01790/C

01559/A

02837/A

PRASA mimośrodowa 40 ton,
(GP)

(GP)

KWADRANSIK 696-581-930.

0606461-948.

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

(GP)

12988/A

!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA

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

AUTOLAWETA 21, 0-503-176-161.

0602-636-791.

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

094-341-16-54.
13269/A

12454/C

WYWROTKA +koparko- ładowarka,

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

DREWNO kominkowe, olcha -110

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

(GK)

24 h. Zatrudnimy Panie.

(GK)

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

DREWNO kominkowe,
---------------------------------------------------------

880-817498

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

13141/A

(Gl

OK

(GK)

0698-054-054.

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

12325/A

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.

(GK)

dziewczyny Kołobrzeg
00324/A

Gn

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

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

AUTOLAWETA 0669-826-078.

W

tal

09

(GK)

4 tony z windą, 0601-709-754.

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

-----------

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

13284/A

KLASA na obcasach- przyjmiemy

KOBIECA, 0798-909-316.

698-721-191.

00789/A

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

WYNAJMĘ samochód powyżej 3,5

(GK)

03041/A

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

(GK)

(GP)
01808/A

(GP)

(GK)

4 tony- winda-14 e.p.

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

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

DREWNO komin., opał.

(GS)

47955/A

KARINA wyjazdy, 0607-382464.

12204/B

PŁYTY drogowe, Tel: 0601436-099
00490/A

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

01665/A

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

do klienta, 0509-191-905.

PRALKI! AUTOMATYCZNE. Koszalin;

USŁUGI- transit max,

00329/A

12389/A

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

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

(GK)

TOWARZYSKIE
13229/B

11371/A

0503-936-581.

sprzedam 0603-336-947.

! PRZEPROWADZKI, transport

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

(GK)

(GK)

--------------------------------------------------------12873/A

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.

FILIGRANOWA nowa. 662-890467.

mc
Lei
(61

694-0240-80.

94-345-79-16.

(GK)

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

13385/A

(GK)

PODSŁUCHY 882-602-891

01428/A

KAMELIA 0514460-510, Słupsk.

parowy Fagor HEM-6-11 tanio,

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

(GP)

ZAMRAŻARKA do lodów (9 kuwet)

059/858-24-54

11424/A

!!!!!!!!!!! 1,6 ton-

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

JOWITA 0-692-070493.

ZIEMNIAKI, 0,20 gr/kg.

(GP)

DREWNO kominkowe

(GK)

DR

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

Wvy

gwarancja 094/340-25-25,

(GK)

(GK)
01666/A

09
03417/A

JUNKERSY- naprawa tanio,

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

508-336-652

Słi

(GP)

zł 94-347-32-86; 0606-122420.

AUTOLAWETA. 0694-594-993.

Słupsk, 0661-177-611. (GP)

(GK)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,

(GK)

01390/A

12890/A

--------------------------------------------------------13169/A

PARKIET, DESKI PODŁOGOWE,

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

0608-153-847.

(GP)

(GP)

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

0-602-723-619.

(GK)

dowóz gratis. 606-227-515.

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

ASIA 515-66-39-08, Słupsk.

-produkcja, sprzedaż.

Nieużywany na gwarancji

0601-73-68-34.

07374/A

47941/A

03470/A

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

CEGŁA poniemiecka, stan bdb.,

DREWNO kominkowe superoferta,

(GK)

DOJEDZIEMY, 0723-011-151.

(GP)

Połczyńska 1A. 094-312-00-08.

PIEC gastronomiczny konwekcyjno-

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

(GK)

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333

0-514-649-895.

!!!!!!!!!!!!!! DOSTAWCZY- 20

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

13112/A

10775/B

01164/B

BR

au'

pralkonaprawy. Słupsk,

508-737-732.

(GK)

AGNIESZKA Koszalin

DŁUGONOGA Słupsk,

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

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

500-075-306.

10669/A

KOMPUTEROWY serwis

(GP)

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

(GP)

CZARNULKA. 0798-976-053.

650,- hurt 550,-/ tone,

Grunwaldzka 3,0604-208414.

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

(GK)

0694-568-281,

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.
01783/B

Osobowe. Białogard, Szosa

94 3467654

01724/A

WERSALKĘ, tanio. 0516-197-197.

WORKI foliowe - producent. Słupsk,

BUKSZPAN od 2 zł, 0-94 342 70

00513/A

(GP)

(GK)

OPONY. Rolnicze. Ciężarowe.

88.

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

ADA Słupsk, 0513-751-832.

09288/B
12723/A

(GK)

(GK)

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

19 KOSZALIN ul. Szczecińska 70,

(GK)

12373/D

(GK)

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

(GK)

(GK)

0-506-55-77-83.

03507/A

094-343-50-84, 0502-637-252.

094/346-19-66, 507-312-907.

(GK)

13278/A

10074/B

WĘGIEL groszek workowany detal

(GK)

NOSKOWO k/Słupska , 59 -810 88

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

(GK)

WVI

(GP)

KOMPUTEROWE USŁUGI. Dojazd

284-693 Meblowozem -

przeprowadzki Słupsk

0602-622-284.

01078/A
00409/A

602-

094/343-68-18, 0603-59-25-03.

BR

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

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

(GK)

Biesiekierz 5a, 094/318-01-50.

0501-231-350, 0505-126-033.

(GK)

01818/A

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

0049/17622750081

TAPCZANIKI używaane 50 zł/ szt.

(GP)

Tarasowawww.fagus.com.pl,

09484/A

(GP)

(GK)

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

ceny, sprzedaż ratalna.

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

TANIO okna z niemiec,

pralki, wentylatory sprzęt kuchenny.

BLATY KLEJONE z drewna , DESKA

(GK)

11274/A

i do silosów, 0503-801-678.

721-293-328.

13001/A

(GK)

(GP)

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

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

10287/A

WAGI samochodowe, inwentarzowe

(GP)
BLASZAKI garaże konkurencyjne

(GK)

Możliwa F-ra VAT, 0603449-276

BETONIARKA 150,0-880-230-001.
03510/A

01428/C

888-864-488 koszalinianka 23

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

OPRYSKIWACZ TAD-LEN TL 412.

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

SZAMBA producent.

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

(GK)

00903/B

(GP)

chwile.
13275/A

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

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

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

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

01712/A

Pewne zarobki, miła atmosfera.

blaszanych - transport, montaż
(GS)

27-LATKA kobieca, 0609-530-241.

01893/B

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI, pralki,

gai
OT
Słi

szafy, Słupsk, 0602-394-696.

601-789-892

(GP)

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

01775/A

(05

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

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

662-920-390 Niezapomniane

0608-713-789

12889/A

781-095

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

30-LATKA Słupsk, 0791-620-311.

(GK)

0601-

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)

091/385-20-36.
00013/D

(GK)

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

pic
gai
roli

12500/A

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

Przeprowadzki-transport. Słupsk.
01504/A

kompleksowo. Transport. Tanio.

ATRAKCYJNA cena garaży

gratis. 0501-231-350.

(GP)

AGENCJA (Niemcy) zatrudni panie.

886-109-583.

(GS)

12373/E

(GK)

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

ZGRABNA blondynka.

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

PRODUCENT, 503-073-093,

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

13077/A

TRANSPORT

MATERIAŁY budowlane
(GS)

13028/A

12373/C

0664-523-109 nowa zgrabniutka

ANTENY- montaż, modernizacje

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

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

(GK)

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

NARYBEK pstrąga tęczowego

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

01414/A

TANIE GARAŻE BLASZANE,

13123/A

(GK)

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

0510-367493.

(GP)

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

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

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

IPUSTAKI ceramiczne, dachówki,
stropy! tanio ! 0501-066-008.

01428/8

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

lata.

11941/»

IGRANIT, kruszywa, 0505D58444.

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

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

(GK)

13011/A

(GK)

(GP)

02267/A

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,

ZGRABNA 30-latka. 790465-910.

0-511-191-619 Słupsk, Nikola.

.pl

NAJNIŻSZE ceny w kraju AGD, RTV,

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

10074/A

09

"D

(GP)

0601-585403.

(GK)

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

0504-339476.

0509-151450www.szamba-poznan

650 mtg, 2 łyżki cena 48 000.

(GP)

(GK)

1501, rusztowania, barakowóz

MEBLE kuchenne, 0503-348426.

__ „SPRZEDAŻ__

blondynka.

! pralkonaprawy,Słupsk

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

ZATRUDNIMY Panią na popołudnia.

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

ŁADOWACZ cyklop, betoniarka
604897000

01757/A

sanitarne. Piła do cięcia cegły.
----------------------------------------------------------

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

0505-058-333.
08111/A

dyskrecjalOO@wp.pl

Kontenery: biurowe, magazynowe,
0666-854-534.

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

ZIEMIĘ pod trawnik okolice

(GP)

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

sprzedaż. Barakowozy, minikoparki.

0-504478-710.

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

10232/A

KIOSK sprzedam lub wynajmę.

KOGUTY na mięso, Bielkowo,

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

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

0602-61-55-86.

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

12887/A

0665-255-011,

30-LATKA Słupsk, 0-515-505-984.

(GK)

SZALUNKI ziemne lekkie ciężkie-

(GK)

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

!!!

ze\
Ko

03024/A

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

Ustka. Zatrudnię, wysokie zarobki.

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

(GK)

(GK)

ZATRUDNIĘ 200 zł/h dla Ciebie.

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

12852/A

! Domowe TV. 0-59/84-20-970

602-364-943

0504-172-480 ROMANTICA Club,

(GP)

KAMIENIA. PRODUKCJA,
SPRZEDAŻ. "POLIMAR"-

(094)3474-310.

507-621-216.

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

Szczecińska 20

KIOSK mięsny na targowisku,

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

(GK)
12373/B

094/34-14-525, 698-074-634.

(GP)

--------------------------------------------------------------------- 11761/A

ZATRUDNIĘ. Koszalin,

0-695-561-084 19-latka.

PARAPETY ZE SZTUCZNEGO

BATALIONÓW CHŁOPSKICH 79C;

10074/C

PR

WVI

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

0501-775-245 Twoja Grażynka.

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

Zapraszamy 9-17 Koszalin ul.

(GK)

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

(GK)

(GK)

drzewek owocowych.

48330/A

GOFRY, RURKI "BAŁTYK GOFR"
DOWÓZ, 0-94/345-81-44,
609- 982-133.

01472/A

SPRZEDAŻ krzewów róż,

(GK)
00453/A

(GK)

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

0503- 073-111 www.konstal.tit.pl

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

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.

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

02757/A

-------------------------------- -------------------------12888/A

0600-696-516 Dwie początkujące.

------ -------------- •—----------------------------

058/588-36-02, kom.

(GP)

(GK)

(GK)

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

0500408-533 Monika Nowa.

0-513-694-998 Monika - prywatnie.

(GS)

GARAŻE blaszane- konkurencyjne

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

12885/A

0510-583-517 Ewa ładna

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)

00332/A

SZCZUPLUTKA kocica

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

Słupsk, 0-59/842-87-55,

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

516-923-892.

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

(GP)

12334/A

"ŚLICZNOTKA". 516-366-144.

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.

SIATKI ogrodź., leśne i słupki.

00620/A

(GK)

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

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

(GK)

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

059/843-04-65.

!!!!! Telenaprawa domowa,

0602-601-166.

(GK)

01733/A

(GK)

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

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

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

0-511-794-669.

GARAŻ blaszany, 0604-606-515.
12646/A

gai
na

(094)34-04-360; 0602-74-00-57.

SIATKA, słupki, produkcja, montaż.

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

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

NAPRAWA RTV - domowe.
---------------------------------------------------------

886-745-140.

13115/A

01814/A

BR

(GP)
ROXI Kołobrzeg 0796-608-141.

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

(GK)

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

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

{ZATRUDNIMY panie;

DRZEWO opałowe- rąbane, cięte,
----------------------------------------------------------

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

00540/A

PRZYJADĘ 0600-177-664, Słupsk.

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;
(GK)

(GK)

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

DREWNO opałowe 64 zł

!!!!!!!!!!! ZIEMIA POD
608-163-247.

DREWNO kominkowe, opałowe.

! Czwóreczka, 0668-648-366.

(GP)
13244/A

01564/»

OGŁOSZENIA DROBNE
ÜH! BRAMY
BRAMEX bramy wjazdowe,

!! TYNKI i posadzki maszynowe

OGÓLNOBUDOWLANE 601833898

EXPERT -Hydraulika,przyłącza

-solidnie fachowo www.SpinBau.pt;

(N)

wod-kan energ. klimatyzacje, C.O.

tel. 782855872

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

(N)

12138/ł

garażowe, przemysłowe, balustrady,

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

napędy, monitoring ZIMOWA
PROMOCJA, 059/842-65-57

! Gładzie, tapety natryskowe,

maszynowe, 0513-085-065.

panele remonty A-Z,

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

0696-310-611.

POSADZKI, tynki, 0-694429-350.

Www.bramex-slupsk.eu

(GP)

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

00954/B

09904/A

(GP)

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

03319/A

POSADZKI mixokretem, tynki

SŁOWACJA- relaks przy termalnych
GARAŻE- blaszaki tanio i

03312/ł

(GK)

0-605-286-058.

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

12706/A

KOŁDRY, poduszki • wymiana wsypy,

GAZ- naprawa, 606-579-846.
(GK)

!!!!! Paznokcie tanio.

20,059/842-78-73 (GP)

508-393-036.

zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4, tel:

do Z; 0-606-977-606.

GAZ. Naprawa i wymiana urządzeń

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

na nowe. Promocjne ceny.

KOMINKI- kafle kominkowe,

094-341-83-22.

!!!!! NAJTAŃSZE remonty,

(GK)

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

00059/A

0-504-129-243.

Pionowe poziome, markizy. Bramy

---------------------------------------- 2----------------

r°lowane! K-lin, Grunwaldzka 6,

wykończeniowe tel:0508-35-16-22
----------------------------------------------------------

0696-007-113.

(GK)
12672/A

!! Potencja 100%, 0602-42-43-47.

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

KRAWIECKIE, kuśnierskie,

A-Z glazura, gładzie,

PRZYJMĘ zlecenia remontowo-

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

garażowe, ogrodzenia, balustrady,
0-505-688-247,059/840-17-17,

wykończeniówka. 094/34149-29,

budowlane, 0-501-070874.

HYDRAULICZNE instalacje,

0601-839-505.

przyłącza, kotłownie, koparka,

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

(GK)

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

^upsk,Kołłątaja 35,
Www.bramstal.slupsk.pl

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

13295/A

00515/Bp

automatyka, ogrodzenia. Mega,
Słupsk, 059 842-96-33, Koszalin

724-320-248

13263/8

BUDOWA domów,

(GP)

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

02517/A

klatkowe antywłamaniowe z

Montażem 1.250 zł Drewland, ul.
ł-echicka 40a, 094/342-50-51.

(GK)

00241/B

minikoparka, 667-102-814.

13038/A

(GS)

09974/A

Markizy tarasowe, place

(GP)

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

00229/B

CYKUNOWANIE bezpyłowe

Gnieźnieńska 43 (wjazd od Skody).

094/34141-30,0504-308-000.

(GK)

www.cyklinowanie-koszalin.pl

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

12776/A

BRNA "ale" bezołowiowe, PCV i

(GK)

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

0-59/84343-20,0-601-64-10-92.

Zwycięstwa 233 (przy Lidlu), Tel/

www.kallszewski.com.pl (GP)

"

00111/A

BRNA "NEW-BUD" PCV. Niskie ceny.,
(094)345-72-29

"

(GK)

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

12883/A

BRNA 6-KOMOROWE (NOWOŚĆ),
^TANIEJ -ZADZWOŃ! SPRAWDŹ!

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

0503-766-733.

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.

(GK)

(GP)

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

(GK)

094/342 42 81.

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

(GK)

10784/A

! SPRZĄTANIE biur, mieszkań.

brną,

(GK)

drzwi PCV, drewniane,

TYNKI maszynowe 0601-597-349.

(GK)

(GP)

09330/B

Wiosenny. PW. Ryszard Piotrowski,
^°szalin, ul. Łużycka 46/2,

(GK)

Jblety materiałowe. *mega

11082/A

12503/A

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

0509-306-265.

^RTIKALEü! "MEXIM"
^CIĘSTWA 87 (W PODWÓRZU)
(GK)

504-578-223

''—-------------------------- 11031/A

(GP)

TYNKI maszynowe, wykończenia

! STANLEY-kuchnie.

(GK)

(GP)

GŁADZIE, malowanie. Złota rączka,

00413/A

*°LETY, Koszalin 0-602-188-783.

Koszalin, 0-519-591-731.

(GP)
01680/A

(GP)

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

wnętrz, ogólnobudowlane,

(<äp)

0505-9945-18.

^Honty od A do Z, upust na

606-820-930.

Serial 15%. (GP)
---------------------- ----------------------

/

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

12882/A

(N)
12662/A

04663/A

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

13254/A

(koszenie trawy, cięcie żywopłotu,
sadzenie drzewek, pielenie, itp.)

! Hydrauliczne 0604-357-237 (Sz-n)

(GK)

(GS)

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

dupleksowe remonty. Słupsk,
(GP)
01697/A

12645/A

503-354-022
www.konie-rzepkowo.pl

01010/A

12467/A

10401/A

10701/A 4

SUPEREKSPRESS

WYPOCZYNEK I
TURYSTYKA

barmankę

KELNERKĘ
z
doświadczeniem zatrudnię.

!!!!! Kolonie, oboży - bogata

Słupsk, 0606477487 po 10-tej.

om/A

(GK)

AVITA Karpacz 0757618549 (N)

12721/B

www.wczasy-porost.pl

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

kuchni z Koszalina, Białogardu,
Połczyna Zdroju, Świdwina,
wymagamy prawo jazdy,

IMPREZY okolicznościowe,

doświadczenie, zapewniamy

weekendy, wczasy -tanio;

wystawiam F-ry VAT, 604-890-711.

do

11201/A

stałą pracę i transport.

(GK)

662-143828

(GK)

--------------------------------------------------13156/A

JAZDA konna-tereny nad morzem.

! HYDRAULIK przeróbki

FOTO-VIDEO, 094/342-0649.

503-354-022

(GK)

www.konie-rzepkowo.pl

13032/A

(N)

12837/A

12436/A

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

509-765-180.

(GK)

(GK)

00387/A

(GK)

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

13329/A

OGIER szlachetny- stanówka.

(GK)

MYCIE elewacji i dachów. Koszalin,
12877/A

00480/A

(GK)

0502-24-88-66.

(GK)

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

00537/B

!!!!!!!!!!! Hydraulik

MEBLE na wymiar, 0667-368-306.

03520/A

ODDAM młodego psa.
512497-222. (GK)

Najtaniej! "Marko", 094-34-11-632,
0606421-720.

094-342-36-72

(GS)

516-234-106.

12462/A

(GP)

STRZYŻENIE psów, 0694-175-543.

-FOTO-504 910 758

panele 694-873-189.

____________ ,__________ _____ —-----

lOOOzł, 0-608-513-060.

ŻALUZJE, rolety/plisy, okna, bramy.

oferta! www.ava-tour.pl

MALOWANIE, tapetowanie, gładzie,

(GK)

ZWIERZĘTA
LABLADORY Reriever z rodowedem,
---------------------------------------------------------

(GK)

FILMOWANIE-WWW.HDV2.EU+1000

FIRMA świadczy usługi ogrodowe

13226/A

11232/A

(GK)

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

(GK)

(N)

11165/A

ELEKTRYCZNE, pomiary;

(GK)

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

(GK)

|! Glazura, malowanie,

B-509-692-593.

(GK)

01173/A

!! I UKŁADANIE polbruku, glazury,
Dakoty, 0606-283-981.

Extra Glanc 0604-285-349.

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

01774/A

MALOWANIE, remonty

^

00013/F

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki

602577972

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

! 1!!502-541-194 Najtańsze

11420/A

TROSZECZKĘ inna fotografia tel.

0694281281

podwieszane. K-lin, 723-623-705.

(GP)

(GK)

(GK)

01736/A

działowe, gładzie, glazura, sufity

WIZYTY domowe 509-306-317.
(GK)

TAPICER 94-3411-276;

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

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

WYKOŃCZENIA wnętrz, ścianki
KOMPLEKSOWE wykończenia

■!!! Tapetowanie, malowanie,
tahio. Słupsk, 0506-296-635.

(GP)____________________

! Układanie kostki, 0505-058444.

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

łazienkę, 0606-353-971.
(GK)

12508/B

www.idealnafigura.com/waldi

(GS)

ELEKTRYCZNE 505168990

www.kominkilewinski.pl

13152/A

OWCZARKI niemieckie

WYKOŃCZENIA wnętrz od salonu po

KOMINKI

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

VIDEO- foto komunie 889-929-509

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

12729/A

(GP)

03485/A

Słupsk, 0511832896.

(GK)

---------- —------------------

(GK)

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

oświetlenia; projektowanie.

(GK)

SCHUDNIJ!!! bez efektu jo-jo,
pewne Tel. 605-654-652

SZAFY, drzwi przesuwne.

0513-107-039.

USŁUGI elektryczne; dobór

(GK)

12767/A

500002867.

UKŁADANIE polbruku.

(GK)

01413/A

13284/C

0507-778-951. (GK)

13027/A

---------------- —-----------

(GK)

granit., aranżacja ogrodów.

! STANLEY-szafy.

(GK)

13072/A

UKŁADANIE polbruku, kostki

(GK)

(GK)

PRZEDŁUŻANIE włosów.

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

(GS)

GŁADZIE, malowanie, tapetowanie.
0606-974-245.

tel.501-027-898.

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

0697859807.

(GK)

(GK)

600885348 www.studioek.pl

wnętrz. 791-743-512,

11743/A

PAZNOKCIE, 0669-826-077.
PROFESJONALNE usługi
pielęgnacyjno-opiekuńcze

--------------------------------------------------------11763/B

(GK)

12691/8

KOSZALIN, TEL. 094/347-13-15.

691-027-776.

(GK)

USŁUGI elektryczne,

^erticale, moskitiery, markizy.
Ssk, Złota 3 059/84248-84.

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

0604-544-876.

Zwycięstwa 6, 094/347-13-66.

(GP)

______________ ____

ROLETY, bramy, automatyka,

wykończenia wnętrz,

00424/A

GŁADZIE wykończenia

887270327

(GK)

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

! STANLEY-Koszalin, ul.

TYNKI maszynowe; 601-647-263.

(GK)

PAZNOKCIE żelowe 50 zł

509-039-620.

(GK)

01675/A

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

SCHODY wyrób montaż

0668-195-483.

13096/A

11154/A

SZAFY, garderoby, 0-609-771-338.

798-049-992.

(GP)
GLAZURA. Remonty.

JROMOCJA CENOWA: PLISY,

^4)346-03-85.

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

GLAZURA, terakota, 0506-972-882.

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

11763/A

malowanie, szpachlowanie,

GLAZURA, łazienki. 0662-240-289.

(GK)

(GK)

TYNKI maszynowe, regipsy,

ałuminiowe. Dodatkowy rabat

°94/34349-72.

! STANLEY - garderoby.

12711/A

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

(GK)

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

GLAZURA układanie, 517-602427.

(GK)

(GK)

0503-348426.

(GK)

kompleksowo tel. 512-181-139.

513155 900.

SZAFY- zabudowa wnęk.

00534/A

GLAZURA, gładzie, remonty-

PAZNOKCIE żelowe- 0601418-306.

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

602-801-798. (GK)

TYNKI gipsowe. 0600-289833.

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

00547/A

(GK)

02792/A

10793/A

(GP)

(GK)

Pranie dywanów, tapicerek.

886376425

^—------- --- -------------

0502-323479.

(GK)

jakość, niska cena 094/34-18-263,

SPAWANIE ALUMINIUM WSZYSTKIE
GRUBOŚĆ. SZARYCH SZERGÓW 2,

0609-341455.

B .

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.
^ADA-MB kada@ms.pl

664423-307, 507-106-151.

788-935-048.

05199/A

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

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

remonty; 0601-647-263.
GLAZURA terakota Tanio

OKNA

dywany, tapicerki, inne,

FRESCO. Tapetowanie natryskowe,
—-- ---------------

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

00446/A

12562/A

(GK)

SCHODY drewniane, najwyższa

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

TYNKI dobra cena, wysoka jakość,

brną pcv, rolety- niskie ceny,

oh WARSZAWY 2,
°94/343-17-65. (GK)

603724634 (GK)

12618/A

(GP)

(GK)

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

TYNKI + posadzki maszynowo, tel.
(GS)

Gehwol Grafiti 601149 881.
ODCHUDZANIE- diety,

124A

00918/A

maniciure, pediciure StarNails
13163/8

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

! Czyszczenie, odplamianie,

11695/A

DOCIEPLENIA, 0698-611992.

—------------------------

°S9/84-00-310

(GK)

0-666-08-38-48 (GK)
—--------------------------------- :-------------------

montaż, 0600-121-742.

(GK)

(GS)

MATERIAŁY profesjonalnego

REKLAMY- projekt, wykonanie,

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

(GS)
04206/A

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

foteli, dywanów, 094/34142-95.

malowanie. Tel. 0605-83-63-76,

00435/A

GINEKOLOG. 0604-257-285

!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,

www.remontdomu.com.pl (GS)

094-318-95-11, 0-504-391-790.

'J'Ww.womib.pl Womib,
Modrzejewskiej 43, Koszalin,

124C

(GK)

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

--------------------------------------------------------12846/A

PRZYJMĘ reklamę na busy,

(GK)

12415/A

GINEKOLOG, 0603-92-28-92

(N)

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

TAPETY natryskowe, remonty.

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

01661/A

PRACE ogrodnicze 504652975

układanie,renowacja schodów,

10834/A

050346-21-22.

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

drzwi, 0601-778402.

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

(GP)

!! PRANIE dywany, meble

00184/A

(N)

inne aranżacje. 0691-226-885.

TAPETY natryskowe, profesjonalne

(N)

12508/A

0607-708-135.

CYKUNOWANIE,

DOCIEPLENIA 693056225

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

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

(B94)71-70-200,71-70-300.

BRNA avante 5komorowe,

03324,

11517/A

OCZKA wodne, kaskady, trawniki,

01744/A

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

(GK)

HYDRAULIKA Słupsk,

0664425848.

(GS)

Transport sanitarny, ortopedaspecjaliści; badania kierowców.

REMONTY, instalacje,

RBSZAUN, BOWID15;
(GK)

12943/A

GINEKOLOG tanio, 517-960-074.

(GP)

00407/A

11519/8

BETA- Tarnowski 094-343-22-99.

(GK)

(GP)

094/343-1144.

(GK)

(GK)

0513-629-325.

Czyszczenie dywanów, tapicerki

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

509-306-317.

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

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

malowanie, glazura.

CYKUNOWANIE, 0888-151-889.

10446/A

MEBLE, zabudowy 0607-196-588.

SUFITY podwieszane, gładzie,

-4-----------------------------------------------------

Koszalin, Bożka 5/1.

12475/A

(GK)

---------------------------------------------------------01793/A

0TKA.PL (N)

gazowe i systemy grzewcze,

CYKUNOWANIE, 0692-266-887.

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

(GK)

REMONTY, 0-505-095-928. (GP)

094/31-89-369.

00056/A

ALKOHOLOWE odtrucia

(N)

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

REMONTY, Słupsk 723-522-354.

CYKUNOWANIE bezpyłowe.

606-962-132

(GS)

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

696-031-080, 696-514-617,
12346,

00013/E

MEBLE kuchenne, szafy,

(GK)
HYDRAULIKA - instalacje wodne,

(GK)

12644/A

WWW.PRZEDLUZANIEWLOSOW.EUL

HYDRAULIK, tanio, 0664-201-201.
----------------------------------------------------------

12691/A

(GS)

MEBLE, garderoby, kuchnie,

12922/A

drewniane, VAT 7%. Koszalin, ul:
fax:094-34O67-14.

(GP)

00252/A

506-736-934.

bezpył.508-69-69-32.

zabaw.www.mebleogrodoweorion.pl
094-347-32-66 Koszalin,

0693-142-919.

REMONTY wykończenia

CYKUNOWANIE

»IMPOTENCJA 0507-800-500.

(GK)

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

REMONTY mieszkań.

CYKUNOWANIE bezp.
0793-172-751,

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

509-039-620.

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

01502/A

(GK)

KUCHENNE na wymiar

509-690-525

BUDOWLANE- kompleksowo +
---------------------------------------------------------

(N)

do 26T, wywrotki, HDS.

(GP)

(N)

12643/A

! Ginekolog kobieta 0510-508-808
09108/B

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

0603-033-155, Koszalin

12630/A

A-Z 0518-525-555

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

HYDRAULIK kompleksowo,

(GP)

! Ginekolog

(N)

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

(GK)

0505-058-333.
0796-143-777.

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

Jagoszewskiego, pawilon nr 6,

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

(GS)

01749/A

! GINEKOLOG -517-661-060

(GK)

REMONTY mieszkań,

(GS)

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

HYDRAULICZNE, 0601-927-155.

docieplenia.polbruki, nadzór bud.

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

■ ^—-------------------------

(GP)
02839/A

REMONTY mieszkań,
0604896-386.

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

^•megabramy.pl

0512-327-307.

(N)

(GK)

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

500091909.

094/343-25-71.

REGIPSY poddasza sufity
606437368

BALUSTRADY, ogrodzenia,

(GP)

BRAMY,DRZWI, okna, rolety

BRZWl

0-697-535-831.

05035/A

kaletnicze. Koszalin,

BRAM-STAL: bramy wjazdowe,

08910/A

03123/8

(GP)

(GK)

HYDRAULICZNE gazowe Pompy
(GK)

11325/A

!! 0514-220-205 ginekolog (GP)

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

662-088-567.

ciepła Kolektory słoneczne.

(GK)

02696/A

KOMPUTEROWY serwis

0516-129-880 (GS)

602-597-830

13100/A

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

PRACE ogólnobudowlane,

00101/A

(GK)

------------------------------!!! STUDIO paznokci,
0605-554-247. (GK)

(GP)

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

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

(GS)

10829/A

00539/B

11639/A

01154/A

11773/A

piecowe 059/842-20-72,

(GK)

HYDRAULICZNE 604-872-778.

(GP)

ÜÜUSLUGI ogólnobudowlane i

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

10719/A

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

(GK)

garażowe, przemysłowe! Kraty

(GK)

604-822-586.

tradycyjne. 0-600-200-340.

hydraulika, glazura,itd., VAT.

"DEKORAT". Rolety, żaluzje

(094)34-60-353.

POSADZKI, tynki, maszynowe i

00862/A

ZDROWIE 1 URODA

czyszczenie pieiza. Słupsk, Tuwima

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

03133/A

—-----------------------------

(GP)

! TYNKI maszynowe, remonty od A
----------------------------------------------------------

Internet: www.zdrowa.turystyka.pl
Sprawdź tel: 033/853-10-14 (GS)

(GP)

H!!!! OKNA "Akus", rolety

(GP)

źródłach: Slac, S. Teplice 1745 zł.

solidnie. 059/83345-36,

gazowe,docieplenia, remonty,hale,
ogólnobudowlane, 0-512-257-843.

(GP)

25

środa 22 kwietnia 2009

10852/A

WAŁY potowe, HDS.
0506-675-133.

(GK)
12837/B

(GP)

13344

SŁUPSK
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NA TWÓJ TELEfON CZEKA:

KONTAKT Z REDAKCJĄ
email: akcja@gp24.pl
Gadu-Gadu: 10246970, Skype: akcjagp24
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

a kej aj re£fa kej a
DANIEL KLUSEK
daniel.klusek@gp24.pl

INTERWENCJA Czytelniczka zarzuca bezczynność Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej

059 848 81 21
wgodz. 12-16

REDAKCYJNY DYŻUR

Zachowek tylko
przez trzy lata
W redakcji „Głosu Pomorza"
przyjmuje mecenas Ryszard
Skowroński. Doradza w pro
blemach, z jakimi przychodzą
nasi czytelnicy.
Do

mecenasa

mężczyzna,

przyszedł

któremu

ojciec

pięć lat temu darował nieru

W domu mamy kałuże
Mieszkanie pani Beaty
Bryłki ze Słupska od kilku
dni przypomina jezioro.
Naszą czytelniczkę noto
rycznie zalewają sąsiedzi.
Kobieta domaga się na
tychmiastowej interwen
cji administracji.

chomość zabudowaną na wsi.
Ojciec nie sporządził jednak te
stamentu. Brat obdarowanego

MARCIN MARKOWSKI
marcin.markowski@gp24.pl

grozi mu teraz procesem sądo
wym i domaga się zachowku.
Nasz czytelnik zapytał prawni
ka, czy jest zobowiązany do za
płaty bratu zachowku.
- Co do zasady tak - mówi
mecenas Ryszard Skowroński.
- Jednak w tym przypadku
roszczenie brata naszego czy
telnika się przedawniło. Starać
się o zachowek mógł on przez
trzy lata od otwarcia spadku,
czyli od śmierci ojca.
Daniel Klusek

ZAPISY NA SPOTKANIE
Zmieniły się dni, w których
dyżuruje prawnik! Mecenas
Ryszard Skowroński przyjmu
je naszych czytelników w po

niedziałki. Na spotkanie nale
ży się umówić w piątki
o godz. 9 pod nr. tel. 059 848
81 00. Prosimy, aby dzwoniły
tylko osoby w ciężkiej sytu
acji materialnej.

PROSI i

Pod koniec stycznia miesz
kanie Beaty Bryłki zostało
całkowicie zalane przez sąsia
dów mieszkających nad nią.
Wtedy woda ciekła po suficie
i ścianach przez ponad sześć
godzin.
- Wszystko mi przemokło.
Woda przez kilka godzin ście
kała przez przesiąknięte nią
płyty położone na suficie
- mówi pani Beata. — Wtedy
nie miałam innego wyjścia,
musiałam je zerwać.
Kilka dni temu sytuacja się
powtórzyła. O północy w po
niedziałek pani Beata zauwa
żyła, że sąsiadka znów ją zale
wa.
- Tym razem jednak było
jeszcze gorzej - relacjonuje
czytelniczka. - Woda ciekła
ciurkiem z sufitu na ziemię.
Sączyła się po wszystkich
ścianach. Musiałam podkła
dać wiadra oraz miski.
Na podłodze rozłożyłam do

Zalane mieszkanie pani Beaty Bryłki przy ul. Żeromskiego.
datkowo ręczniki, bo sufit za
czął przeciekać w kilku miej
scach.
Czytelniczka zawiadomiła
policję.
Funkcjonariusze
od razu poszli do sąsiadki
i nakazali jej zakręcić wodę.
- O sprawie powiadomiłam
też Przedsiębiorstwo Gospo
darki Mieszkaniowej - dodaje
pani Beata. - Zażądam, by
wreszcie w moim mieszkaniu

pojawił się ekspert do spraw
budowlanych, osoba zajmują
ca się sprawami wodno-kana
lizacyjnymi oraz zarządca
wspólnoty wraz z zarządcą
czynszówki. Pojawiły się tylko
dwie osoby, które właściwie
nie podjęły żadnej decyzji.
Czytelniczkę najbardziej
zdenerwowało, gdy usłyszała,
że sąsiadce nakazano usunąć
usterkę w ciągu siedmiu dni.

Czytelnika z Gaci zbulwersowała wycinka konarów

niu rodzimych gatunków ro-

■

Nikt tutaj nie sprzątał

Jeden z czytelników poin
formował nas, że w podsłupskiej miejscowości Gać
w ostatnim czasie przycię
to gałęzie aż 17 starym li
pom.

- Zależy nam na zachowa

ZOBACZ FILM NA

www.gp24.pl/video

ZGŁOSZONE PRZEZ CZYTELNIKA Bałagan na cmentarzu

Kikuty na drodze
Pan Leszek Onisiewicz,
prezes Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Słupsku przy
słał do redakcji e-maila wraz
ze zdjęciami. Widać na nich
drogę w Gaci, przy której ro
sną lipy. Jego zdaniem stare
i nikomu nieprzeszkadzające
drzewa nie powinny zostać
pozbawione gałęzi.
- W Gaci oszpecono aleję li
pową - pisze Leszek Onisie
wicz. - Lipy są drzewami
pszczelarskimi, wydzielają
aromatyczny nektar, z które
go pszczoły wytwarzają do
skonały na przeziębienia,
miód hpowy.
Według naszego czytelni
ka, pszczelarze z regionu
słupskiego każdego roku sa
dzą drzewa i krzewy miododajne, aby zapewnić pszczo
łom możbwość zbierania nek
taru.

- Wtedy od razu zastano
wiłam się, co będzie, jeśb bę
dzie mnie ponownie zalewać
przez następne sześć dni
- mówi pani Beata.
Niestety, przepuszczenia
naszej czytelniczki spełniły
się już kolejnego dnia. Wczo
raj o godzinie 4 rano Beatę
Bryłkę obudził syn, który po
wiedział, że mieszkanie jest
znów zalane.

- Ponownie woda ciekła
po całym mieszkaniu - dodaje
kobieta. - W moich kloszach
stoi woda. Boję się włączać
światło, bo woda ciekła po ża
rówkach i po kablach. To bar
dzo niebezpieczne, a PGM nic
sobie z tego nie robi. Sąsiedzi
z góry mają nakaz eksmisji,
a niszczą nie tylko swoje miesz
kanie, ale także moje. Pracow
nicy PGM cały czas twierdzą, że
nie mogą nic zrobić.
O zdanie na ten temat za
pytaliśmy Marka Ziętka, kie
rownika działu wspólnot
mieszkaniowych PGM.
- Nasi pracownicy udah się
na miejsce i nakazali, by miesz
kanka usunęła usterkę natych
miast - mówi Marek Ziętek.
- Uszkodzenia zostaną w części
pokryte przez ubezpieczenie.
Marek Kopko, kierownik
oddziału PGM, potwierdza, że
z osobami notorycznie zalewa
jącymi jest problem.
- To rodzina patologiczna,
która ma nakaz eksmisji
- twierdzi urzędnik. - Pro
blem w tym, że wciąż nie ma
dla ich lokalu socjalnego.
PGM usunie tę usterkę, ale
obciąży kosztami tę rodzinę.
Jeśli nie zapłacą, sprawą zaj
mie się komornik. ■

Pan Zbigniew ze Słupska
często odwiedza grób bli
skiej mu osoby na Starym
Cmentarzu. Skarży się, że
administracja nekropolii
zapomina o posprzątaniu
suchych liści.

Przycięte lipy w Gaci.
ślin, które coraz częściej wy
pierane są przez nasadzenia
egzotyczne - dodaje pan Le
szek. — Trud poniesiony przez
ludzi dobrej woli obracany
jest wniwecz poprzez nieprze
myślane wycinki drzew, bo
trudno nazwać takie cięcie Up
jak w Gaci, korygowaniem ko
rony drzewa. W imieniu słup
skich pszczelarzy wyrażam
protest przeciw takiemu trak
towaniu drzew i apeluję
do osób i instytucji zajmują
cych się przycinaniem drzew

o zachowanie zdrowego roz
sądku.
O wyjaśnienie sprawy po
prosiliśmy zastępcę wójta
urzędu gminy Słupsk.
- Konary zostały ścięte
na wniosek Zarządu Dróg Po
wiatowych — mówi Bernard
Rybak, zastępca wójta gminy
Słupsk. - To nie była pochop
na decyzja, odstające gałęzie
utrudniały życie kierowcom.
Ścięto je dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Marcin Markowski

- Na skarpie przy murze
oddzielającym cmentarz od
budynków gospodarczych kil
ka lat temu posadzono małe
drzewka iglaste. W niektó
rych miejscach do połowy są
one przysypane suchymi hśćmi - twierdzi nasz czytelnik.
- Suche liście wiatr roznosi
na okoliczne groby, również
na ten, którym ja się opiekuję.
Gdy tylko go posprzątam, za
raz jest cały w liściach. Dziwię
się takiemu zaniedbaniu ad
ministracji cmentarza, bo
z roku na rok nasza nekropoba pięknieje. Tylko ten zaką
tek wygląda na opuszczony i
zaniedbany.
O problemie czytelnika poinformowabśmy dyrekcję Za
rządu Terenów Zieleni Miej
skiej i Cmentarzy Komunal

Liście leżące od ubiegłorocznej jesieni na Starym
Cmentarzu.
na cmentarzu na miejsce
wskazane przez czytelnika
- mówi Bożena Rosińska, za
stępca dyrektora ZTZMiCK.

- Jeśb okaże się, że leżą tam
stare hście, nakażę ich sprząt
nięcie.
Daniel Klusek

WIDZISZ-PISZ
Jeśli widzą Państwo coś, co

Zachęcamy też do wykony

Was zdenerwowało, poinfor

wania i przesyłania nam foto

mujcie nas o tym. Pod adre

grafii.

sem: akcja@gp24.pl czekamy

Interwencje

można

nych.

na e-maile z krótkim opisem

również zgłaszać telefonicz
nie pod numerami: 059 848

- Zaraz pójdę wraz z osobą
odpowiedzialną za porządek

sytuacji.

81 21,05984881 53.

rem «.fi ; V‘

fi

s»bo.i*

ODBIERZ PREZENT W ERZE!
Teraz czekają na Ciebie liczne wiosenne niespodzianki. Wybierz:
• 2000 minut na rozmowy z 5 przyjaciółmi
• 2000 minut na rozmowy w weekendy
• Internet w telefonie aż do 500 MB
• Telefony bez simlocka w superatrakcyjnych cenach
Dodatkowo możesz zawiesić płacenie abonamentu
na 6 miesięcy.

Takie rzeczy tylko w Erze!
M O Z £ S Z

WIECEJ

ty#®

______

<

TELE^m

Autoryzowany
przedstawiciel

SŁUPSK
ul. Tuwima 32 - 33 (CH GALERIA SŁUPSK)
tel. 059 847 55 48, tel. kom. 0 604 455 730

Szczegóły oferty w regulaminie dostępnym

Zapraszamy:
pn-sob: 9.00-21.00
nledz: 10.00-18.00

w punktach sprzedaży i na stronie

www.era.pl
334709SLBHJ5
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STRZELECTWO I runda Pucharu Polski we Wrocławiu

Zgłoszenia nastolatków
do turnieju Wielgusa

Słupszczanki
trafiały w tarcze
Mirosława Sagun-Lewandowska była druga w pi
stolecie pneumatycz
nym. Magdalena Lis zaję
ła piątą lokatę w pistole
cie sportowym. To naj
lepsze osiągnięcia
słupszczanek w pucharo
wym strzelaniu we Wro
cławiu.
KRZYSZTOF NIEKRASZ
krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Na obiektach wrocławskie
go Śląska odbyły się zawody
strzeleckie w ramach I rundy
Pucharu Polski. Klub Strze
lecki Gryf Słupski reprezento
wało trzech przedstawicieli.
Do Wrocławia nie pojechała
wcześniej awizowana Joan
na Kuczerowska, którą zmo
gła choroba. Występ słupszczan należy ocenić pozytyw
nie, chociaż mogło być trochę
lepiej.
W pistolecie sportowym 30
+ 30 strzałów Magdalena Lis
zajęła piąte miejsce z wyni
kiem 764,9 (571+ finał 193,9)
pkt. Mirosława Sagun-Lewandowska była ósma z re
zultatem 739,5 (557 + finał
182,5) pkt. Triumfowała Sła

Do rozgrywek Orange Cup
XIV Turnieju im. Marka
Wielgusa zgłosiło się już po
nad 1650 drużyn z całej Pol
ski. Ze względu na duże zain
teresowanie i wciąż napływa
jące zgłoszenia organizatorzy
przedłużyli termin do 30
kwietnia.
Piłkarskie drużyny jedena
stolatków z całej Polski zapra
szamy do rozgrywek Orange
Cup XIV Turnieju im. Marka
Wielgusa. Aby zgłosić druży
nę do zawodów, należy wypeł
nić formularz zgłoszeniowy
dostępny na www.orangecup.pl lub przesłać swoje zgło
szenie faxem do PZPN na nr
22 621 07 03.

womira Szpek (Flota Gdynia)
- 781,3 (580 + finał 201,3)
pkt.
Znacznie lepiej powiodło
się trzykrotnej olimpijce w pi
stolecie pneumatycznym 40
strzałów. W swojej koronnej
konkurencji Sagun-Lewandowska musiała uznać wyż
szość koleżanki z reprezenta
cji Polski. Triumfowała Beata
Bartków-Kwiatkowska. Za
wodniczka Wisły Kraków uzy
skała wynik 486,7 pkt (386 +
finał 100,7) pkt. Słupszczanka
osiągnęła rezultat 483,8 (381+
finał 102,8) pkt i to dało jej
drugą lokatę. Lis była szósta.
Jej osiągnięcie to 473,6 (378 +
95,6) pkt.
Dobrze wypadł junior Kon
rad Najman w pistolecie do
wolnym 60 strzałów. W tej
konkurencji słupski strzelec
zajął ósmą pozycję. Wystrze
lał 582,7 (510 + finał 72,7)
pkt. Tym wynikiem ustanowił
swój nowy rekord życiowy.
Słupszczaninowi gorzej po
wiodło się w pistolecie pneu
matycznym 60 strzałów. Osią
gnął wynik 542 pkt i został
sklasyfikowany na dalekim,
bo na trzydziestym czwartym
miejscu. ■

XIX Bieg Ortów

ZAWODY W SŁUPSKU
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LEKKOATLETYKA

Magdalena Lis była piąta i szósta we Wrocławiu.

odbędą

Zwycięzcy Orange Cup
XIV Turnieju im. Marka
Wielgusa oprócz tytułu mi
strza Polski jedenastolatków
w nagrodę pojadą do Pragi na
mecz eliminacyjny do MS
2010 Czechy - Polska. Spo
śród wszystkich uczestników
tegorocznych rozgrywek pod
czas wielkiego finału zostanie
powołania również najmłod
sza reprezentacja w piłce noż
nej U-ll. Rozgrywki Orange
Cup XIV Turnieju im. Marka
Wielgusa przeznaczone są dla
szkolnych drużyn piłkarskich
dziewczyn i chłopców oraz
Uczniowskich Klubów Sporto
wych.

podczas

mi

kwietnia) w Ustce.

XIX Bieg Orłów ma wielką
tradycję w Czarnej Dąbrówce.
Honorowy patronat nad za
wodami sprawuje Bogdan Bo
rusewicz, marszałek Senatu
RP. Zawody odbędą się 3 ma
ja (niedziela) o godz. 13
w Czarnej Dąbrówce.
Wpisowe wynosi 10 zł. Bieg
główny zaplanowany jest
na dystansie 10 kilometrów
(trasa asfaltowo-betonowa,
trzy pętle). Prawo startu mają
osoby, które ukończyły 16 lat
i posiadają aktualne badania
lekarskie.
Prowadzone będą podziały
na kategorie wiekowe: kobie
ty - open; mężczyźni - 16-19
lat, 20-29 1, 30-39 1., 40-49 1.,
50 -59 1., 60-69 1., 70 i więcej
lat. Przewidziano także klasy
fikację dla biegaczy niepełno
sprawnych.
W biegach młodzieżowych
nie ma wpisowego. Roczniki
i dystanse (dziewczęta i chłop
cy): 2000-2001 - 600 m, 1998 -

1999 - 600 m, 1996 -1997
- 800 m i 1000 m, 1993-1995
-1000 m i 1600 m. Można już
zapisywać się do udziału w tej
imprezie.
Biuro: Zespół Szkół Ekono
miczno-Administracyjnych,
77-116 Czarna Dąbrówka,
tel./fax 059 821 25 28
(www.czarna-dabrowka.com.pl lub zea@czama-dabrowka.com.pl).
(FEN)

PROGRAM
Godz. 13 - otwarcie zawo
dów, godz. 13.15 - biegi mło
dzieżowe, godz. 15 - bieg
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PŁYWANIE Zawody dwunastolatków

X
STREFABIZNESU

Nasi na basenie w Gdańsku
auli się jak ryby w wodzie
Młodzi pływacy Soleksu Lę
bork i Skalara Słupsk do
brze spisali się na gdań
skiej pływalni, gdzie odby
ły się zawody młodzików
12-letnich.
Podczas
dwudniowych
zmagań rywalizowało 135
pływaków. Formę zaprezento
wała trójka pływaków Solek
su Lębork, która siedmiokrot
nie stawała na podium. Mag
dalena Wójcik zwyciężyła
na 100 m stylem dowolnym
z czasem 1.08,25 min. Ponad
to zajęła dwukrotnie drugie
miejsca na 200 i 400 m stylem
dowolnym z rezultatami
2.28,56 min i 5.14,89 min oraz
była trzecia w wyścigu
na 50 m stylem dowolnym
z wynikiem 31,57 s.
Adrianna Karaś na 100 m
stylem motylkowym przypły
nęła jako druga. Lęborczanka

Najlepsze pływaczki na 100 m stylem dowolnym.
Od prawej: Zofia Bagińska (Siódemka Sopot), lębor
czanka Magdalena Wójcik, Magdalena Pawlikowska
(Siódemka) i trener Dariusz Gromulski z Lęborka.
osiągnęła rezultat 1.24,23
min.
Wśród chłopców na wyróż
nienie zasłużył Mateusz

Mach. Lęborski pływak zajął
drugie miejsce na 200 m sty
lem dowolnym (2.28,78 min)
i wywalczył trzecią pozycję

LOKALNY PORTAL PR2EDSIĘB108C0W

Wszystko o regionalnym biznesie

na 50 m stylem dowolnym
(31,26 s).
Ze słupszczanek najlepiej
zaprezentowała się Kaja Bu
kowska. Pływaczka Skalara lywalizowała w stylu klasycz
nym. Na 200 m wygrała z cza
sem 2.53,15 min, a na 100 m
była druga z rezultatem 1.21,26
min. Ze słupskich pływaczek
pochwalić trzeba też Agnieszkę
Mazur, która nie dała szans po
zostałym rywalkom i była
pierwsza na 100 m stylem mo
tylkowym
(1.18,76
min).
Na o połowę krótszym dystan
sie i w tym samym stylu Mazur
finiszowała jako druga. Jej czas
to 35,70 s. Ze słupszczanek
na trzecich miejscach uplaso
wały się: Marta Redosz
na 200 m stylem klasycznym
(3.07,39 min) i Maja Hopało
na 100 m stylem klasycznym
(1.27,23 min).
(FEN)
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SPORT

środa 22 kwietnia 2009 mZ!y
PIŁKA NOŻNA

PIŁKA NOŻNA Puchar Polski szczebla wojewódzkiego

Boje o przepustki

Start - Sokół

9:0,

Grupa 1: Wybrzeże - Słupia

Diament - Dolina 8:0, GKS
- Błękitni 3:1. Pauza: Iskra

1:3, Dąb -Dom-Star 5:1, Jantar

i Echo. Mecz Słupia - Skotawia

- Bistal 7:0, KS - Rowokół 1:3.

przełożono i rozegrany zosta

Karol pauzował. Błędny otrzy

nie 25 kwietnia o godz. 16.

maliśmy wynik meczu Dąb
- Słupia było 4:2, a nie jak po
dano 14:2. Mecz Stal - SwePol

Sympatycy futbolu
w Słupsku i Bytowie za
kładają, że niespodzia
nek nie będzie i ich dru
żyny wygrają, a tym sa
mym awansują do dal
szych gier w pucharze.

Link przełożony i odbędzie się
dzisiaj (22 kwietnia) o godz. 17.

1. Jantar Ustka
2. Dąb Kusowo
3. Karol Pępiino
4. KS Wtynkówko
5. Rowokół Smołdzino
6. Stal Jezierzyce
7. SwePol Link Bruskowo
8. Bistal Machowino
9. Słupia Kobylnica
10. Dom-Star Domaradz
11. Wybrzeże Objazda

„KRZYSZTOF NIEKRASZ
krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Dzisiaj
(22
kwietnia)
0 godz. 16.45 rozegranych zo
stanie sześć meczów piłkar
skich w ramach 1/8 Pucharu
Polski szczebla wojewódzkie
go. Niektóre z nich zapowia
dają się bardzo ciekawie,
a szczególnie te z udziałem
Przedstawicieli podokręgu
słupskiego. Potyczki pucharo
we rządziły się swoimi prawa
mi i zawsze dostarczały za
skakujących rozstrzygnięć.
Mamy nadzieję, że tym razem
tak nie będzie.
Wielkie emocje zapowiada
ją się w Słupsku. Spotkają się
dwaj czołowi przedstawiciele
Bałtyckiej III ligi, czyli Gryf
95 z Zatoką Puck. Mecz odbę
dzie
się
na
stadionie
Przy ul. Zielonej. Obydwa ze
społy mają porachunki z ligi.
Jesienią w Słupsku gryfici
Wygrab 3:0. Z kolei w rewan
żu w Pucku górą była Zatoka,
która zwyciężyła 2:1. Słupszczanie są podbudowani ostat
nim zwycięstwem z Astrą.
- Ten środowy mecz będzie
Zupełnie inny od tego, który
rozegraliśmy wiosną na puc
kim stadionie - oznajmił Woj
ciech Polakowski, szkolenio
wiec Gryfa 95 Słupsk. - Zato
ka prezentuje się dobrze
na wyjazdach. Moja druży
na musi być czujna. Na pewno
nie zagra Marcin Kozłowski.
Arturowi Samie odnowiła się
kontuzja. Pozostali zawodnicy
są zwarci i gotowi do grania.
Może wpuszczę do gry Pawła
Waleszczyka, ale to będzie za
leżało od sytuacji.
Kierownictwo Słupskiego
Klubu Piłkarskiego Gryf 95

Grupa III:

Klasa okręgowa
juniorów A

PKT
37
33
22
20
20
16
16
16
9
5
3

M
13
12
12
13
13
11
12
13
13
13
13

BZ-BS
89-16
55-15
30-22
37-28
32-26
42-27
46-60
24-42
26-45
28-81
10-57

M PKT BZ-BS

1. GKS Kołczygłowy
2. Start Miastko
3. Diament Trzebielino
4. Słupia Kwakowo
5. Echo Biesowice
6. Iskra Dretyń
7. Skotawia Dębnica K.
8. Błękitni Motarzyno
9. Dolina Gałąźnia Wielka
10. Sokół Kuleszewo

11
12
12
,11
11
11
11
11
11
11

33
31
22
18
14
13
12
10
6
3

53-11
69-12
44-18
34-32
19-20
23-25
30-21
18-40
16-52
10-85

Grupa IV: Prime Food Brda
- Granit 6:0, Zorza -- Drzewiarz
5:0, Urania - Koral 1:4 , Kaszubia - Lipniczanka 1:1 , Orkan
- MKS 0:8. Sokół pauzował.
Zaległe: Prime Food Brda -Zo-

Grupa II: KS - Sokół 2:1,
Anioły - Jantaria/Orkan 1:4,

rza 2:2, Sokół - Koral 0:3, Koral
- Kaszubią 4:1.

Pomorze - SSPN 6:1, Polonez
- Leśnik 4:0. Pauza: Chrobry
i Krokusy. Mecz Anioły -- Pomorze zweryfikowano na 0:3
- walkower (na boisku 3:1).

Przy piłce gryfita Gracjan Szymański.
informuje, że karnety wyku
pione na trzeciohgowe spotka
nia są również ważne na dzi
siejszy mecz pucharowy.
Interesująco powinno być
w Bytowie na stadionie Miej
skiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji, gdzie spotkają się Bytovia II i Cartusia Kartuzy.
Pod firmą rezerw bytowskiego
klubu kryje się zespół, który
występuje w Bałtyckiej III fi
dze.
- Moich podopiecznych cze
ka niezmiernie trudne zada
nie, bo Cartusia to bardzo wy
magający i nieobliczalny ze
spół. Jesienią w Bytowie
w mistrzowskim meczu wy
graliśmy 2:0 - przypomniał
Waldemar Walkusz, bytowski
szkoleniowiec. - W tej kon
frontacji niezwykle ważna bę
dzie wola walki i ambicja obu
kaszubskich ekip. Nie zagra
my w optymalnym składzie,
bo wypadło kilka ogniw z pod
stawowej jedenastki. W zesta
wieniu obrony zabraknie Da
riusza Kasperowicza z powo
du służbowego wyjazdu zwią

zanego z pracą. Nie będzie
kartkowicza Piotra Łapigrowskiego. Krzysztof Paraficz jest
kontuzjowany i jego gra nie
wchodzi w rachubę. Pod spo
rym znakiem zapytania stoi
występ Sławomira Pufelskiego, który narzeka na uraz no
gi. Pozostali piłkarze są
do mojej dyspozycji i gotowi
do walki. Moja drużyna jest
nastawiona na grę ofensyw
ną. Celem jest przepustka
do następnej rundy pucharo
wej.
W Przechlewie Prime Fo
od Brda (IV figa) gościć będzie
Kaszubię Kościerzyna (Bał
tycka III figa). Faworytem są
goście. W kościerskim zespole
grają byli podstawowi zawod
nicy Brdy, którzy byli ulu
bieńcami kibiców z Przechle
wa. Do nich zaliczali się na
pastnik Piotr Kwietniewski
i pomocnik Michał Wirkus.
- Mamy trochę problemów
ze składem. Nie otrzymał
zwolnienia z pracy Michał
Król. Kontuzjowany jest
Adam Błaszczak. Na praktyce

zawodowej przebywa Karol
Pelikan. Zajęcia na uczelni
ma Bartosz Gostomczyk.
Służba w policji przypadła
Łukaszowi Pawełkowi, ale
jest nadzieja, że może uda się
mu z kimś zamienić. Nie ma
my zamiaru przedwcześnie
kapitulować, bo nie wiadomo
jak ten pucharowy mecz po
traktują trzecioligowcy. Nie
pękamy przed Kaszubią - za
komunikował Janusz Fabich,
szkoleniowiec Prime Fo
od Brdy. - Wygra ten zespół,
któremu bardziej dopisze
szczęście. Na pewno będzie
sporo emocji. W sporcie,
a szczególnie w futbolu, każde
rozstrzygnięcie jest możliwe.
Inne
spotkania:
Gryf
II Wejherowo - Murkam
Przodkowo, Lechia II Gdańsk
- Rodło Kwidzyn, TKP
II Tczew - Olimpia Sztum.
Wczorajszy mecz Bałtyk Gdy
nia - Orkan Rumia 4:1 (3:1).
Spotkanie Gryf Wejherowo Start Mrzezino nie odbyło się,
bo goście nie mieli składu ze
względu na kontuzje. ■

1. Jantaria/Orkan
2. KS Damnica
3. Polonez Bobrowniki
4. Pomorze Potęgowo
5. Sokół Szczypkowice
6. Krokusy Stowięcino
7. Chrobry Charbrowo
8. SSPN Malczkowo
9. Anioły Garczegorze
10. Leśnik Cewice

M
12
12
11
11
12
10
11
12
12
11

PKT
34
31
21
20
20
13
12
10
6
0

BZ-BS
57-15
46-20
34-20
41-23
41-40
25-30
27-34
29-42
20-44
14-66

M PKT BZ-BS

1. Koral Dębnica
2. Brda Przechlewo
3. MKS Debrzno
4. Kaszubią Studzienice
5. Drzewiarz Rzeczenica
6. Lipniczanka Lipnica
7. Urania Udorpie
8.ZorzaSłosinko
9. Granit Koczała
10. Sokół Wyczechy
11. Orkan Gostkowo

14
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12

36
31
28
24
21
16
15
13
12
10
3

47-20
45-15
50-11
38-24
35-27
36-36
21-28
29-37
21-44
23-45
10-68

W rubrykach: M - liczba meczów, PICT - punk
ty, BZ - bramki zdobyte, BS - stracone.
(FEN)

JUDO IX Turniej o Puchar Neptuna

Stanęli na podium
w Gdańsku
Ekipa Klubu Sportowego
Judo Łupawa uczestniczyła
w IX Turnieju Judo o Puchar
Neptuna w Gdańsku i niektó
rzy jej przedstawiciele zanoto
wali sukcesy w grupie junio
rów młodszych.
Na gdańskich matach bar
dzo dobrze zaprezentował się
Mateusz Kochański. Łupaw
ski judoka pokonał wszyst
kich rywali i zajął pierwsze
miejsce w kategorii wagowej
+90 kg. Również inni jego ko
ledzy walczyli znakomicie.
Na drugich miejscach uplaso
wali się: Krystian Serek

(50 kg) i Piotr Wasilewski
(81 kg). Trzecią lokatę wywal
czył Sebastian Jamrożek
(73 kg). Jest to wielka niespo
dzianka. Michał Reinke
(55 kg) był piąty. W gronie ju
niorek młodszych rywalizo
wała Martyna Dudkowska.
Zawodniczka z Łupawy upla
sowała się na piątej pozycji
w wadze do 63 kg. W grupie
dzieci walczył Bartosz Ra
czyński (66 kg) i zajął trzecie
miejsce. Szkoleniem młodych
zawodników judo w Łupawie
zajmuje się Jan Pesta.
(FEN)

SIATKÓWKA SALPS
0 puchar starosty słupskiego

Piast Team odskoczył od rywali
Kolejne spotkania odbyły
8ię w ramach rozgrywek
dziesiątej edycji Słupskiej
Amatorskiej
Ligi
Piłki
Siatkowej.
Oto ich rozstrzygnięcia (w
Nawiasach wyróżniający się
siatkarze
w
każdym
spotkaniu ligowym): OBIKelax (Tadeusz Burzyński) Hast Team (Maciej Osiecki)
1:2 (20:25,26:24,19:25), Piast
Team (Jarosław Wesołowski)
' Trafie (Marcin Bogusz) 3:0
125:13, 25:9, 25:13), City Bar
1Aneta Rybak) - Miko (Jordan
Wiktorowicz) 0:3 (20:25,
20:25, 15:25), OBI-Relax
1Jolanta Burzyńska) - Smoki
(Paweł Mizerek) 3:0 (25:20,
25:15, 25:19), Ósemka (Rafał
Duda)
UKS
(Dawid
Kościów) 3:0 (25:21, 25:18,
25:19). Mecz Scania - Victoria
żostał przełożony.

Piast Team - Trafie (11), City
Bar - Miko (12), OBI-Relax Smoki (13), Scania - Victoria
(14), Ósemka - UKS (15).
Wszystkie spotkania odbędą
się w hali Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 3
w Słupsku (wejście od ul. W.
Witosa).
(FEN)

Zaciętości w grze w SALPS nie brakuje.
Podajemy rezultaty gier
zaległych: Ósemka (Piotr
Szewczuk) - Trafie (Krzysztof
Meyer) 3:0 (25:18, 30:28,
25:12), Miko (Marta SerafinOsiecka) - Mecenas (Tadeusz

Struski) 1:2 (17:25, 26:24,
22:25).
Następne
mecze
zaplanowane są 25 kwietnia
(sobota) i zmierzą się: OBIRelax - Plast Team (godz. 10),

1. Plast Team Słupsk
2. OBI-Relax Słupsk
3. City Bar Słupsk
4. Mecenas Słupsk
5. Ósemka Słupsk
6. UKS Ustka
7. Miko Słupsk
8. Smoki Słupsk
9. Trafie Słupsk
10. Scania Słupsk
11. Victoria Dębnica K.

M
17
17
17
17
17
18
16
17
18
16
16

PKT
50
46
45
42
42
39
38
31
27
21
20

BZ-BS
43-8
39-12
37-14
34-17
31-20
25-29
30-18
19-32
11-43
5-43
5-43

W rubrykach: M - liczba meczów, PKT - punk
ty, BZ - bramki zdobyte, BS - stracone.

Wpisowe wysłali
pogorzelcom
W kolejnym turnieju bry
dżowym o puchar starosty słup
skiego rywalizowało 21 par.
Najlepszą formą wykazali się
słupszczanie. Wygrała para Ro
man Budzik - Marek Banasiński. Na następnych miejscach
uplasowały się duety: 2. Jan
Czeczotko - Zdzisław Zawisza,
3. Bogusław Dyk - Kazimierz
Zełga. W klasyfikacji długofalo
wej prowadzi Andrzej Jasiński
(Dębnica Kaszubska). Za nim

kolejne lokaty zajmują: 2. Ma
riusz Pankiewicz, 3. Ryszard
Konopka (obaj - Słupsk). Wpi
sowe z tego turnieju w wysoko
ści 420 zł brydżyści przekazali
na potrzeby ofiar tragedii w Ka
mieniu Pomorskim.
Następna rywalizacja bry
dżowa zaplanowana jest na 23
kwietnia (czwartek) o godz. 17.
Gry odbędą się w sali hotelu
Słupsk przy ul. Poznańskiej.
(FEN)
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SERIAL

Miłość, kłamstwa
i kołysanki

Barwy szczęścia
(259)

06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości, Pogoda

Świat według
Kiepskich

05.55 Złotopolscy (215): Starania -

05.15 Wstawaj! Gramy! - muz.
06.00 Żarmłodości(163)-teleno

serial obyczajowy, Polska
0625 Dwójka dzieciom: Bodzio -

08.15 Kwadrans po ósmej-wywiad
08.35 Strażak Sam (35) -serial ani

serial anim., Wielka Brytania
09.00 Domisie: Kółko i patyk
09.30 Ranczo pod Zieloną Siódem
ką (23): Jak zacząłem mieć

08.35 Jedyneczka - pr. dla dzieci

Smarzowski, Robert Wichrow-

09.00 Zwietzowiec - magazyn

wy
05.40 Muzyczne listy - mag. mu

ski, wyk. Julia Kamińska, Jacek

09.15 Pora na doktora - magazyn

Bradak, Filip Bobek, Maja

0920 Łączy nas Polska - felieton

Hirsch
08.30 Dzień dobry TVN magazyn

09.45 Made in Poland - teleturniej

09.15 Rodzina zastępcza (67)-se
rial komediowy, Polska

11.00 Jak dobrze wyglądać nago

10.40 Męska przygoda - magazyn

12.05 Telesldep

11.05 Zacisze gwiazd: Michał Chorosiński i Dominika Figurska

10.55 Marzenia do spełnienia

rial komediowy, Polska

12.10 Agrobiznes-magazyn rolniczy

talny
obyczajowy, Polska

cyjny, USA, wyk. Tom Selleck
13.00 Zdumiewająca planeta (1):

12.00
12.10

Renata Dancewicz
13.05 Milionerzy-teleturniej

1120 Samo życie (1265) -serial

wa numer 521 - serial sensa

12.20 Siła z natury - magazyn

masz Schimscheiner, Bożena
Dykiel, Joanna Jabłczyńska,

- serial fabulamo-dokumen-

gazyn Ekstraklasy

1120

obyczajowy, Polska, wyk. To

11.00 Malanowski i Partnerzy (42)

12.10 Maghum: LutherGillis: spra

10.15 Afisz - magazyn kulturalny

1225 Na Wspólnej (1123)-serial

mediowy, Polska

młodzieży, USA

11.25 Tełezakupy

08.00 Brzyduia (131) - serial kome

10.15 Miodowe lata (37)-serial ko

12.05 Szybka piłka: Konkurs-ma

12.40 Plebania (1278) serial, Pol.

diowy, Polska, reż. Wojciech

obyczajowy, Polska
0820 Pytanie na śniadanie-mag.
10.50 Święta wojna (310): Prawo

1120 Ripper (29/44): Sprawdzian
z macierzyństwa - serial dla

12.00 Wiadomości

Suarez

-serial komediowy, Polska
08.40 Świat według Kiepskich (72)

komediowy, Polska

diowy, Argentyna, reż. Diego
05.15 Kinomaniak - magazyn filmo

07.10 Znaki czasu-magazyn
07.35 M jak miłość (418) - serial

09.45 Rodzina zastępcza (68)-se

04.30 Laioia (109) - serial kome

08.15 Kwadrans po ósmej

07.15 Wielka wygrana -teleturniej
08.00 Świat według Kiepskich (71)

-serial komediowy, Polska

Godzilla kontra
Destruktor

07.00 Granie na śniadanie

kaz-serial anim., Australia

chy

(15/34) - serial obycz., Pol.

08.00 Wiadomości, Prognoza po-

06.40 Tełezakupy

Huberta Dwomioka - serial

10.35 Zapytaj prawnika - magazyn

06.00 Kawa czy herbata?

05.55 Tełeskiep

07.00 TV Market -mag. reklamowy

dobre pomysły - serial, Cze
10.00 Wielkie poiządki -cykl dok.

0525 Uwaga!-magazyn

mały helikopter (6/39): Po

mowany, Wielka Brytania
08.45 Male zoo Lucy 2 (15): Opo
wieść o bocianie Seamusie -

wela, USA, wyk. Erie Braeden

Apetyt na miłość
(11/13)

Na Wspślnej (1124)

gram interaktywny

Klan (1656) - serial obyczajo

1025 Nie igraj z aniołem (38) - te

rywkowy

wy, Polska
12.45 Komentator- magazyn
1320 Barwy szczęścia (88) - serial

Niemcy, wyk. Johannes Bran-

Carlos Munoz
0825 Dziewczyny fortuny - pro
0925 Happy Hour - program roz

14.45 Kobra: Oddział specjalny
(5/10) - serial sensacyjny,

czajowy, Meksyk, reż. Juan

czajowy, Polska
Wiadomości

1225 Pamiętaj o mnie...

12.55 Wzór (28) - serial krym., USA

mowy
07.20 Zbuntowani (78) - serial oby

Plebania (1277) - serial oby

14.05 Salon gry

12.00 Dom nie do poznania

zyczny
06.45 TV Market - magazyn rekla

lenowela, Meksyk, wyk. Maite
Perroni
11.25 Mała czarna - talk show
1225 Laioia (110) - serial kome

obyczajowy, Polska

diowy, Argentyna, rei Diego

13.05 Klan(1666)-serial, Pol.

Zrodzona z ognia - serial do

13.50 Pierwsza miłość(897)-se

drup, Erdogan Atalay, Almut

13.45 Biznes z gwarancją mag.

13.35 Jaka to melodia?-quiz muz.

kumentalny, Wielka Brytania

rial obyczajowy, Polska
14.35 Świat według Kiepskich (73)

Eggert, Uwe Buschken

14.10 Tomasz Lis na żywo

13.30 Kinomaniak - magazyn filmo

15.00 Nieznani sprawcy: Odejście

wy
14.00 Dziewczyny fortuny - pro

14.00 MAS.H. (163) - serial kome

14.00 Historia postępu techniczne

diowy, USA, wyk. Alan Aida

go w Europie: Silniki tłokowe

-serial komediowy, Polska
15.10 Świat według Kiepskich (74)

15.45 Rozmowy w tokuta Ik show
16.55 Sędzia Anna Maria Wesołow

14.25 Raj-magazyn
15.00 Wiadomości

14.30 M jak miłość (659) serial

15.10 Prognoza pogody

1520 Orzeł czy reszta-talk show

15.50 Wydarzenia

15.15 Opole 2008 na bis: Maryla

1625 Córki McLeoda (24/74): Po

16.10 Prognoza pogody

diowy, Polska, rei Wojdech

drugiej stronie lustra-serial

16.15 Interwencja-magazyn

Smarzowski, Robert Wichrow-

obyczajowy, Australia

1620 Malanowski i Partnerzy (52):
Śmiertelny powrót do domu -

ski, wyk. Julia Kamińska, Jacek

obyczajowy, Polska

show-koncert

-serial komediowy, Polska

ska - serial fabulamo-doku-

1525 Łączy nas Polska - felieton

mentalny

15.40 TV moto-sport - magazyn

17.55 Brzyduia(132)-serialkome

15.55 Modanasukees-telen.,USA
16.45 Celownik-mag. reporterów

17.15 Kontakt-magazyn

17.00 Teleexpress

17.55 Kocham Cię, Polsko!

17.20 Temat dnia

18.00 Program lokalny

17.00 Ostry dyżur 10 (32) senal

17.35 Klan(1671)-serial,Pol.

1820 Panorama

18.00 Jaka to melodia?-quiz muz.

18.55 Sport telegram

obyczajowy, USA
18.00 Pierwsza miłość (898)-se

18.30 Plebania (1283) - serial, Pol.

19.00 Prognoza pogody

18.55 300% normy-pytanie

19.05 Jeden z dziesięciu-teleturniej

18i50 Wydarzenia

19.50 Uwaga!-magazyn

19.00 Wieczorynka

1925 Wojciech Cejrowski -boso

1920 Sport, Prognoza pogody

20.05 Na Wspólnej (1124)-serial

19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.00 Rajdy samochodowe: MŚ w

serial fab.-dok.

rajdach terenowych

bez ognia - komedia, Polska
1974, reż Stanisław Bareja,
wyk. Jacek Fedorowicz
>

rial komediowy, Polska
21.00 Wiosła w dłoń-komedia przy
godowa, USA 2004
22.00 Studio LOTTO
23.15 Najśmieszniejsze momenty

2220 Na wyłączność-wywiad z Ja

obyczajowy, USA
22.55 Fałszerze. Powrót sfory
(2/14) -serial sensac.,Pol.

publicystyczny
23.35 Alibi na środę: Aram-dramat,

stawia-talk show
00.30 Kino nocnych marków: Do
obyczajowy, Czechosłowacja

lian Wadham

rial komediowy, USA

01.15 Biuro kryminalne-serial kry

1956
02.15 Zakończenie programu

la Scorupco, James D'Arcy, Ju

01.15 Synowie(3)-serialkomedio
01.45 Gdy rozum mówi nie (3) -se

chichian
minalny, Polska
02.05 Zakończenie programu

wyk. Stellan Skarsgard, Izabel

00.15 Moment prawdy
wy, Polska, wyk. Marcin Rój

Francja 2002, reż. Robert Ke-

bry wojak Szwejk - komedia

USA 2004, rei Renny Hariin,

świata - program rozrywkowy

nem A.P. Kaczmarkiem
22.45 Warto rozmawiać-program

23.50 Bronisław Wildstein przed

23.15 Egzorcysta: Początek-horror,

i

02.10 Nagroda gwarantowana
i 03.10 Zakazana kamera

I

n

17.00 Mała czarna - talk show

ni

18.00 Nie igrajzaniołem (39) -te

ki

lenowela, Meksyk
19.00 Happy Hour - program roz
rywkowy

ni

bi

W1996 roku w Hongkongu nie

19.15 Dobranocka: Wyprawa pro

oczekiwanie pojawia się ziejąca

20.00

ogniem Godzilla. Niszczący
wszystko na swej drodze potwór
wywołuje panikę wśród miesz

20.15 Klan (1656) - serial obyczajo

kańców. Jedynie Kenkishi

wy, Polska
20.40 Tydzień Polski - magazyn

Yamane - genialny syn naukow
ca - domyśla się pizyczyny tak

21.10

nagłej zmianyjej zachowania.

Wilnoteka-magazyn
21.25 Apetyt na miłość (11/13)serial obyczajowy, Polska
21.45 Apetyt na miłość (12/13)serial obyczajowy, Polska

22.10

0125 Szymon Majewski Show
02.35 Uwaga! - magazyn

si

tr
o

P<

bi

ż>

W;

sacyjny, USA 2001

W,

0025 Happy Hour - program roz

Pt

rywkowy

el

0125 Mała czarna - talk show

sp

Kryptonim Wilkołak - film do

02.25 Muzyczne listy - mag. mu

U

kumentalny, Polska 2006

zyczny
03.25 Sztukateria - program kultu

23.05 Tomasz Lis na żywo

04.15 Rozmowywtoku-talkshow

00.00

Serwis info, Prognoza

powtórkowe

00.10

pogody
Programy powtórkowe

Klinika Berlin Centrum (10/39)-

06.00 Jakdiugojeszcze?-komedia,USA
2007, reż Steve Carr, wyk. Ice Cube,

05.10 Nic straconego-programy

22.15 Podniebny tenor - film sen

w

n

Powstanie zamojskie (3):

02.55 Nocne granie

i 04.10 Tajemnice losu

Pi

czajowy, Meksyk

film SF, Japonia 1995

za pogody

21.30 You Can Dance-Po prostu
tańcz 4 - program rozrywkowy

ir

18.50 Plebania (1277)-serial, Pol.
fesora Gąbki - serial anim.

fabulamo-dokumentalny

diowy, USA

18.40 Pamiętaj o mnie...

19.30 Wiadomości, Sport, Progno

Renata Dancewicz
20.45 W-ll-wydział śledczy-serial

dzieciaki (14) - serial kome

z\
ck

kulturze języka polskiego

Dykiel, Joanna Jabłczyńska,

P

Godzilla kontra Destruktor -

19.40 Pogoda

masz Schimscheiner, Bożena

obyczajowy, USA 1993
22.05 Faceci na topie (2)-serial

18.10 Słownik polsko@polski:0

obyczajowy, Polska
20.00 Świat według Kiepskich -se
rial komediowy, Polska
20.30 Świat według Kiepskich-se

17.40 Zwierzowiec - magazyn

1920 Sport

kowboje-reportaż

stwa i kołysanki - dramat

17.00
1 17.15 Jedyneczka: Drzwi

le

n

16.00 Zbuntowani (79) - serial oby

I

19.00 Fakty

obyczajowy, Polska, wyk. To

ta Nieradkiewicz
20.40 Megakomedie: Nie ma róży

Międzyrzecki

18.00 Polska z bocznej drogi: Po
wrót-reportaż

1920 Samo życie (1266) -serial

15.00 Kochanie, zmniejszyłem

1620 Errata do biografii: Artur

ncniokumentalny

przez świat Wenezuelscy

obyczajowy, Polska, wyk. Mar

20.10 Prognoza pogody
20.25 Okruchy życia: Miłość, kłam

Bradak, Filip Bobek

gram interaktywny

16.10

1825 Detektywi-serial fabular-

rial obyczajowy, Polska

20.05 Barwy szczęścia (259) -serial

Małgorzaty-cykl dok.

Suarez

ralny
03.45 Drogówka - mag. policyjny
04.10 Zakończenie programu

H(

ITl

serial obyczajowy, Niemcy

Głównie na Pomorzu zachodnim po południu możliwe
będą przelotne opady deszczu, po za tym sucho, ciepło i
przyjemnie. Temperatura maksymalnie wzrośnie do
18:20°C, nad morzem chłodniej do 14°C. Wiatr słaby,
płd.,-wsch. W nocy pogodnie, rano miejscami mglisto.

112 - na każde wezwanie
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USA2006, reż Bruce Hurwit
11.55 Podróżtamizpowrotem-kome-

1125. Łapu Capu Extra
12.10 Cztery ostatnie pieśni-komedio
dramat, Wlk. Brytania/Hiszp. 2007

Barwy grzechu (77/160) -teleno
wela, Brazylia, reż. Denise Saraceni

H

Choszczno
19«

fpogoda na jutro
Na Pomorzu kolejny
słoneczny i przyjemny dzień.

Wsch., Słońca 5:40,

Temperatura maksymalnie
wzrośnie do 16:18°C, tylko
nad morzem nie przekroczy
12°C. Wiatr słaby z północy.

Legenda:

zachód o 20:09

Przez cały weekend na niebie

ł-20 I temp. w dzień
SÜ temp. w nocy

Dzień będzie trwał
14 godz. 29 min.

sporo słońca, cały czas sucho
i ciepło maksymalnie do 21 °C.

Myślibórz

Astronomia

dia, Wiochy 2004, reż Marco Ponti
1340 Piętno przodków - thriller, USA
2007, reż Michael Unn
15.00 Uttrapies - komedia przygodowa,
USA 2007, reż Frederick Du Chau

jowy, USA 1988, reż Taylor Hackford
2245 Pełnia tycia - komediodramat USA
1998, wyk. Holly Hunter
00.45 Wróżki

ba

Ta
że

ha
ek

ist
str

19.45 Premiera: Fflmyigtfazdy-maga
zyn filmowy

mantyczna, Polska 2008
20.00 Łapu Capu-chochliki telewizyjne

cz<

20.10 FacetodWRi- komedia, USA

20.10 Simpsonowie 19(3)-serialanim.
2025 Nie przegap-mag informacyjny

1520 112 - na każde wezwanie
(53/110)-serial
15.55 Nie z tego świata (11/22) - serial

mediowy, USA, reż Andy Cadiff
20.05 Bożyszcze tłumów - film obycza

nalny, USA, reż David Barett

W

minalny, USA, reż Randy Zisk
18.15 Nie Idam, kochanie-komedia ro

18.00 W pogoni za stawą-komedia, USA
2006, reż Tom DiCillo

1920 Domowyfront(12/22) -serial ko

15.50 MenteUste (1/22) - serial krymi

sz
dy

1720 Detektyw Monk 7(16)- serial kry

14.50 Domowyfront(ll/22)-serial ko
mediowy, USA, reż Andy Cadiff

serial obyczajowy, USA
18.55 Dwóch i pół (9/19)-serial, USA

1405 Wymarzony kawaler - komediodramat, USA 2008, reż Paul Fox

9c

w
Ofc

1620 Skrzydlaty Szkot - dramat biogra
ficzny, Niemcy/Wielka Brytania

(1/22) - serial sensacyjny, USA
17.55 Życie przede wszystkim (14/22) -

Wł./USA/Hiszp./Bulg 2006

rzi
cz

16.40 Gdzie pachną stokrotki 2 (7) se^
rial komediowy, USA, wyk. Lee Pac«

13.10 Szymon Majewski Show - rozr.
14.15 Turecki dla początkujących
(22/24) - serial kom., Niemcy

SF, USA, wyk. Jared Padalecki
16.55 JAG.-Wojskowe Biuro Śledcze

... 19 Hf

/i

(21/24) -serial kom., Niemcy
0825 Życie przede wszystkim (13/22)-

12.10

201-1:
Goleniów

USA2007, reż Tim Hunter
1025 Re-animowatty-film animowany,

0940 (tytanieostateczne-dramat,

08.00 Turecki dla początkujących

0925
1025 Tełeskiep

Białogard

19
20 RS , ,/T
A
■>,
Świdwin

08.00 Premieta: Karmel-komediodra
mat, Uban/Francja 2007

serial obyczajowy, USA
18 O,

Gryfice

2007, reż Williams Crepin
09.05 Królowie South Beach-dramat,

SF, USA, wyk. Jared Padalecki

ma

m

07.20 Nie przegap-mag informacyjny
0720 Simpsonowie 19(2)-serialanim.

07.00 Szymon Majewski Show- rozr.

Koszalin

Kołobrzeg

07.15 Łapu Capu-chochliki telewizyjne

0720 Romero I Jufiet - komedia, Francja

(52/110)-serial
Nie ztego świata (10/22) - serial

IO “I

Nia Long, John C. McGinley

07.05 Minisport+- newsy sportowe

2006, reż Dougas Mackinnon

2007, reż Craig Gillespie, wyk. Billy
BobThomton, Seann William Scott,
Susan Sarandon, Ethan Suplee
2125 Renesa»-filmanim., Fr./Wlk.Brytania/Luksemburg2006
2320 Więcej szmalu-komedia krymi
nalna, USA 1992, reż PeterMacDonald, wyk. Damon Wayans, Marion
Wayans, Stacey Dash, Joe Santos

Się

Wc

20.45 Łapu Capu-chochliki telewizyjne
20.50 Mlnisport+-newsy sportowe
21.00 Premiera: Morderstwo księżnej
Diany - dramat, USA/Wielka Bryta
nia 2007, reż John Strickland
22.40 Premiera: South Park 12 (5) se
rial animowany dla dorosłych, USA

i

23.10 REC-horror, Hiszpania 2007

00.50 BBsM wróg-dramat wojenny, Ran

0025 Potęga strachu -film sensacyjny,

Dyi

ga 2007, neżRorent Emilio Siri
0240 FacetodWFu-komedia,USA

Niemcy/USA 2006
0225 Jackass-świywakcji2

Odr

2007, reż Craig Gillespie

USA 2006, reż JeffTnemaine

Ma
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PIŁKA NOŻNA W ekstraklasie czterech bije się o mistrza

Wisła płynie
w górę tabeli
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Ekstraklasa wkroczyła
w decydującą fazę,
a wciąż cztery zespoły li
czą się w walce o mi
strzowski tytuł. W naj
bliższy weekend dojdzie
do pojedynku lidera z wiceliderem, ale patrząc
na kalendarz gier, naj
większe szanse na zosta
nie królem ligi ma ten
trzeci, czyli Wisła Kra
ków.

szawa, do tego wyjazd do Wro
cławia i mecze u siebie z wal
czącymi o byt Cracovią i Lechią.
Zajmujące czwarte miejsce
w tabeli Czarne Koszule prze
żywające właśnie zamieszanie
z trenerem, bowiem nie wiado
mo, kto jest szkoleniowcem ze
społu, w tej sytuacji raczej mi
strzem nie będą. Przeciwników
nie mają łatwych: mecze z Le
chem i Bełchatowem u siebie
i cztery wyjazdy do zespołów,
które u siebie grają lepiej. ■

GRZEGORZ HILARECKI
grzegorz.hilarecki@gp.24.pl

LEGIA GRA
Lech (d)

Do końca pozostało sześć ko
lejek, a Legię Warszawa, Lecha
Poznań, Wisłę Kraków i Polo
nię Warszawa (w kolejności zaj
mowanej w tabeli) dzielą cztery
punkty. W tej sytuaqi do mia
na meczu rundy urasta pojedy
nek Wojskowych z Kolejorzem,
który odbędzie się w weekend.
Wygrana Legii pozwoli jej uciec
na cztery punkty od Lecha,
zwycięstwo gości jeszcze bar
dziej skomplikuje układ w czu
bie tabeli. Ale jak to często
W futbolu bywa, gdy dwóch się
na tym poziomie bije, to kończy
się remisem i skorzysta ten
trzeci, czyli Wisła. Oczywiście,
o ile zawodnicy mistrza kraju
pokonają u siebie Górnika Za
brze. To nie będzie łatwe, zwa
żywszy, że goście walczą o ligo
wy byt i wiosną rzadko przegry
wają, a najczęściej remisują.
Patrząc na pozostałe do końca
ekstraklasy mecze, Wisła ma
spore szanse na obronę tytułu.
Ü siebie podejmie Legię,
a oprócz tego gra trzy mecze

ŁKS(d)
Wisła (w)
Polonia Bytom (d)
Śląsk (w)
Ruch (d)
LECH GRA
Legia (w)
Ruch (d)
Śląsk (w)
Lechia (d)
Polonia W. (w)
Cracovia (d)

PIŁKA NOŻNA
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Karuzela szkoleniowców w ekstraklasie

Zmieniają trenerów
jak ulęgałki

Marek Chojnacki, obecnie trenuje Arkę, ale był w tym
sezonie szkoleniowcem ŁKS.
Nie wiadomo, kto jest trene
rem walczącej o mistrzowski
tutuł Polonii Warszawa. Klub
twierdzi, że Bogusław Kaczma
rek, a on, iż został zwolniony.
To najlepiej oddaje trenerską
karuzelę, jaką w tym sezonie
zafundowali wszystkim szefo
wie zespołów ekstraklasy.
W zasadzie wystarczy je
den gorszy mecz i trener wy
latuje. Tak było po sobotnim
remisie Polonii z Lechią. Wła
ściciel klubu wyrzucił trenera,
pod którego wodzą zespół nie
przegrał sześciu meczów
w ekstraklasie i awansował
do półfinału Pucharu Polski.
Widocznie, gdy nerwy się
uspokoiły, klub wydał oświad
czenie, że trenera nie zmie

nia. Kaczmarek uniósł się ho
norem i powiedział, że ustne
zwolnienie przy świadkach, to
zwolnienie i trenerem jest je
go asystent Jacek Grembocki.
W tej rundzie szkoleniow
ców zwolniły już: Lechia
Gdańsk, Polonia Bytom, Arka
Gdynia i dwukrotnie Polonia
Warszawa.
W poprzedniej rundzie
Piast Gliwice, Cracovia, Odra
Wodzisław, Górnik Zabrze,
ŁKS i Ruch Chorzów. Dodając
do tego przypadek Pawła Ja
nasa, który odszedł z Bełchtowa, by podjąć pracę w Widze
wie, widzimy, że na 16 klu
bów ekstraklasy, aż 11 zmie
niło szkoleniowców.
(gh)

WISŁA GRA

PIŁKA NOŻNA UEFA przeciw rasizmowi

Górnik (d)

Piłkarze Wisły wiedzą, że mają duże szanse na obro
nę tytułu, stąd tak ściskają Antonio Marcelo, Strzelca
zwycięskiego gola w niedzielnym meczu z Arką.
z
zespołami
walczącymi
o utrzymanie i dwa z grającymi
o nic, bo znając realia, nie ma co
sądzić, że Śląsk Wrocław będzie
trudny do pokonania w ostat
niej kolejce w Krakowie.
Gorzej ma Legia: mecze
z Lechem i Wisłą i czterema
zespołami z górnej części ta

beli, w tym wyjazd do Wrocła
wia, a u siebie Śląsk raczej
nie odpuści.
Lech, który wiosną zatracił
umiejętność
wygrywania
na własnym stadionie, gdzie se
ryjnie remisuje mecze, ma naj
trudniejszych rywali, bo zagra
w stolicy: z Legią i Polonią War

Piast (w)
Legia (d)
ŁKS (w)
Lechia (w)
Śląsk (d)
POLONIA W. GRA
Odra (w)
Cracovia (w)
GKS Bełchatów (d)
Jagiellonia (w)
Lech (d)
Górnik Zabrze (w)

Przerwą mecz za hasła
Na wczorajszej konferencji
prasowej Michel Platini, szef
UEFA, zapowiedział, że me
cze piłkarskie będą przerywa
ne, jeśli kibice będą wykrzyki
wać rasistowskie hasła.
To pomysł mający zapobiec
ekscesom, takim jak te w so
botnim meczu Juventus - In

ter. Gdy gola dla przyjezd
nych strzelił czarnoskóry Ma
rio
Balotelli,
urodzony
we Włoszech gracz reprezen
tacji, kibice krzyczeli: „czarny
Włoch nie istnieje”. Juve zo
stał za to ukarany, kolejny
mecz rozegra bez kibiców.
(GH)
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FORMUŁA 1 Brawn GP może stracić pieniądze

Oliwa zlał kadrowiczów

Chcą puścić lidera w skarpetkach

PZHL powołał specjalną ko
misję, która ma zbadać wyda
rzenia z udziałem kadrowi

jne
ny
nim.
ira-

czów i Krzysztofa Oliwy, byłe
go gracza NHL, do jakich do
szło po zakończeniu turnieju
dywizji 1. w Toruniu.
Przypomnijmy, Polacy zajęli
w nim czwarte miejsce i nie

sdio-

awansowali. Wieczorem ekipa
bawiła się w jednym z lokali.

2007

Tam awanturujący się repre

iodra'

zentant dostał od Oliwy, który

^rni-

ha mistrzostwach był w roli
eksperta Polsatu. Potem już

)-se-

W hotelu następny kadrowicz

i Pace

oberwał. Wtedy kilku hoke
istów postanowiło przylać

il kryia royjne
anim.

straszemu koledze. Nie udało
się, ale w efekcie paru kadrowi
czów zostało mocno poturbo
wanych.

W

(gh)

yjne

Flavio Briatore, charyzma
tyczny szef teamu Renault,
stwierdził, że na najbliższym
spotkaniu FOTA (zrzeszenie ze
społów FI) będzie wnioskował
0 pozbawienie Brawn GP pie
niędzy z praw do transmisji te
lewizyjnych. Sprawa rozstrzy
gnie się na początku maja.
Przypomnijmy, Brawn GP
to nowy zespół, który powstał
na początku marca, gdy Brytyj
czyk Ross Brawn, szef teamu
Hondy (przez lata był w Ferrari
1 to on stał za sukcesami Micha
ela Schumachera), zakupił
od niej drużynę za symboliczne
jedno euro. Wiedział, jak szyb
kie bolidy skonstruował za pie

niądze japońskiego koncernu,
który zdecydował się opuścić
FI. Nowy team nie było stać na
wet na testy, pojechał tylko
na nie raz, tuż przed sezonem.
Zadziwił innych, bo się okazało,
że ma najszybszy samochód.
Obecnie po trzech Grand Prix
jest liderem wśród konstrukto
rów i dwa pierwsze miejsca
w klasyfikacji zajmują jego kie
rowcy. To jest solą w oku kon
kurentów, którzy najpierw
chcieli pobić Brawna regulami
nem, a gdy ostatecznie trybunał
orzekł, że bolidy tego zespołu są
zgodne z przepisami, chcą go
zaatakować w czuły punkt, czy
li finanse.

(GH)

Adresy redakcji i głównych biur reklamy

inej
Redaktor naczelny

Brytai

Krzysztof Nałęcz

)-se, USA
yjny,

Ross Brawn patrzy na pracę mechaników, Brytyjczyk
słynie z perfekcyjnego podejścia do pracy.

Brawn GP musiał już zwol
nić wielu pracowników i z tru
dem domyka budżet, cały czas
szuka sponsorów. Wiedząc to,
inne zespoły postanowiły po
traktować ten team jako
spadkobiercę Hondy i stąd
Brawn miał dostać 30 min eu
ro z transmisji TV (nowe ze
społy dostają je po trzech la
tach startów). Teraz jednak
konkurenci patrzą na lidera
inaczej.
Wygląda to na zemstę, ale
logika w tym jest. Inni muszą
Wydać więcej pieniędzy na to,
by ich bolidy dogoniły Braw
na.
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PLAY OFF Turów Zgorzelec - Energa Czarni Słupsk 98:68

Prokom wygrał,
aAnwil pokazał

Klęska, ale walka trwa

W rozegranym w ponie
działkowy wieczór pierwszym
meczu półfinału Asseco Pro
kom Sopot wygrał z An wiłem
Włocławek

97:91.

Faworyt

do mistrzostwa poradził sobie
z gośćmi, choć spotkanie mia
ło wyrównany przebieg. Miej
scowi

wygrali

nieparzyste

kwarty, a przyjezdni parzyste.
Mecz miał zmienny prze
bieg, a prowadzenie zmieniało
się jak w kalejdoskopie. Począ
tek należał do miejscowych,
którzy szybciej opanowali ner
wy i po pierwszej kwarcie pro
wadzili czterema punktami.
W drugiej zadziałała

obro

na z Włocławka i Prokom miał
problemy. Co więcej, w ataku
gracze Anwilu sobie radzili.
Rzut w końcówce Andrzeja
Pluty

dał

im

prowadzenie

do przerwy 42:41.
To wyraźnie zmobilizowało
miejscowych. Obok dopingu,
zadziałał też zdenerwowany
trener Tomas Pacesas. Począ
tek trzeciej kwarty miejscowi
wygrali 12:2 i wydawało się, że
jest po meczu, bowiem gracze
Anwilu gubili się w obronie
i w ataku. To chyba zdekon
centrowało faworyta, bo w po
łowie tej kwarty osiadł na laurach

i

Anwil

go

doszedł.

W końcówce jednak miejscowi
zyskali niewielką przewagę.
W ostatniej kwarcie wszyst
ko wydawało się możliwe, tym
bardziej że goście na początku
zaczęli trafiać za trzy i prowa

Antonio Burks z Czarnych (biała koszulka) walczył z Johnem Turkiem, ale nie tak skutecznie jak w pierwszym meczu.

dzili już sześcioma oczkami.
Widmo

PO MECZU

Koszykarze ze Słupska
zostali zdruzgotani
w drugim meczu serii
play off. Przywożą jed
nak z dwumeczu w Zgo
rzelcu jedną wygraną.
Plan minimum więc wy
konali. To daje nam na
dzieję na dalsze gry, bo
postawa we wczorajszym
meczu niekoniecznie.

porażki

podziałało

na Amerykanów z Prokomu:
Woodsa, Logana i Burrella. Za
częli grać jak z nut. Zacieśnili
obronę, a w ataku zaczęło im
wszystko wychodzić.
Anwil

przegrał

pierwszy

mecz półfinału, ale pokazał, że
jest silnym zespołem, który
może powalczyć z Prokomem
w serii do czterech zwycięstw.

RAFAŁ SZYMAŃSKI
rafal.szymanski@gp24.pl

Gasper Okom, szkoleniowiec

Paweł Turkiewicz, szkolenio

Energi Czarnych:

wiec Turawa Zgorzelec:

Po meczu Igor Griszczuk,
trener Anwilu, stwierdził, że ta
porażka

Dużo szacunku i dobrych
słów powinno się skierować
do Marcina Sroki za to, co zrobił
dla Energi Czarnych w pierw
szych minutach spotkania. Je
go trójki i przechwyty pomogły
słupskiemu zespołowi utrzy
mać się w grze. W pierwszej po
łowie mimo braku Mantasa Cesnaüskisa (był kontuzjowany
i nie mógł wystąpić we wczoraj
szym meczu) trio Burks, Bennet i Booker, obok Sroki, znów
decydowało o obliczu słupskiej
drużyny. Źle się zaczęło dziać,
gdyż gospodarze zdobywali
za dużo punktów z ustawionego
ataku, grali mniej tak ulubioną
przez siebie kontrą. Defensywa
gości mało dokładna i chaotycz
na nie potrafiła zatrzymać ich
akcji. Słupski zespół przegry
wał od początku, ale w końców
kach pierwszej i drugiej kwarty
potrafił szybko nadrobić kilka
punktów. Działo się to tak bły
skawicznie i tak spokojnie, że
można było mieć nadzieję,
na pomyślne zakończenie i po
zytywny rezultat w stylu pierw

wynikała

przede

-To była dla nas dobra lekcja,

- Wszystko zaczyna się od po

wszystkim z tego, że miejscowi

nie

wygrywa,

czątku. Jest 1:1, trzeba zwy

zdominowali grę pod tablica

szczególnie w play off. Nie

ciężyć w kolejnych spotka

mi i wygrali w zbiórkach.

graliśmy pod specjalną pre

niach. Jedziemy do Słupska

sją, śpimy jak dzieci, z poczu

by wygrać, takie są play off,

miejscowych, ripostował, że
zbiórki może i jego druży

zawsze

ciem

dobrze

się

Pacesas,

szkoleniowiec

spełnionego

nic jeszcze nie jest przesądzo

obowiązku. Od połowy trze

ne i jeszcze wiele może się

na wygrała, ale pod koszem

ciej kwarty było wiadomo, że

wydarzyć w tych meczach.

wcale nie była hegemonem.

rzystać faktu, że pod koszem
Turowa robi się luźniej, gdy potrajany był Demetric Bennett,
najlepszy strzelec Czarnych.
Jednak w pewnym momencie
było już 41:28. Na początku
trzeciej kwarty przewaga go

Moi zawodnicy byli bardziej

Gracze Prokomu zmarnowali

skoncentrowani niż w pierw

kilka rzutów spod kosza.

kł;

pierwszym w hali Gryfia.

szym starciu.

spodarzy powiększyła się. Tak
że dlatego, że Marcin Sroka po
pełnił kilka błędów.
Nasi gracze, mimo trójek
Malesy i Kedzo, nie potrafili po
radzić sobie ze skutecznymi go
spodarzami. Turów grał swoją,
ustawioną, dojrzałą koszyków
kę, a gra naszych przypominała
szarpaninę.
Niepotrzebnie
w kilku akcjach gotował się An
tonio Burks, jakby nieobecność
Cesnauskisa, go zdekoncentro
wała. Słupszczanie nie radzili
sobie z pilnowaniem gospoda
rzy, sami psuli kontry. Na każ
dy chwilowy zryw gości miejsco
wi mieli odpowiedź, niestety,
skuteczniejszą.

Reasumując, w tej parze na

Wygrali wyraźnie, ale
w Giyfii przy słupskich kibi
cach tak łatwo nie będzie. Trze
ci mecz w piątek w Słupsku.
Kolejny, także w hali Gryfia,
w niedzielę. Zespoły grają
do czterech wygranych. ■

wszystko jest

możliwe

Woods 27, David Logan 23,
Daniel Ewing 12, Filip Dylewicz
9, Przemysław Zamojski 8, Ro
nald Burrell 8, Patrick Burke 8,

Słupsk 98:68 (25:22,22:17,25:16,

Adam

26:13).

Szczotka 0, Adam tapeta 0, Ty

Turów: Edney 17, Roszyk 5 (1), Witka 4,

rone Brazelton 0.

Daniels 11, Bailey 16 (1), Miljkovic 6
(2), Harris 17 (2), Turek 8 (1), Bochno 2,
Stefański 3, Drobnjak 5, Strzelecki 1.
Energa Czarni: Burks 7, Booker 8, Leończyk 9 (1), Bennett 6 (1), Bakić 7, Sroka
14 (3), Barlett 2, Kedzo 6 (1), Malesa 9
(2), Pabian 0, Dutkiewicz 0.

Anwil Włocławek:

Hrycaniuk

“

y|j

Piotr

Marko Brkić
22, Andrzej Pluta 20, Tony

Adams 17, Ian Boylan 16, Paul
Miller 12, Łukasz Koszarek 2,
Bartłomiej Wołoszyn 2, Michał
Gabiński 0.
(gh)
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Asseco Prokom Sopot - Anwil
Włocławek 97:91 (26:22,1520,
2920,2729).
Asseco Prokom Sopot: Qyntel

Turów Zgorzelec - Energa Czarni
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przegramy. Dużo decydować
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się będzie w trzecim meczu,

w kolejnych meczach.

szego spotkania. Gasper Okom,
szkoleniowiec Energi Czarnych,
był dziwnie spokojny i wciąż na
mawiał swoich zawodników
do podobnego zachowania. Cho
ciaż mógł się irytować, że jego
podopieczni nie potrafią wyko
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O piłkę walczą Chris Booker i Chris Daniels z Turowa.
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