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Niewiedza o seksie
sprawcą wielu ciąż

ff Trójwymiarowa kolekcja
W Gryfii będzie piekło,
potem możemy być w niebie I PLANETA 3D w prenumeracie

W szkołach jest wychowanie do życia w ro
dzinie, ale młodzież zdobywa informacje
o seksie na podwórku, z Internetu. Efekt?
Wzrost liczby bardzo młodych matek.

Dzisiaj koszykarze Energi Czarnych Słupsk zagrają jeden
z najważniejszych meczów. Po raz trzeci w rozgrywkach
play off ich rywalem będzie Turów Zgorzelec. Aby wygrać,
piekielnie dobrze muszą zagrać nasi koszykarze.

H Dziś ostatni dzień na zamówienie prenumeraty „Głosu"
g na maj. Zamawiając ofertę specjalną, otrzymasz książkę
{* z6 płytami DVD „Planeta 3D" i okulary 3D, gazetę na cały
miesiąc oraz porcelanowy kubek z kolekcji „Latarnie Morskie".
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Egzaminy gimnazjalne w toku i nie wiadomo, czy pols

Sukces

zostaną unieważnione

Mają test niepewności
Michał Kowalski

michal.kowalski@qp24.pl_ _ _ _ _ _ _ _ _

Gimnazjaliści w pocie czoła pisa
li wczoraj drugą część egzaminu,
a jednocześnie zastanawiali się, czy
Centralna Komisja Egzaminacyj
na unieważni pierwszy test - hu
manistyczny. Wszystko przez prze
ciek w intemecie.
utor przecieku, 18-la-

A

I

tek z Warszawy, przy
znał się do winy. Wczo
raj zatrzymała go policja. Po
dobnie jak dyrektorkę gimna
zjum, do którego uczęszczał,
i sprzątaczkę.
Warszawianin we wtorek,
późnym wieczorem umieścił
na amerykańskim serwerze
Wyniki pierwszego testu.
Wczoraj Centralna Komi
sja Egzaminacyjna stwierdzi
ła, że ci, którzy korzystali
z przecieku, mogą się liczyć
z powtórzeniem egzaminu.
Podejrzane będą również te
gimnazja, na których stro
nach internetowych pojawiły
się informacje o nim.
W powszechnej opinii zda
nie CKE wprowadza dużo za
mieszania. W Słupsku jest
934 zdających w 6 gimna
zjach publicznych i 3 prywat
nych. - Powtórzenie egzaminów byłoby dramatem dla
Wszystkich młodych ludzi,
którzy go teraz zdają - stwier
dza Mariusz Barański, dyrek
tor Zespołu Szkół Ogólno
kształcących nr 3, w skład
którego wchodzi Gimnazjum

nr 6. - Poza tym takie poszu
kiwanie ludzi korzystających
z jakiegoś zagranicznego ser
wera zazwyczaj przypomi
na zawracanie kijem wody.
Zanim kogoś znajdą, to upły
nie dużo czasu. Taki niepokój
jest kompletnie niepotrzebny.
Dyrektora CKE wczoraj
nie można było zastać. Zadali
śmy więc pytanie dostępnym
pracownikom: czy komisja

U! *>------- ------- —

i Kontrowersje

* Wojsko

Ależ Głos
ma front
ml łos Dziennik Pomorza
U otrzymał jedną z głów
nych nagród w siódmej edycji
konkursu Polskiej Izby Wy
dawców Prasy na okładkę
prasową roku - GrandFront
2008.
To wielki sukces naszej ga
zety w najbardziej prestiżo
wym konkursie grafiki praso
wej w Polsce, której patronuje
minister kultury i dzidzictwa
narodowego - Bogdan Zdro
jewski.
Pierwszą nagrodę za pra
sową okładkę roku w katego
rii gazet regionalnych ArtFront wręczono nam w czwar
tek wieczorem na uroczystej
gab w Zamku Królewskim
w Warszawie. (RED)

WIĘCEJ 0 PRESTIŻOWYM KÖNKURSIE GRANDFRONT 2008
czytaj na stronie 2

Gimnazjum nr 5 im. Orla Białego w Słupsku. Uczniowie wychodzą ze szkoły po wczorajszym egzaminie matematyczno-przyrodniczym,
zna chociaż termin, w którym
będzie wiadomo, kto będzie
musiał powtarzać egzamin.
- Trudno powiedzieć, trze
ba poczekać na oficjalnie in
formacje - usłyszeliśmy.
Na wczorajszym egzaminie
panował względny spokój.
Wszyscy zastanawiali się ra
czej nad tym, jak wypadli, niż
nad tym, czy będą musieli pi
sać wszystko od nowa.

Fot. Łukasz Capar

- Bez sensu, taka zbiorowa
odpowiedzialność. Przecież
taki test, jeżeli wypłynął
przed egzaminem, mógł się
rozejść również zwykłą drogą,
niekoniecznie elektroniczną.
I co teraz. Jeden będzie mu
siał powtarzać, a drugi nie?
- zastanawia się Karol Szczepiński, gimnazjalista ze Słup
ska. - Powinniśmy się skupić
na egzaminie, a nie zastana

wiać, czy ktoś nam go unie
ważni - dodaje Andrzej Miko
łajczyk, kolejny gimnazjahsta. - Bać się mogą tylko ci,
którzy mają coś na sumieniu.
Ja nie mam. 11

fi Słupsk

fi itegbpeciia

Ü Turystyka

WIĘCEJ 0 PRZECIEKU TESTU
na stronie

2

ZOBACZ FiLM"NA
www.gp24.pl/video

Statuetka ArtFront autorstwa
rzeźbiarki Hanny Jelonek z war
szawskiej Akademii Sztuk Pięk
nych.
Fot. Łukasz Capar

Skazany służy

Przybyła z zagranicy, ucierpiała w sądzie Zbyt długo pracują

Graj o laptop

Marsz do Miastka

Oficerowie jednostki wojskow
^Siemirowicach pod Lęborki«
Zbulwersowani. Ich kolega, m
gżącego na na nim wyroku
^ za ustawianie przetargów J&t żołnierzem Wojska Polski*
9°rsza, w chwili zatrzymania;
ziono przy nim narkotyki. Min
Przestępstw żołnierz może no
n'e Pracować. Jego dowódca 2
stł go w obowiązkach i pozbav
n°wiska szefa żywienia. Poza
Mazanego wojskowego nie sp
zac>na kara. Jego przełożony (
na dokumenty z wyrokiem.

Słupszczanka przyleciała z Anglii
na rozprawę alimentacyjną. Sprawę
zdjęto z wokandy. Sąd w Zielonej Gó
rze nie zadał sobie nawet trudu, aby
ją o tym powiadomić. Nawet obarczył
winą za to, że nie porozumiała się
z byłym mężem.

Konkurs dla miłośników historii i re
gionalizmu encyklopedii regionu
„Głosu Pomorza" trwa. Pierwszą na
grodą jest laptop, a drugą aparat
cyfrowy. W Regiopedii można zna
leźć już informacje o najsłynniej
szych rodach pomorskich Junkrów.

W sobotę odbędzie 107. wędrówka
z „Głosem Pomorza" w plener.
Uczestnicy marszu pokonają sześć
kilometrów z Kamnicy do Miastka.
Dzisiaj publikujemy mapę z trasą
wędrówki. Wystarczy ją wyciąć z ga
zety i zabrać ze sobą.

CIEPŁA

Mieszkańcy okolic ulicy Długosza,
Przechodniej i Podgórnej skarżą się,
że pracownicy firmy Hydrobudowa
nie dają im spać. Roboty przy dro
gach trwają do późnej nocy. Słupszczanie zawiadomili nawet policję
o zakłócaniu ciszy nocnej.

Dzisiaj w Głosie

Twojego domu
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WARSZAWA Sąd zdecydował

WARSZAWA 18-latek ze stolicy sprawcą przecieku - uważa policja

Testy w intemecie
18-letniego Adama Z.
z Warszawy podejrzewa
nego o dokonanie prze
cieku testu gimnazjalne
go do internetu zatrzy
mała w czwartek rano
policja. Kilka godzin póź
niej zatrzymano także
dyrektorkę jednego
z gimnazjów na Mokoto
wie. - Jest podejrza
na o wydanie testów 18latkowi - poinformowała
mł. asp. Anna Oleksiak
z Komendy Stołecznej
Policji.
Wcześniej w serwisie
dziennik.pl pojawiła się infor
macja, że Adam Z. testy do
stał od spokrewnionej z nim
sprzątaczki, która pracuje
w jednym warszawskich gim

ICZBY DNIA

3
kilogramy czystej amfetaminy
znaleźli pod Zgierzem policjanci
z łódzkiego CBS w samochodzie
35-letniego mężczyzny.

nazjów. Według informacji
RMF FM, nastolatek zamie
ścił testy w intemecie, bo eg
zamin zdawała jego siostra.
Jeszcze w nocy policjanci
ustalili adres IP komputera,
z którego przesłano do sieci
plik z testem.
- Jest to młody mieszka
niec Warszawy, który najczę
ściej korzystał z komputera,
z którego umieszczono te pliki
na zagranicznym serwerze mówił nadkom. Marcin Szyn
dler, rzecznik Komendy Sto
łecznej Policji.
W sprawę zaangażowa
na jest także śląska policja.
Odpowiedzi z testów egzami
nacyjnych dla gimnazjów
znalazły się bowiem w środę
na stronie jednego z gimna
zjów w Sosnowcu i zawiado

mienie w tej sprawie do poli
cji złożyła przedstawicielka
Okręgowej Komisji Egzami
nacyjnej w Jaworznie. Rzecz
nik sosnowieckiej policji
młodszy aspirant Paweł War
choł powiedział w czwartek,
że serwer szkoły jest w Biel
sku-Białej.
- Wezwaliśmy kilka osób
do złożenia wyjaśnień, nikogo
dotychczas nie zatrzymano.
Czynności trwają - powie
dział.
Plik z pytaniami i odpowie
dziami z egzaminu humani
stycznego dla gimnazjalistów,
który odbył się w środę rano,
dzień wcześniej wieczorem
umieszczony został na stronie
speedyshare.com. Każdy, kto
znał link, bez problemu mógł
ściągnąć pytania z podanej

strony. W dokumencie podano
prawidłowe odpowiedzi pytań
testowych. Jedynie literki
przy odpowiedziach w pliku
różniły się od tych na prawdzi
wym egzaminie. Przed godz.
21 plik został usunięty.
W środę prawie 480 tys.
uczniów III klas z około 7 tys.
gimnazjów w całym kraju
rozwiązywało test z wiedzy
humanistycznej - pierwszą
część egzaminu gimnazjalne
go. Uczestnictwo w egzaminie
jest jednym z warunków
ukończenia
gimnazjum.
Wszyscy uczniowie w Polsce
rozwiązywali takie same za
dania.
Śledztwo w tej sprawie roz
pocznie Prokuratura Rejono
wa w Sosnowcu.
(SLAV, PAP)

WARSZAWA Konkurs grafiki prasowej GrandFront 2008

PiS musi zawiesie sPOt
Sąd Okręgowy w Warsza
wie zakazał rozpowszechnia
nia spotu wyborczego PiS pt.
„Kolesie” i nakazał przepro
szenie PO.
- Chyba jest jasne dla każ
dego, że to nie rząd likwiduje
stocznie, przynajmniej dla są
du jest to jasne. Likwidacja
stoczni nie jest wymysłem
rządu, a jedynie konsekwen
cją zaleceń Komisji Europej
skiej. Trudno też uznać, że
rząd załatwił zlecenie firmie
senatora Tomasza Misiaka mówiła prowadząca sprawę
sędzina.
Sąd nakazał komitetowi
wyborczemu PiS opublikowa
nia w terminie 48 godzin

16
milionów dolarów dostanie
amerykański aktor Bruce Willis
za reklamowanie wódki Sobie:
ski m.in. w Hiszpanii, Francji,
krajach bałtyckich, na Ukrainie
oraz w Chinach.

(OPR. PAP)

WARSZAWA Po wejściu na dach hotelu Mariott

Człowiek-pająk może
zapłacić 1,5 tys. zł kary
Przed sądem stanie 26-letni Bartłomiej O., amator alpi
nizmu z Sosnowca, który
w środę po południu bez żad
nych zabezpieczeń wspiął się
na liczący ponad 140 metrów
wysokości hotel Marriott
w Warszawie.
- W tej sprawie został skie
rowany wniosek do sądu - po
wiedział Rafał Marczak z ze
społu prasowego Komendy
Stołecznej Policji. - Mężczyź
nie grozi kara aresztu, ogra
niczenia wolności lub grzyw
ny do 1,5 tys. zł.
Gdy strażacy pojawili się
na miejscu, mężczyzna był już
na wysokości 20. piętra. Te
ren został ogrodzony, rozłożo
no poduszki powietrzne tzw.
skokochrony. Na dachu bu
dynku na człowieka-pająka

„Głos" wśród
najpiękniejszych gazet

od uprawomocnienia się orze
czenia, płatnego ogłoszenia
(przeprosin) na antenie
TVN24, TVN, TVP1, Polsat
News, Polsat, pomiędzy godz.
20 a 22.
Prawo i Sprawiedliwość
będzie się odwoływać od wy
roku. Mariusz Błaszczak,
rzecznik klubu PiS poinfor
mował na konferencji praso
wej, że Prawo i Sprawiedli
wość podtrzymuje, że wszyst
kie informacje zawarte w spo
cie są prawdziwe, a dowodem
tego są materiały prasowe. Społeczeństwo osądzi czy mó
wiliśmy prawdę czy nie - pod
kreślił.

26-letni Bartłomiej O.
opuszcza komendę poli
cji przy ulicy Dzielnej
w Warszawie po przesłu
chaniu.
czekała policja, która przejęła
mężczyznę. Cała akcja kosz
towała służby kilkanaście ty
sięcy złotych.
(opr. pap)

WARSZAWA

ALKOHOLE Toruński Polmos przechodzi do historii

Mamy kłopot

Śliwowicy nie będzie

Tak wczoraj Radosław Sikor
ski, minister spraw zagranicz
nych, odniósł się do słów kryty
ki, wypowiedzianych przez by
ła szefową MSZ Annę Fotygę
przed sejmową Komisją Spraw
Zagranicznych podczas prze
słuchania jej jako kandydatki
na ambasadora RP przy ONZ.
Dodał, że będzie się w tej spra
wie naradzał z premierem Do
naldem Tuskiem i poprosi Fo
tygę o wyjaśnienia.
Podczas środowego spotka
nia z Komisją Spraw Zagranicz
nych była minister skrytykowa
ła sposób prowadzenia pol
skiej polityki zagranicznej
przez obecną ekipę rządową. Człowiek o moim życiorysie
jest naprawdę głęboko pora
niony przyglądaniem się temu,
co się dzieje z polską polityką
zagraniczną - powiedziała Fotyga.
Sikorski podkreślił, że Fotyga jako były minister spraw za
granicznych sama wie najle
piej, „jakiej karności" spodzie
wa się szef MSZ po ambasado
rach. Dopytywany czy kandy
datura Fotygi na ambasadora
RP przy ONZ jest aktualna od
parł, że z tego co już powie
dział, można wywnioskować
odpowiedź.
(opr. pap)

Nagrodę ArtFront 2008 wręcza „Głosowi" Wiesław Podkański, prezes Polskiej Izby
Wydawców Prasy. Nagrodę odbierają Artur Wosinek, autor projektu i Krzysztof
Nałęcz, redaktor naczelny „Głosu" (w środku). W tle nagrodzona okładka.
„Głos Dziennik Pomorza"
otrzymał jedną z głównych
nagród w siódmej edycji
konkursu Polskiej Izby Wy
dawców Prasy za okładkę
prasową roku, GrandFront
2008.
Uroczystość wręczenia na
gród w konkursie, którego pa
tronem głównym był Bogdan
Zdrojewski, minister kultury,
odbyła się w czwartek wieczo
rem w pięknej Sali Zamku
Królewskiego w Warszawie.
GrandFront to najbardziej
prestiżowy konkurs graficzny
dla mediów w Polsce. O na
grody główne w dziewięciu
kategoriach rywalizowały 343
prace.

W ręce „Głosu” trafił Art
Front, I nagroda za najlepszą
okładkę w kategorii gazet re
gionalnych. To olbrzymi suk
ces gazety. Chodzi o okładkę
z maja ubiegłego roku słup
skiego wydaniu „Głosu”, gdzie
w sposób plastyczny przedsta
wiano zbliżającą się podwyżkę
ceny bochenka chleba.
Nagrodę główną, grand
prix GrandFront 2008 w ka
tegorii czasopisma otrzymała
„Polityka”, a w kategorii ga
zet - „Gazeta Wyborcza”.
„Wyborcza” uzyskała od 30osobowego juiy (uznani grafi
cy, wykładowcy uczelni pla
stycznych, dyrektorzy arty
styczni) 51 punktów. Jednak,
czego nie ukrywano w kulu

arach, zaledwie o kilka punk
tów wyprzedziła projekt
okładki „Głosu”.
- Cytując redaktora Marka
Twaina, można z ulgą stwier
dzić, że wiadomości o śmierci
prasy drukowanej okazały się
przesadzone. Wśród finali
stów tej edycji konkursu
GrandFront znajdziemy pro
jekty uderzające świeżością
i witalnośdą - powiedział To
masz Kluczborski, jeden z ju
rorów.
Tradycyjnie sponsorami
Konkursu były firmy współ
pracujące i pracujące na rzecz
prasy. Wśród nich znalazły
się: RUCH S.A., QuadWinkowski Sp. z o.o. i Empik.
(RED)

Sprawa Polmosu trafiła
do sądu na wniosek firmy
Merkury, której zakład był
winny około 40 tysięcy zło
tych. W środę sąd zakończył
analizę dokumentacji i ogłosił
upadłość likwidacyjną toruń
skiego producenta wódek.
- W tej sytuacji mogę tylko
zinwentaryzować majątek
dłużnika, zwolnić pracowni
ków, sprzedać majątek, a uzy
skane pieniądze podzielić
między wierzycieli - mówi
Katarzyna Fuks, syndyk ma
sy upadłościowej zakładu.
Fuks dodaje, że szansą
na utrzymanie pracy przez
kilkudziesięcioosobową zało
gę byłoby znalezienie nabyw
cy lub dzierżawcy całego

m

LOTTO
Multi Lotek
z 22.04

1,4,6,9,13,14,16,17,18,
22,28,36,37,44,50,52,
67,72,74,75 Plus 36

Twój Szczęśliwy
Numerek

przedsiębiorstwa. Od kilku
miesięcy produkcja w zakła
dzie była
wstrzymana,
a większość załogi była na po
stojowym.
Toruński Polmos istniał
ponad 120 lat. Produkował
między innymi wódki Coper
nicus, Sukces i Bałtycką oraz
Śliwowicę Polską. Kondycja
zakładu pogarszała się od lat
90., w ostatnich latach straty
sięgnęły kilku milionów zło
tych.
Szansą na uratowanie za
kładu miała być prywatyzacja
spółki, ale oferty składane
przez potencjalnych kupców
nie spodobały się minister
stwu skarbu państwa.
(MS)

KURSY ŚREDNIE NBP
kun średni
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Niecodzienna decyzja nowego premiera

NATO Znana organizacja obrony praw ałowieka wysuwa poważne zarzuty

Ważny człowiek z bloku

Al: Sojusz popełnił
zbrodnię wojenną
Amnesty International
namawia do pociągnię
cia NATO do odpowie
dzialności za spowodo
wanie śmierci cywilów
podczas bombardowa
nia gmachu serbskiej te
lewizji państwowej
Przed 10 laty.
Jedna z najbardziej zna
nych organizacji obrony praw
człowieka nazwała bombar
dowanie zbrodnią wojenną.
- Bombardowanie było
umyślnym atakiem na cel cy

wilny i jako taki stanowi
zbrodnię wojenną - oświadczył
Sian Jones, ekspert Amnesty
International ds. Bałkanów. Nawet jeśli NATO rzeczywi
ście uważało, że atak jest uza
sadniony, był on nieproporcjo
nalny, a tym samym stanowił
zbrodnię wojenną.
W ataku przeprowadzo
nym 23 kwietnia 1999 roku
zginęło 16 cywilów i także 16
odniosło obrażenia.
W momencie bombardowa
nia przedstawiciele NATO twier
dzili, że atak na gmach telewizji

położony w centrum Belgradu
jest uzasadniony ze względu
na prowadzoną przez stację pro
pagandę, która przyczyniła się
na Bałkanach do przelewu krwi
na tle etnicznym.
Wczoraj rodziny ofiar zgro
madziły się przed gmachem te
lewizji, domagając się wyja
śnień, dlaczego nie ostrzeżono
wcześniej przed atakiem. Ich
zdaniem kierownictwo telewizji
umyślnie poświęciło pracowni
ków w celach propagandowych.
Al napisała w oświadcze
niu, że przedstawiciele NATO

potwierdzili, iż nie ostrzeżono
przed atakiem, chociaż było
wiadomo, że w budynku bę
dzie wielu cywilów. Organiza
cja zaapelowała do NATO i je
go państw członkowskich
o doprowadzenie do niezależ
nych śledztw oraz zadośćuczy
nienie ofiarom i ich rodzinom.
Bombardowanie telewizji
stanowiło część 78-dniowych
nalotów, które miały na celu
powstrzymanie
mordów
na albańskich separatystach
w Kosowie.
(OPR. PAP)
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Stanik uratował
życie kobiecie

ROBOT TEZ MOZĘ BYT AKTOREM

Pijak z sied
robi furorę

Metalowe fiszbiny w biusto
noszu powstrzymały kule wy
strzeloną w kierunku 57-letniej
mieszkaniu Detroit.
Kobieta patrzyła przez
okno, gdy jeden z mężczyzn
włamujących się do domu są
siada strzelił do niej z broni.
Kula przeszła przez szybę i tra
fiła w fiszbiny. Pocisk nawet nie
przebił skóry.
(OPR. PAP)

m

Ninja w pralni
Ubrany jak japoński wojown'k i z mieczem, tak wyglądał
mężczyzna, próbujący okraść
Pralnię w stanie Massachusetts.
Policję na pomoc wezwała
sprzedawczyni z pobliskiego
skiePu, która zauważyła męż
czyznę w kominiarce z mieczem za pasem. Wszedł do pralnj, wyciągnął miecz i wskazał
Pim kasę, nakazując obsłudze
oddanie wszystkich pieniędzy,
wyszedł, gdy okazało się, że jest
kłopot z otwarciem kasy.
(OPR. PAP)

Aktorka Laurence Iseli podczas próby musicalu Roboty
w teatrze w Servion w Szwajcarii. Sztuka opowiada
historię zamkniętego w sobie mężczyzny, który żyje
z trzema robotami, a jego jedynym łącznikiem ze
światem jest znajoma kobieta. Wykorzystane roboty są
mechanicznymi aktorami i potrafią samodzielnie
występować na scenie i wchodzić w interakcje
z głównymi bohaterami.

Darmowa gra online, w któ
rej gracz wciela się w rolę bez
domnego alkoholika wałęsają
cego się po ulicach Berlina, sta
ła się hitem niemieckiego in
ternetu.
Gracz może własnym wysił
kiem pokonać przeciwności
losu i nawet zastąpić Angelę
Merkel na stanowisku kancle
rza Niemiec.
Aby przetrwać w wirtual
nym Berlinie, trzeba zdobyć
wprawę w wykorzystywaniu
odpadków i zbieraniu butelek
lub zostać ulicznym grajkiem.
W pierwszym tygodniu
po uruchomieniu gry, którą
twórcy nazywają satyrą spo
łeczną, w skórze włóczęgi za
pragnęło się znaleźć po
nad 300 tys. osób.
Organizacje skupiające bez
domnych uważają, że gra jest
w złym guście.
- To cyniczna i obrzydliwa
gra - oświadczył Juergen
Gehrmann z organizacji Motz
&Co.
Na ulicach w Berlinie żyje
obecnie aż około 10 tys. bez
domnych.

(mago)

(OPR. PAP)

Nasi południowi sąsiedzi
mają po długim czasie na
prawdę, jak o nim mówią, lu
dowego premiera. Bezpartyj
ny Jan Fischer mieszka
w bloku na praskim osiedlu.
Nowy szefrządu, który w ma
ju obejmie na sześć miesięcy
władzę po zdymisjonowanym
premierze Mirku Topolanku,
miałby prawo zamieszkać
w pięknej rządowej willi, ale nie
zamierza się przeprowadzać. Chcemy zostać w naszym miesz
kaniu. Nie odpowiada nam pro
wizorium - powiedziała wczoraj
małżonka Fischera, Dana.

Czeska policja nie jest za
chwycona decyzją państwa
Fischerów.
- W bloku, gdzie mieszkają
dziesiątki ludzi, tym bardziej
na osiedlu, musimy zastosować
inne metody ochrony, niż gdyby
premier mieszkał w rządowej
willi - przyznał Lubomir Kviczala, szef Urzędu Ochrony Pań
stwa. - W takich miejscach mu
simy skorzystać ze specjalnych
środków technicznych i policjan
tów patrolujących okolice domu.
Pozostali obywatele nie odczują
szczególnych niedogodności.
(OPR. PAP)

Poprawiają się stosunki

Prezydent wpadł na mecz
i zaczęli znów rozmawiać
Sąsiadujące ze sobą kraje
porozumiały się w sprawie
tzw. mapy drogowej. To doku
ment, który ma prowadzić
do normalizacji stosunków
i pojednania.
Anakara poinformowała,
że oba kraje wypracowały ra
my, prowadzące do rozwiąza
nia satysfakcjonującego obie
strony.
Turcja i Armenia nie utrzy
mują stosunków dyploma
tycznych. Na relacjach mię
dzy nimi ciąży głównie spra

wa mordów ludności ormiań
skiej przez Turków osmań
skich w czasie I wojny świato
wej. Armenia uważa ją za lu
dobójstwo, ale Turcy zaprze
czają.
Od zeszłego roku, kiedy
prezydent Turcji jako pierw
szy turecki lider odwiedził
Armenię przy okazji meczu
piłkarskiego,
rozmowy
na
wysokim
szczeblu
o otwarciu granicy nabrały
tempa.
(OPR. PAP)

Clfif Dyplomatyczny zgrzyt z winy szefa rządu Japonii

To źle, że wysłał roślinę
Chiny zarzucają premierowi
Japonii Taro Aso, że wystawił
na próbę stosunki między obu
krajami. Powodem jest ofiaro
wanie drzewka w doniczce to
kijskiej świątyni Yasukuni,
która jest dla Chińczyków
i Koreańczyków symbolem ja
pońskiego militaiyzmu.
Taro Aso nie odwiedził
Yasukuni osobiście. W świą
tyni oddaje się cześć japoń
skim ofiarom wojen, łącznie
ze zbrodniarzami wojennymi,
straconymi po drugiej wojnie
światowej.
Pekin i Seul zarzucają Japo
nii, że do dziś nie dokonała
ostatecznego rozrachunku ze

swą militaiystyczną przeszło
ścią.
- Japonia powinna w spo
sób odpowiedzialny podcho
dzić do chronienia stosunków
chińsko-japońskich - oznaj
miła Jiang Yu z chińskiego
MSZ.
Także południowokoreańskie MSZ uznało dar za bar
dzo niestosowny.
Stosunki chińsko-japońskie ochłodziły się w latach
2001- 2006, bo ówczesny pre
mier Japonii Junichiro Koizu
mi wielokrotnie odwiedzał
Yasukuni. Dwaj kolejni szefo
wie nie chodzili tam.
(opr. pap)

Już w środę tylko z „Głosem"
druga płyta DVD z nowej kolekcji
a na niej Turcja i Vanuatu
,
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WOJSKO Oficer skazany za łapówkarstwo ciągle pracuje

|

Opel wjechał
w wózek z dzieckiem l|

Na trasie Zawiaty - Czarna Dąbrówka rozpędzony opel
calibra wjechał w wózek,
w którym było półtoraroczne
dziecko. Na szczęście chłopczyk doznał tylko ogólnych
potłuczeń. Do wypadku doszło
przedwczoraj około godziny
szesnastej. - 23-letni mieszka
niec gminy Studzienice, który
kierował oplem, stracił na łuku
drogi panowanie nad pojazdem z powodu nadmiernej
prędkości. Wcześniej ściął za
kręt. Auto zostało wyrzucone
na pobocze wprost na wózek,
który prowadziła matka - mówi Michał Gawroński, rzecznik
prasowy bytowskiej policji. Ko
bieta szła prawidłowo. Maluch
trafił do szpitala. Nic poważnego mu się nie stało. Kierowcy
zostało zatrzymane prawo jazdy. Za spowodowanie wypadku grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.
(ang)
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Nie chcemy plamy
na polskiej armii
Oficerowie jednostki
wojskowej w Siemirowicach pod Lęborkiem są
zbulwersowani. Ich kole
ga, mimo ciążącego
na nim wyroku za usta
wianie przetargów, wciąż
jest żołnierzem Wojska
Polskiego. Mimo prze
stępstw może normalnie
pracować.
PIOTR KAWAŁEK

piotr.kawalek@gp24.pl
PROMOCJA

www.gp24.pl

32-letni kpt. Przemysław
K. jako szef służby żywnościo
wej brał łapówki i ustawiał
przetargi na żywność dostar
czaną do jednostki. Został
za to skazany na dwa lata
więzienia w zawieszeniu

na pięć lat, ale wciąż pracuje
w wojsku. I to w tej samej jed
nostce, w której dopuszczał
się przestępstw. Podczas za
trzymania
znaleziono
przy nim narkotyki. Afera
miała miejsce trzy lata temu,
jednak dopiero teraz sąd
w Gdyni skazał nieuczciwego
żołnierza. Przemysław K. ma
też zapłacić grzywnę - cztery
tysiące złotych i przez trzy la
ta nie może być szefem służby
żywienia. Wyrok nie jest jesz
cze prawomocny. Prokuratu
ra garnizonowa chce się
od niego odwołać.
- Jako oficer tej jednostki
nie mogę patrzeć na to, co się
wyczynia - mówi jeden z żoł
nierzy, który zgłosił sprawę
naszej redakcji i chce pozostać

anonimowy. - To ewenement
na skalę kraju i skandal. Ofi
cer złapany za rękę na korup
cji dalej służy w wojsku.
Oficerowie twierdzą, że
za oszustwa nie spotkała go
właściwie żadna kara, po
za zawieszeniem i odsunię
ciem ze stanowiska szefa ży
wienia.
- Teraz ma pełnić inną od
powiedzialną funkcję, którą
ma mu niebawem powierzyć
dowódca jednostki - mówią
oficerowie jednostki w Siemirowicach (chcą pozostać ano
nimowi).
Skazany żołnierz nie chciał
z nami rozmawiać. Dowódca
jednostki nie wie jeszcze nic
o wyroku ciążącym na jego
podwładnym.

BMiSłAWICE Po oborze zostały tylko zgliszcza

Nocna walka z płomieniami
W nocy ze środy na czwar
tek około godziny 2 słupscy
strażacy otrzymali zgłoszenie,
że w Bolesławicach pali się bu
dynek gospodarczy. Do zdarze
nia wysłano aż sześć wozów ga
śniczych.
Po przybyciu na miejsce oka
zało się, że płomienie opanowały
cały budynek. Mimo szybkiej in
terwencji strażaków po oborze
zostały tylko zgliszcza.
Do akcji włączyli się także
policjanci, którzy już po kilku
minutach od zgłoszenia byli
w Bolesławicach.
- Na szczęście nikomu nic
się nie stało - mówi Robert
Czerwiński, p.o. rzecznika pra
sowego słupskiej
policji.
- Trudno jest powiedzieć, czy
było to podpalenie. To ustali
biegły straży pożarnej. Na ra
zie inne szczegóły zdarzenia
nie są znane.
(MM)

Strażacy gaszą oborę w Bolesławicach.

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), do godziny 7.00.
Cena prenumeraty wynosi tylko 29 zł i jest niższa o?0

w stosunku do ceny „Głosu"1

kupowanego codziennie w kiosku lub sklepie.

Zamówienia przyjmowane są przez kolporterów doręczających „Głos".

Wpłat można dokonywać również w siedzibie redakcji w Słupsku przy ul. Henryka Pobożnego 19.

Zamów Prenumeratę Poranną pod bezpłatnym

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

- Żadne informacje w tej
sprawie do jednostki jeszcze
nie trafiły - informuje kpt.
Czesław Cichy, oficer prasowy
jednostki w Siemirowicach.
- Oficer jest zawieszony,
otrzymuje połowę uposażenia,
ale normalnie pracuje. Nie
ma konkretnego stanowiska,
wypełnia zadania zlecone mu
przez dowódcę. O tym, co
z nim będzie, decyzję podej
mie dowódca po zapoznaniu
się z dokumentami z sądu.
Tymczasem żołnierz, który
okradał własną jednost
kę^ majestacie prawa może
w niej pracować.
- Wszystko zależy od do
wódcy - mówi Jakub Mytych
z Prokuratury Garnizonowej
w Poznaniu, która prowadziła

sprawę Przemysława K. - Je
śli stwierdzi, że jest potrzebny
jednostce, może go zostawić.
Były już takie przypadki.
O wyjaśnienie poprosiliśmy
również Ministerstwo Obrony
Narodowej.
- Zgodnie z przepisami
zwolnieniu z zawodowej
służby wojskowej podlega
żołnierz, który został skaza
ny prawomocnym wyrokiem
sądu na karę pozbawienia
wolności, ale bez zawiesze
nia jej wykonania - informu
je ppłk. Ireneusz Górzyński
z departamentu prasowego
MON. - W tym przypadku
o zwolnieniu decyduje do
wódca. ■
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Bezpłatne szczepienia 13-latek

Zaszczep córkę
Centrum Zdrowia Salus wy
grało konkurs na wykonanie
szczepień przeciwko rakowi
szyjki macicy wśród dziewczy
nek urodzonych w 1996 roku
i zameldowanych w Słupsku.
Szczepienia finansuje gmi
na miejska Słupsk - dziewczyn
ki szczepienie otrzymają w pre
zencie.
Prezent nie byle jaki, bo nie
zbędne do zaszczepienia trzy
dawki kosztują 1320 złotych.
Słupszczanki zostaną zaszcze
pione za darmo. W mieście za
meldowanych jest 484 trzyna
stolatki. Zdaniem lekarzy, nie
ma się co zastanawiać, bo szcze
pionka chroni przed rakiem
szyjki macicy. Należy ją jednak
podać przed pierwszą inicjacją
seksualną.
Od
wtorku
we wszystkich szkołach podsta
wowych odbywają się spotkania
informacyjno edukacyjne z ro
dzicami.
- Aby zaszczepić dziecko,
niezbędna jest zgoda rodziców.

Ci, którzy jeszcze nie podpi
sali zgody na zaszczepienie
córki, mogą zgłaszać się
do
przychodni
Salus
przy ul. Szafranka 10 w Słup
sku, tel. 848 25 50,848 25 55
lub do szkoły córki.

Niestety, na spotkania przycho
dzi mało rodziców, a zależy
nam, aby ze szczepieniami wy
startować w przyszłym tygo
dniu. Przed wakacjami chcemy
zdążyć z dwiema dawkami,
a musi być między nimi miesiąc
przerwy. Trzecią dawkę poda
my już w październiku - mówi
Tadeusz Wardziak, menadżer
Centrum Zdrowia Salus
w Słupsku.
Szczepienia będą wykona
ne w szkołach, w istniejących
tam gabinetach, a kto nie zdą
ży, to w przychodni Salusa.
Magdalena Olechnowicz
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Przyleciała z Anglii na sprawę, która się nie odbyła
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Niecodzienna akcja wydziału oświaty

W przedszkolu
popierają akwapark

Polski sąd miał
kobietę w nosie
Słupszczanka Marta Szymańska-Tomala przyle
ciała z Anglii na rozprawę
alimentacyjną. Tymcza
sem termin został zdjęty
z wokandy. Sąd rodzinny
w Zielonej Górze nie za
dał sobie trudu, aby ją
o tym powiadomić. Co
wiecej, to ją obarczył wi
ną, że... nie dogadała się
z byłym mężem.
ZBIGNIEW MARECKI

zbigniew.marecki@gp24.pl
Sprawa z powództwa
słupszczanki miała się odbyć
15 kwietnia. Chodziło o obni
żenie wysokości alimentów
na dziecko, które po rozwo
dzie wychowuje były mąż pani
Marty.
- W angielskiej firmie,
w której pracuję, wzięłam ty
godniowy urlop. Z Bristolu
przyleciałam
samolotem
do Wrocławia, bo innego połą
czenia w tym czasie nie było.
Stamtąd pociągiem pojecha
łam do rodziców w Słupsku,

a 15 kwietnia ich samocho
dem wybrałam się do Zielonej
Góry - opowiada nam pani
Marta.
Słupszczanka była przeko
nana, że sprawa się odbędzie,
bo przedtem na życzenie sądu
wydała sporo pieniędzy, aby
tłumacz przysięgły przetłu
maczył wszystkie rachunki,
które na bieżąco opłaca w An
glii.
- Nie było wcześniej żadnej
informacji, że rozprawa jest
odwołana. W sądzie pojawił
się także mój były mąż, więc
i jego nie powiadomiono o jej
odwołaniu. Za to na drzwiach
sah rozpraw umieszczono in
formację, że z powodu wyjaz
du służbowego sędziego spra
wę zdjęto z wokandy. Pracow
nica sekretariatu zdziwiła się
nawet, że na kogoś w ogóle
czekam - nie ukrywa swojego
oburzenia
słupszczanka,
która przyszła na skargę do
naszej redakcji.
W Zielonej Górze kobieta
dowiedziała się jedynie, że ko
lejna rozprawa ma się odbyć

LICZBA

2000
złotych kosztowały Martę
Szymańską-Tomalę
przygotowania do sprawy
i przyjazd na nią z Anglii.
w maju. Nie jest jednak wcale
pewna, czy tym razem znowu
nie pojedzie na próżno do są
du w Zielonej Górze.
- Wychodzi na to, że w Pol
sce w ogóle nie szanuje się lu
dzi i ich czasu. Po takim zda
rzeniu nie chce się w ogóle
wracać do tego kraju - dodaje
pani Marta.
- Akurat w tym wypadku
decyzję o zdjęciu z wokandy
podjął prezes sądu. Ponieważ
decyzja zapadła krótko
przed terminem rozprawy, to
nikogo o tej decyzji nie infor
mowaliśmy. Tak zawsze się
dzieje w podobnych sytu
acjach - mówi Alina Stelmaszuk, kierownik sekretariatu

ZAKUPY

cia dla akwaparku. Samo
udzielenie poparcia nie było
obowiązkowe - mówi Mariusz
Smoliński, rzecznik prasowy
prezydenta miasta.
Czy wydział oświaty nie
ma innych obowiązków, niż
wysyłanie tego rodzaju pism?
- Ratusz to jeden, cały orga
nizm. Wszystkim zależy
na jak najlepszym wyniku te
go projektu. Podpisy dołączy
my do składanych dokumen
tów związanych z akwaparkiem - stwierdza Smoliński.
Michał Kowalski

WAŻNE DU SŁUPSZOAN Dla bezpieczeństwa

Gaz będzie śmierdział
Od 28 do 30 kwietnia słup
ska gazownia maksymalnie nawoni gaz ziemny, jeśli wyczuje
my charakterystyczny zapach
w domu, natychmiast należy
wezwać pogotowie gazowe.
Akcję tak zwanego przewonienia gazu ziemnego prowadzi
Pomorska Spółka Gazownic
twa. Chodzi o to, aby w porę

wykryć i usunąć nieszczelności
w sieci i w instalacjach gazo
wych w mieszkaniach.
W przypadku wyczucia za
pachu należy powiadomić pogo
towie gazowe, które jest czynne
całą dobę i dostępne pod nume
rami telefonów: 992,059 846 99
44,059 84113 35.
(krab)
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DZ! W SŁUPSKU? - NA SIŁ 6

od piątku do niedzieli

w dobrej cenie
mu miii lunii

sądu rodzinnego w Zielonej
Górze. Według niej pani
Marta nie ma prawa
do zwrotu poniesionych
kosztów, bo to ona jest po
wódką i: - Jest sama sobie
winna, że nie porozumiała się
z mężem bez sądu.
Zdaniem Adama Bodnara
z Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka i Obywatela takie
stanowisko sądu jest niedo
puszczalne. - Prawo przewi
duje możliwość składania po
zwów dotyczących alimentów.
Sąd powinien się więc zacho
wać jak przedsiębiorca wobec
klienta. Tymczasem niektóre
sądy nadal nie rozumieją, że
wiele osób pracuje w Europie,
a to są zupełnie inne koszty,
niż przejazd pociągiem dru
giej klasy - uważa.
Radzi domagać się zwrotu
kosztów, a jeśli to nie pomoże,
należy pozwać sąd. Deklaruje,
że fundacja może wtedy po
móc pani Marcie. ■

W słupskich przedszkolach
zbierano podpisy pod popar
ciem dla budowy akwaparku.
Wnioskował o to... wydział
oświaty Urzędu Miejskiego.
- Pismo wywiesiłam na ta
blicy ogłoszeń, ale nikt się
pod nim nie podpisał - infor
muje Małgorzata Surmacz,
dyrektor Przedszkola Miej
skiego numer 31 w Słupsku.
- Dostałam je od wydziału
oświaty Urzędu Miejskiego.
- Tak. Wydział oświaty wy
słał takie pisma do przedszko
li z prośbą o udzielenie popar

weekendowy prezent
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torba ekologiczna
lub karton na zakupy za grosze
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^90771711480369
od poniedziałku do czwartku

£

co tydzień nowy jfjj
zestaw produktów
w atrakcyjnych cenaffi

szukaj oznaczeń:

•przy Mkypach powyżej 75 zf
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

MICHAŁ KOWALSKI

michal.kowalski@gp24.pl

059 848 81 24

wgodz. 10-18

JEDNO PYTANIE

------:........................ —........
Kiedy można będzie ubie
gać się o prawo jazdy
uprawniające 14-latków
do kierowania quadem
lub motorowerem?

TEMAT DNS Jak sobie radzić, gdy sąd odwołuje wokandy

Czas to pieniądz
Oba stracone.

NASZA SONDA
Jak oceniasz funkcjonowanie
polskich sądów?

Grażyna Ostapiuk,
woźna szkolna
- Na szczęście ja ani nikt
z mojej rodziny nie miał
do czynienia z sądami.

i

■ -

Lech Bednarczyk, rendsta
- Na razie wojuję z ZUS-em,
który uważa, że choć nie mam
ręki, to nadal mogę pracować.
Niedługo chcę sprawdzić, czy
sąd podtrzyma decyzję ZUS.
Mam nadzieję, że oceni moją
sprawę sprawiedliwie.

Henryk Grządzielski, zastępca dy
rektora Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Słupsku:
- Jeszcze nie wiadomo, czy
takie rozwiązanie wejdzie
w życie. Ono się pojawiło
w projekcie ustawy o kierują
cych, która ma na nowo zdefi
niować zasady szkolenia kie
rowców i ich egzaminowania,
ale jeszcze jest dyskutowane
w Sejmie. Sami czekamy
na ustawowe rozstrzygnięcia.
(maz, fot. kt)

Ryszard Kitel, emeryt
W słupskim Sądzie Rejonowym o odwołanych sprawach można przeczytać na monitorze w holu.

Państwo
w państwie
*s

Sądy nie szanują naszego
czasu. Niespodziewanie
odwołują wokandy, prze
suwają godziny rozpraw
i każą długo czekać
na korytarzach - skarżą
się nasi czytelnicy.
ZBIGNIEW MARECKI

zbigniew.marecki@gp24.pl
W związku z problemami
słupszczanld Marty Szymańskrej-Tomali, która specjalnie
MARCIN PRUSAK
przyleciała z Anglii i pojecha
marcin.prusak@gp24.pl
ła ze Słupska do Zielonej Gó
ry, aby się dowiedzieć, że roz
ojsko zawsze rządziło
prawa z jej powództwa nie od
się swoimi prawami.
będzie
się, sprawdziliśmy, jak
To, co było uważane za do
funkcjonowanie słupskich są
puszczalne w wojsku, czę
dów oceniają osoby korzysta
sto nie przechodziło w cy
jące z ich usług. Z ich opowie
wilu. Myślałem, że takie
ści wynika, że u nas zdarzają
rzeczy działy się w tylko
się także podobne sytuacje.
w Ludowym Wojsku Pol
- Byłem świadkiem w spra
skim i od czasu, gdy mamy
wie słynnego „Łapy”. Z tego po
demokrację (przypomi
wodu do Sądu Rejonowego
nam, że to już prawie 20
w Słupsku byłem wzywany kil
lat) w naszej armii mamy
kakrotnie - opowiada czterdzie
wyższe normy. Niestety,
stolatek. - Raz miałem wejść
wygląda na to, że różne
na salę rozpraw o godz. 9, a by
dziwne rzeczy dzieją się
łem
słuchany
dopiero
w jednostkach wojsko
przed godz. 14. Innym razem
wych i teraz (czytaj na str.
po przyjściu do sądu dowiedzia
4). Szkoda. Bo to oznacza,
łem się, że wokanda została od
że tworzona armia zawo
wołana. Zdarzyło się także, że
dowa nie będzie lepsza niż
nagle przesunięto godzinę roz
dotychczasowa.
poczęcia rozprawy, bo sąd
na czas nie skończył poprzed

W

niej. Zastanawiałem się, czy nie
żądać rekompensaty za straco
ny czas i pieniądze, ale w końcu
machnąłem ręką.
O odwoływanych w dniu
rozprawy wokandach oraz
o przesuwaniu słuchania
świadków z dnia na dzień
opowiadały nam jeszcze inne
osoby. Wolą jednak zachować
anonimowość, bo z „sądem le
piej nie zadzierać”.
To incydentalne
przypadki
Krzysztof Ciemnoczołowski, prezes Sądu Rejonowego
w Słupsku, przyznaje, że tak
że w kierowanym przez niego
sądzie zdarzają się nagłe od
wołania wokand.
- Tak bywa, gdy sędzia na
gle zachoruje i nie przychodzi
do pracy. Wtedy teoretycznie
mógłby go zastąpić inny sę
dzia, ale trudno wymagać,
aby sędzia zapoznał się z do
kumentami sprawy na pół go
dziny przed rozprawą - tłu
maczy.
Według niego, takie sytu
acje mają charakter incyden
talny. Zwykle sąd jednak sta
ra się uprzedzać, jeśli już
wcześniej wiadomo, że wo
kanda będzie zdjęta.
- Jeśli jest dużo czasu, wy
syłamy zawiadomienia. Jeśli
mniej, to próbujemy w doku

mentacji znaleźć numeiy kon
taktowe albo numery do za
kładu pracy. Czasem w ten
sposób udaje się dotrzeć
do wszystkich zainteresowa
nych. Żeby jednak mieć pew
ność, to najlepiej rano za
dzwonić do sekretariatu wy
działu i sprawdzić, czy rozpra
wą się odbędzie - dodaje
Ciemnoczołowski.
Telefon przed wyjazdem
Z problemem odwoływa
nych wokand w swojej prakty
ce zawodowej często stykają
się adwokaci. Wielu z nich
rozpoczyna dzień od spraw
dzenia, czy rozprawa nie
spadnie z wokandy. - Telefon
sprawdzający wykonuję za
równo wtedy, gdy muszę je
chać do sądu w Gdańsku i gdy
idę do sądu w Słupsku. Jeśli
adwokat dowie się, że rozpra
wy nie będzie, powinien po
wiadomić swojego klienta.
Tego wymaga etyka zawodo
wa - mówi mecenas Andrzej
Smoczyk.
Zdaniem adwokatów, coraz
częściej zdarzają się sprawy,
które wymagają przemierza
nia całego kraju lub przyjazdu
z zagranicy. - Trzeba jednak
pamiętać, że w interesie powo
dów jest, aby zostawiać adres
do korespondencji albo telefon.
Muszą też pamiętać, że sąd

- Już Julian Tuwim mówił,
! że sąd to grupa ludzi, która
zwraca koszty przejazdu za naj | sprawdza, kto ma lepszych adtańsze środki komunikacji - do j wokatów. Myślę, że od jego
daje mecenas Leon Kasperski. | czasów wiele się nie zmieniło.

Jednak na zwrot kosztów
przejazdu nie mogą liczyć wszy
scy. W sprawach karnych nie
mają na to szans oskarżeni,
a jedynie osoby wezwane. Nato
miast w sprawach cywilnych
zwrot kosztów przysługuje tyl
ko wezwanym. Nie uprawnia
do tego natomiast zawiadomie
nie, bo ono nie obliguje do sta
wienia się w sądzie.
- Z kolei w sprawach cywil
nych powód może się doma
gać włączenia przejazdu
do poniesionych przez niego
kosztów, jeśli choć częściowo
wygra sprawę. O tym, w ja
kim stopniu zostaną uwzględ
nione i czy je zapłaci stro
na przegrana, zdecyduje sąd
- wyjaśnia Kasperski. ■

Po rozmowie z nami na te
mat odwoływanych wokand
Krzysztof Ciemnoczołowski,
prezes Sądu Rejonowego
w Słupsku, zapowiedział, że
będzie dążył do tego, aby za
interesowani mogli obejrzeć
na stronie internetowej sądu,
które rozprawy zostaną zdję
te z wokandy. Informacje te
mają się pojawiać na stronie
internetowej www.slupsk.sr.
gov.pl

Teresa Sech,
emerytowana księgowa
- Kontakt z sądami wspomi
nam bardzo źle. Zetknęłam się
z nimi, gdy sąsiad mnie oskar
żył, że go podtruwam przez
pęknięty komin. Sprawa trwała
sześć lat, zanim ją wygrałam.
Przekonałam się jednak wtedy,
że sąd potrafi być bardzo jed
nostronny.

Łucja Ciszewska, księgowa
- Nie miałam kontaktu z są
dami, więc myślę, że działają
dobrze.
(maz, fot. łc)

słupsk/powiat słupski
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DWUMIASTO Sprawa budowy słupskiego akwaparku
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Ustka powiedziała
Kobylińskiemu nie
Radni z Ustki w przedbiegach odrzucili projekt li
stu intencyjnego w spra
wie wsparcia finansowe
go kurortu dla budowy
akwaparku w Słupsku.
Prezydent Maciej Koby
liński wrócił do siebie
z niczym.
MARCIN BARNOWSKI

marcin.barnowski@gp24.pl
W liście, którego przyjęcie
słupszczanie zaproponowali
swoim partnerom z Dwumiasta, Ustka miała wyrazić po
parcie dla budowy w Słupsku
wodnego centrum rekreacyj
no-rehabilitacyjnego i zade

klarować
przeznaczenie
na ten cel 5 milionów złotych.
Kobyliński osobiście stawił
się wczoraj w usteckim ratu
szu. Towarzyszył mu wicepre
zydent Ryszard Kwiatkowski
i grupa urzędników. Zależało
im na pozytywnym stanowi
sku radnych, którzy wczoraj
w ramach przygotowań
do kwietniowej sesji obrado
wali na posiedzeniu komisji
gospodarki przestrzennej RM.
Przekonywali, że dzięki po
parciu Ustki projekt będzie
miał większe szanse na dofi
nansowanie ze środków unij
nych. W zamian proponowali
m.in. preferencje w korzysta
niu z akwaparku dla uczniów

LICZBA

słupskich szkół i dla kuracju
szy usteckich sanatoriów.
Radni z Ustki już wcześniej
jednak wyrażali się krytycznie
o liście. - Skoro mielibyśmy dać
na ten akwapark pięć milionów
złotych, to chciałbym, żeby był
on zlokalizowany o te 5 milio
nów bliżej Ustki - komentował
radny Włodzimierz Siudek.

USTKA

STAROSTWO Przywrócić symbolom świetność

Słupskie Starostwo Powia
towe wyremontuje zabytkową
elewację. Fasada ponadstuletniego gmachu ma być odno
wiona do tegorocznej gwiazd
ki. Za ile? To na razie tajem
nica, bo właśnie ogłoszono
przetarg. Wiadomo tylko, że
za powiatowe pieniądze, bo
ministerstwo kultury odmó
wiło przyznania dotacji.
- Po remoncie wnętrza bu
dynku oraz dachu czas na ele
wację - mówi Leszek Kreft,
rzecznik starostwa, które
ogłosiło przetarg na remont
elewacji frontowej swojej za
bytkowej siedziby przy uli
cy Szarych Szeregów w Słup
sku.
W arunki przystąpienia
do przetargu są surowe. Fir
ma, która będzie mogła wyko
nywać remont, oprócz zaofero
wania najniższej ceny, musi
wykazać, że ma doświadcze
nie w odnawianiu obiektów
zabytkowych lub wpisanych
do ewidencji wojewódzkiego
konserwatora zabytków oraz
poprzeć to bardzo dobrymi re
ferencjami. No i uwinąć się
do Bożego Narodzenia, bo
- według planów - wtedy od
nowiona elewacja ma być go
towa.
7 Na remonty na razie wy
dajemy własne pieniądze —
mówi rzecznik. — Na odnowie
nie fasady rysowała się dota
cja z ministerstwa kultury.
Jednak ze względu na kryzys
resort ogłosił, że wstrzymuje
przyjmowanie wniosków. Je
śli sytuacja się poprawi, to bę
dziemy ubiegać się o refunda
cję. Przed przetargiem nie
mogę podać kwoty, jaką prze
znaczyliśmy na remont. Bu
dynek starostwa wniesiono

Zniszczony front budynku starostwa.
na samym początku ubiegłego
stulecia w imponującym tem
pie, w niespełna 18 miesięcy.
Obok ratusza jest uznawany
za najpiękniejszy gmach
w Słupsku.
Jego ściany zewnętrzne, li
cowane cegłą klinkierową,
mają wiele zdobień w granicie
i piaskowcu o symbolicznej
treści - prawa i sprawiedliwo-

ści, mądrości, męstwa, rycerskości, bogactwa płynącego
z urodzaju, myślistwa czy rybołówstwa.
- Niektóre ze zdobień kru
szeją. Chodzi nie tylko o este
tykę gmachu, ale i o bezpieczeństwo - dodaje Leszek
Kreft. — Uważamy, że na remont najwyższy czas.
Bogumiła Rzeczkowska

i
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Ciekawy sposób na zarabia
nie pieniędzy znalazł jeden
z internautów. Na aukcji Alle
gro wystawił na sprzedaż 20
monet 4 bryzgi rosowe. Pro
blem w tym, że ich jeszcze nie
ma i nikt dokładnie nie wiemy,
jak będą wyglądały.
Za jedną ustecką monetę
trzeba zapłacić na aukcji
6,50 zł. Chętnych jednak nie
brakuje. W ciągu kilku dni internetowy oferent sprzedał 12
z 20 wystawionych. Mówiąc
dokładnie, sprzedał przedpłaty
na monety, które swoją pre
mierę będą miały na początku
lipca. Sprzedający ma jednak
dobre informacje na temat dukatów, bo podaje ich dokładną
wagę (8,4 grama), wie z czego
są wykonane (mosiądz), jaką
mają średnicę (27 milimetrów)
i jak duży będzie ich nakład (20
tys. sztuk). Podanie tak dokładnych informacji może wskazywać na to, że monety sprzeda
je ktoś usteckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. To przedsiębiorstwo wymyśliło usteckiego dukata. - To nie może
być nikt z nas, bo my nie ma
my jeszcze informacji, jak dukat ma wyglądać - zapewnia
Stanisław Podlewski, dyrektor
OSiR. - Mennica nie zrobiła
jeszcze projektu. Będziemy
mieli go na początku maja.
Pewnie dane dotyczące wymiarów dukata sprzedawca
podał takie same jak ma więk
szość monet wydawanych
przez inne miasta.
Okazuje się, że oferty sprzedąży monet, które nie zostały
jeszcze oficjalnie wydane, zdarżały się już kilka razy. - Podejrzewam, że w Mennicy Polskiej
są przecieki - mówi Jerzy Hen
ke, słupski numizmatyk. - Nie
ma się co dziwić temu, że ktoś
w ten sposób zarabia. W Pol
sce jest coraz więcej zbieraczy
i wielu z nich jest skłonnych
dużo zapłacić, żeby dostać ciekawy okaz dukata do swojej
kolekcji.

(MAP).
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Jak wypełnić zeznanie po
datkowe? Jak rozliczyć się
z dochodów uzyskiwanych
za granicą? Na te pytania bę
dzie można dostać odpowiedź
jutro, w sobotę, 25 kwietnia
w
Urzędzie
Skarbowym
w Słupsku.
Z okazji ogólnopolskiej akcji
Dni Otwartych słupski urząd
skarbowy będzie czynny
w najbliższą sobotę w godz. 913. W punktach obsługi,
na parterze, podatnicy będą
mogli złożyć zeznania podat
kowe i uzyskać wyjaśnienia
prawidłowego wypełnienia ze
znań podatkowych. - Tego
dnia czynnych będzie 9 okienek - mówi Anna Strzelecka,
zastępca naczelnika Urzędu
Skarbowego w Słupsku.
- Czynna będzie też kasa, więc
podatnicy będą mogli wpłacić
zaległe pieniądze.
To ostatni Dzień Otwarty
w słupskiej skarbówce w tym
roku. Od poniedziałku, 27,
do czwartku, 30 kwietnia urząd
czynny będzie dłużej niż zwy
kle - od godz. 8 do 18. Zeznania podatkowego nie złożyło
w tym roku jeszcze ok. 20 pro
cent słupszczan.
(map)

ROZRYWKA Dziewczyny z pomponami zatańczą w Jezierzycach

j

Przedpłaty
na bryzgi rosowe

Teraz czas na odnowę
zabytkowej fasady

j

miast niego, koledzy przyjęli
więc mój projekt uchwały zo
bowiązującej
burmistrza
do zbudowania basenu na te
renie Ośrodka Sportu i
Rekreacji - powiedział nam
wczoraj po obradach komisji
radny Grzegorz Koski.
- Szkoda, bo to był tylko
list intencyjny. Słupsk chce
nam pomóc w budowie mari
ny, więc mogliśmy przyjąć
ten list i chociaż tyle pomóc
przy akwaparku. Radni nie
potrzebnie przestraszyli się
tak tych 5 milionów złotych
- mówi Przemysław Nycz,
wiceprzewodniczący RM, je
den z trzech radnych, którzy
byli za. ■

Zwolennicy wsparcia wysił
ków Słupska przekonywali, że
tak naprawdę nie chodzi
o pieniądze, tylko o dodatko
we punkty, które pomogłyby
ekipie Macieja Kobylińskiego
zdobyć na akwapark pienią
dze z funduszy UE. Stanęło
na tym, że ewentualne prze
znaczenie przez Ustkę na bu
dowę akwaparku 5 min zł wy
magałoby dodatkowej uchwa
ły. Jednak w głosowaniu aż 7
z 10 radnych opowiedziało się
za odrzuceniem projektu.
W efekcie nie będzie on już
głosowany przez radę.
- Życzymy Słupskowi jak
najlepiej, ale ten projekt nie
był dobrze przygotowany. Za

usteckich radnych dyskutowało
wczoraj, czy wesprzeć budowę
akwaparku w Słupsku.
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Show dieerleaderek
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j Trening cheerleaderek przed mistrzostwami.
j

Aż 25 zespołów z całej Pol
j ski weźmie udział w V Mi

strzostwach Cheerleaders Po
) morza Energa, które w sobotę

j odbędą się w podsłupskich Je
i
1
|
i

zierzycach.
Dziewczęta zatańczą i
będą oceniane przez jury
w trzech kategoriach wieko
wych: junior młodszy, junior
i senior.
Zamknięte dla publiczności
eliminacje rozpoczną się

0 godz. 9. Natomiast o godz.
16 rozpocznie się gala, pod
czas której zatańczą najlepsze
zespoły.
W części pozakonkursowej
zaprezentują się także dziew
częta ze słupskiej grupy Maxi
Energa.
Bilety na galę kosztują 10
1 5 złotych i kupić je będzie
można bezpośrednio przed fi
nałowymi tańcami.
(dmk)
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ROZDAJEMY BILETY
Dla naszych czytelników mamy dwie rodzinne wejściówki
(dwa bilety normalne i dwa
ulgowe) na sobotnią galę mistrzostw. Otrzymają je osoby,
które dzisiaj o godz. 9.30 jako

pierwsze zadzwonią pod nr
telefonu 059 848 81 21 i poprawnie odpowiedzą na pytanie: jaką drużynę na co
dzień dopingują słupskie
cheerleaderki?

j
i

NEKROLOG

j
|

(Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 kwietnia 2009 r.X|
odszedł od nas w wieku 56 lat nasz kochany
Mąż, Teść i Dziadek
Ś.P.
ppłk Stanisław Lewoniewski
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 25.04.2009r o godz. 11.20

w kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku, skąd nastąpi

i

wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 11.50.

Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 07.30
w kościele Mariackim w Słupsku.

Pogrążona w smutku RODZINA

J
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

INTERWENCJA Przydrożne drzewa bezprawnie lądują na prywatnych polach

OPINIE INTERNAUTÓW
W Bytowie brakuje placów
zabaw.

Konary niszczą
roIn kom zboże

ANDRZEJ GURBA

andrzej.gurba@gpz4.pl

059 822 51 80

w godz. 12-15

INFORMATOR
Bytów: Centrum, ul. Wojska Pol
skiego, tel. 059 822 70 70; Miast
ko: Vitae, ul. Dworcowa 4 b, tel.
059 857 32 69; Człuchów: Obe
rland, ul. Długosza 29, tel. 059
83417 52.

IMÜ
Bytów: Albatros Popiełuszko, godz.

18; Człuchów: Uciecha Opowieści
na dobranoc, godz. 16; Slumdog.
Milioner z ulicy, godz. 18; Miastko:
Grażyna Walkiria, godz. 19.

POMOC DROGOWA
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301

316, Człuchów 059 834 14 12; 0
602 176 059.

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

AKCJA

Zwalone drzewo na polu Wiesława Wojtowicza.

Sprzątanie miasta
Dziś i jutro w Bytowie odbę
dzie się akcja sprzątania,
W piątek rękawy zakasają
uczniowie SP nr 2, SP nr 5,
SOSW, ZSER, SP w Niezabyszewie, SP w Rekowie. W godz. 917 w szkołach będzie można zostawić zużyty sprzęt elektroniczny. W mieście zorganizowano 15 punktów na odpady wielkogabarytowe. W sobotę sprzątany będzie brzeg
jeziora Jeleń. Każdy chętny dostanie worek, rękawice i grabie. Początek o godz. 9.

j
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Właściciele posesji leżą
cych przy remontowanej
drodze krajowej między
Miastkiem a Węglewem
skarżą się, że bezprawnie
na ich polach wylądowa
ły wycięte przez robotni
ków drzewa.
ANDRZEJ GURBA

andrzej.gurba@gp24.pl

j
)
- Przyszedłem z pracy i zo
] baczyłem, że na moim obsia
I nym polu leży zwalone drzewo.

(ang) !

Nikt nie pytał mnie o zgodę. To
bezprawie. Jak tak można?!

Chciałem wyjaśnić sprawę
z kierownikiem robót, ale ni
gdzie go nie było - denerwuje
się Wiesław Wojtowicz, miesz
kaniec Wołczy Małej. Taki sam
problem ma kilku innych
mieszkańców. - Nawet nie
usłyszeliśmy słowa przepra
szam - mówią ludzie. Niektó
rzy właściciele posesji będą do
magać się pokrycia szkód, a mo
że i będą skarżyć drogowców
za bezprawne wtargnięcie
na prywatną własność.
Inwestorem jest General
na Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. - Sam już zwraca

OBLEGANI PRZEZ CHORYCH
Ewa Tomaszewska i Jacek Mickiewicz
28 kwietnia w Słupsku
Przychodzą do nich tysiące osób z
całego kraju, a kolejka chorych
ustawia się już we wczesnych
godzinach rannych. Wszyscy czekają
na skuteczną pomoc i szybkie
wyzdrowienie. Ponownie nasze miasto
odwiedzą wybitni specjaliści medycyny
naturalnej, legendarna kręgarka Ewa
Tomaszewska i znany z programów
telewizyjnych bioenergoterapeuta
Jacek Mickiewicz z Gdańska. Na
ostatnim spotkaniu chętnych było
bardzo wielu, a przyjęcia trwały do
godzin wieczornych.

po kilku zabiegach guzki na tarczycy
ponieważ przyczyna nie została
zniknęły. Chętnie o swojej chorobie
usunięta. Manipulacja kręgami daje
wielką nadzieję zlikwidowania
mówi Halina J. (45 I.) nauczycielka.
problemów, eliminuje leki chemiczne, Cierpiałam na chorobę onkologiczną,
co jest korzystne dla organizmu
leczyłam się u dobrych specjalistów
twierdzi specjalista kręgarz.
a mój stan zdrowia mimo wysiłku
specjalistów się pogarszał.
U bioenergoterapeuty byłem kilka
razy i po tych wizytach zaczęłam
wracać do zdrowia i wyniki się
poprawiły, za co jestem wdzięczna,
kończy rozmowę pani Halina.

Późna już godzina a pacjentów
Bolące plecy

przed gabinetem jeszcze wielu.

Kłopoty z bólem krzyża to już nie tylko
problem starości, skarżą się na nie
coraz młodsi ludzie twierdzi kręgarka
Ewa Tomaszewska. Częste zawroty
głowy, zaburzenia słuchu, zatoki, bóle
karku, ramion, drętwienie rąk to
przyczyna kręgów szyjnych. Jeżeli
mamy bóle w odcinku piersiowym
to oddziaływuje najczęściej na serce,
wątrobę, żołądek, trzustkę, nerki
i jelito grube. Najwięcej pacjentów
przychodzi do mnie z bólem
w odcinku lędźwiowym co również
oddziaływuje na dolną część jelita
grubego, jamę brzuszna, drogi
moczowe, nerw kulszowy i kończyny
dolne. Zalecane leki przeciwbólowe
przez lekarzy działają na krótko,

Czekają z chorobami kręgosłupa,
z nerwicą, tarczycą, depresją,
chorobami przewodu pokarmowego,
chorobami kobiecymi, panowie
z prostatą oraz wielu cierpiących
na choroby onkologiczne.
Bioenergoterapeuta zawsze
informuje pacjentów by równolegle
korzystali z usług swoich lekarzy.
B.G.

0 skuteczności kręgarza przekonał
się Zenon L. (551.) przedsiębiorca.

Przez dwa lata leczyłem się na
kręgosłup u różnych specjalistów
w kraju i w Niemczech, brałem leki
przeciwbólowe Tramal i inne, ale
rezultatów nie było.
Kręgarz ze Skarżyska Kamiennej
dokonał prawdziwego cudu bo już
po 4 zabiegach dolegliwości ustąpiły
twierdzi pan Zenon.

Bioenergoterapeuta ratuje zdrowie
1 życie
Uniknęłam operacji twierdzi Wanda L
(501.) gospodyni domowa, ponieważ

PRZYJĘCIA INDYWIDUALNE:
28 kwietnia /wtorek/
w Słupsku
przy ul.Garncarskiej 4
w godz. od 11 -16
ZAPRASZAMY
1005609G1K2B

łem wykonawcy uwagę na te
nieprawidłowości. Za każdym
razem powinna być zgoda wła
ściciela posesji. Bezwzględnie
powinny być też pokryte szko
dy, jeśli wystąpią - oznajmia
Edmund Mrówka, szef kościerskiego rejonu gdańskiego od
działu GDDKiA.
Drogę remontuje STRABAG. Skontaktowaliśmy się
z Tomaszem Pecurą, kierowni
kiem budowy. - Nie byliśmy
w stanie dotrzeć do właścicieli
posesji
znajdujących
się
przy drodze. Nikt nie dał nam
do nich telefonów, nie mieliśmy

żadnego wykazu. Tygodniami
trwałoby ustalenie właścicieli
działek - mówi Pecura.
Twierdzi, że jego podwładni
tak starają się wycinać przy
drożne drzewa, aby jak naj
mniej ucierpiała prywatna wła
sność. - Nieraz nie da się ina
czej zwalić drzewa, jak na pole.
Oczywiście bierzemy na siebie
pełną odpowiedzialność. Każdą
osobę, która poniosła szkody
lub czuje się pokrzywdzo
na w inny sposób, zapraszam
do biura budowy, które znajdu
je się w Miłocicach - oznajmia
Pecura. ■

@ lucy: W Bytowie od kilku
lat jestem jedynie gościem, ale
dość często odwiedzam to mia
sto i muszę powiedzieć, że dzieci
nie mają się gdzie bawić. Stan
techniczny placów zabaw to jed
no, a drugie, to brak placów za
baw dla dzieci. Większość ta
kich miejsc to przyblokowe
tzw. huśtawki, klekoczące
i skrzypiące ze starości. Dzieci
i młodzież, zamiast mieć miej
sce do zabawy i wypoczynku,
zajmuje się dewastowaniem
otoczenia i uprzykrzaniem ży
cia sąsiadom. Przykładem jest
blok przy Pogodnej 2, gdzie
dzieci biegają bez opieki doro
słych, walą piłką gdzie popad
nie, mimo zakazu spółdzielni
BSM na grę w piłkę w otocze
niu budynku. Rodzice głusi
na uwagi, co do kwestii uciążli
wości związanych z owym
sportem, wręcz ma się wraże
nie, że zachęcają do gry, nie
musząc pełnić pieczy nad po
ciechami - „przecież dzieci się
bawią przed blokiem". Uwa
żam, że przepisy powinny re
gulować kwestię takich zacho
wań wokoło miejsc, gdzie
mieszkają większe skupiska lu
dzi. Dom jest miejscem, gdzie
wypoczywamy, musimy mieć
spokój.
@ gość: Pan prezes BSM
twierdzi, iż nie dostaje komu
nikatów dot. placów zabaw
od mieszkańców? A co z proś
bami z bloku przy Pogodnej 2
o zagospodarowanie terenu, za
instalowanie jakiejś huśtawki,
aby dzieci mogły się bawić, a nie
tłuc piłką po elewacji, która jest
już tak obrzydliwie brud
na plus obtłukiwać okna? Ta
bliczki przed blokiem i w ga
blotach nie są czytelne dla ro
dziców pociech nieprzestrzegających zakazów. Zero zain
teresowania prośbami i zero
skutecznego działania po stro
nie prezesa, jedynie stwarza
nie pozorów - coś zrobimy.
(0PR. ZIDA)

PODYSKUTUJ NA FORUM
www.gp24.pl/forum

MIASTKO Przyjechali uczniowie z Niemiec

Mały szok kulturowy
i wiele wycieczek
Do Miastka przyjechali
uczniowie i opiekunowie
z niemieckiego Bad Fallingbo
stel.
Przyjaciół zza Odry zapro
siło miasteckie liceum. - Go
ścimy razem dwadzieścia je
den osób. Pobyt zaplanowany
jest do soboty - mówi Walde
mar Zwiewka, nauczyciel ję
zyka niemieckiego w miastec
kim liceum.
- Przeżyłam mały szok kul
turowy. W Polsce widać dużą
religijność. Wszędzie wiszą
krzyże. U nas tego nie ma.
Czuję się tu dobrze. Mamy bo
gaty program pobytu - mówi
Julia Reinefeld.
Poza uczestnictwem w pol
skich lekcjach, niemiecka
młodzież zwiedziła między
innymi Słupsk, Szymbark,
Bytów. Był również wyjazd
nad morze.
(ang)

Niemieccy i polscy uczniowie rysowali wydarzenia
związane z upadkiem Muru Berlińskiego i żelaznej
kurtyny.
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EKOLOGIA Akcja społeczna po raz drugi. I ty możesz wziąć w niej udział.

Poszukiwany
Bogusław Artur Kliś
Mężczyzna jest poszukiwa
ny listem gończym wydanym
przez Prokuraturę Rejonową
w Lęborku za napady i pobicia.
Bogusław Artur Kliś to
syn Tadeusza i Heleny z domu
Jagusiak. Urodził się 30 marca
1978 roku w Lęborku. Lębork
to także ostatni adres jego za
mieszkania.
Wszystkie osoby, które wie
dzą, gdzie przebywa poszuki
wany, powinny skontaktować
się z wydziałem kryminalnym
KPP w Lęborku telefonicznie
Pod nr 0 59 863 48 56 lub 997,

112.

Rzeka bez śmieci

EDYTA LITWINIUK_______

redakcja@gp24.pl

„Błękit rzeki dobrem kra
iny" to hasło tegorocznej
akcji sprzątania rzeki Łe
by. Organizatorzy zapo
wiadają, że w tym roku
rzekę posprzątają od Lę
borka aż do Żarnowska
pod Łebą. Każdy może
pomóc.

059
863 41 00
w godz. 10-12
INFORMATOR
Lębork: Gemini, al. Wolności 30,
tei. 059 863 42 05; Łeba: Słowiń
ska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 059
866 13 65; Wicko: Agawa, tel.
0598611114.

ft'V,
EDYTA LITWINIUK

(EDA)

lĘmm

Zareagowali w porę
Tylko refleks mieszkańca
bloku i szybka reakcja policjan
tów uratowały życie niedoszłe
mu samobójcy, który wczoraj
wieczorem postanowił się po
wiesić.
Nie wiadomo, co skłoniło
32-letniego lęborczanina, że
Postanowił sobie skrócić życie.
• to na wspólnej klatce schodo
wej jednego z bloków na tere
nie miasta. I pewnie by mu się
udało, gdyby nie szybka reak
cja jednego z mieszkańców
bloku, który zauważywszy po
czynania samobójcy zadzwo
ni na policję.
~ Kiedy policjanci przyje
chali na miejsce, mężczyzna
był już nieprzytomny. Szybko
odcięli sznur i to uratowało mu
^cie. Kiedy na miejsce przyje
chało pogotowie, mężczyzna
°dzyskał już świadomość
~ mówi mł. asp. Daniel Pańczyj^yn, oficer prasowy KPP w LęMężczyzna trafił do lęborskiego szpitala.
(EDA)

edyta.litwiniuk@gp24.pl

W

W akcji wezmą udział stra
żacy, wędkarze i wielbiciele
przyrody. Zamierzają po
sprzątać nie tylko samą Łebę,
ale także oba jej brzegi. Start
wielkiego sprzątania już
o godz. 9 w sobotę.
Oficjalne rozpoczęcie akcji
odbędzie się kilka kilometrów
za miastem u ujścia rzeki Kisewy do Łeby.
- Stamtąd uczestnicy będą
zbierać śmieci po obu stro
nach rzeki i powoli przesuwać
się w kierunku Łeby. Powin
niśmy zakończyć do godz. 14
- zapowiada Roman Kai, dy
rektor LOT Ziemia Lęborska,
organizator imprezy.
Około 50-kilometrowy odci
nek Łeby, jaki zostanie po
sprzątany, podzielony został
na mniejsze części. Każdą zaj
mie się inna grupa. Pierwszy
jest odcinek lęborski.
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Fregata, tel. 059 862 25 30 Slum-
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dog. Milioner z ulicy, godz. 19.
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863 30 00; Szpital, ul. Węgrzyno
wicza 13,059 863 52 02; Zakład
Energetyczny 059 86217 59; Ga
zownia 059 863 59 15.
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W ubiegłym roku przy brzegach rzeki nazbierano dwie tony śmieci.

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

862 14 51.

- Tu będziemy mieli naj
więcej sprzątania. Tereny za
raz za miastem i sama rzeka
to praktycznie wysypisko
śmieci - twierdzą uczestnicy
akcji.
Na kolejnych odcinkach
sprzątać będą ochotnicy
z miejscowych OSP, kół węd
karskich, z Powiatowego Cen
trum Edukacyjnego oraz mi-

łośnicy przyrody z Towarzy
stwa Przyjaciół Rzeki Łeby.
Worki na śmieci, jak i trans
port zebranych odpadów na wy
sypisko na odcinku lęborskim
zapewni firma Remondis.
Wszystkie śmieci składowisko
w Czamówku przyjmie za dar
mo.
- Trafią tam zaraz po sprzą
taniu - zapewnia Kai.

W tamtym roku z Łeby i jej
brzegów nazbierano blisko 2
tony śmieci. Przeważały pla
stikowe butelki i reklamówki.
Nie zabrakło też... mebli.
Z rzeki wyciągnięto fotel i lo
dówkę.
- Mamy nadzieję, że w tym
roku śmieci będzie znacznie
mniej - mówią uczestnicy
akcji. ■

POMOC DROGOWA
Lębork - 059 862 17 87, 059

863 23 23,0 601 628 414.

REKREACJA
Centrum

Sportu

i

Rekreacji,

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

KULTURA
Z POLICJI

Młodzi zatańczą
Giną rowery
W Człuchowie 16-latek
ukradł spod szkoły rower. Od
jechał nim i schował. Pracow
nik szkoły, widzący zdarzenie,
nie dał za wygraną i odnalazł
złodzieja.
Wczoraj w mieście zginęły
dwa rowery. Pierwszy skra
dziono z piwnicy z bloku

przy ul. Sobieskiego. Drugi
z placu szkoły podstawowej.
- Rano 10-letnia dziewczynka
przyjechała rowerem do szko
ły. Zostawiła go na placu - mó
wi Alicja Ceitel, rzecznik praso
wy policji. - Stało tam 50 rowe
rów. Akurat wczoraj uczennica
zapomniała kłódki i zostawiła
go bez zabezpieczenia. Wyko-

rzystałto 16-latek, który posta
nowił ukraść jednoślad. Naj
pierw kręcił się koło szkoły. Po
tem wsiadł na rower i odjechał.
Całe zdarzenie zaobserwował
pracownik szkoły. Mężczyzna
wybiegł z budynku i gonił
sprawcę. Niestety, nie udało
mu się złapać chłopaka. Wsiadł
więc do swojego auta i zaczął

szukać sprawcy na ulicach
miasta. Po kilku minutach za
uważył 16-latka i wezwał poli
cję. Chłopak oddał rower.
Uczeń trafi przed sąd rodzinny.
Policja prosi o niezostawianie jednośladów bez zabezpie
czenia. Warto je też oznako
wać.

28 kwietnia w Szkole Mu
zycznej w Lęborku odbędzie
się Festiwal Taneczny z okazji
Międzynarodowego Dnia Tań
ca. Organizatorką jest Wiesła
wa Wojciechowicz, nauczyciel
i choreograf Powiatowego
Ogniska Artystycznego w Lę
borku. Start imprezy już o 10.

(zida)

(EDA)

REKLAMA
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Wszystko o regionalnym biznesie

Walthery zastąpiły
wysłużoną broń

Lęborscy policjanci mają już
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nową broń. Wysłużone P-64
zastąpione zostały przez now-

sze walthery P-99 i glocki.
- Nową broń ma już więk
szość policjantów - mówi mł.
asP- Daniel Pańczyszyn, oficer
Prasowy komendanta powia
towego policji w Lęborku.
~\ BVV już także pierwsze tren|ngi strzeleckie na policyjnej
strzelnicy, w których brały

SSEE3S3SI;
rr ubezpieczenierr
ryka utraty pracy
oprocentowania

row

[yCHM

udział także policjantki. Panie

bardzo chwaliły sobie nowe pi
stolety oraz ich celność.
Treningi na strzelnicy orga
nizowane są raz w miesiącu.
nażdy policjant musi zaliczyć
test strzelecki, doskonalący je9o umiejętności.

www.strefabiznesu.gp24.pl
* Przeczytaj aktualne wiadomości
* Znajdź porady biznesowe
* Poznaj regionalnych menedżerów

www M efcfykdfflłłt# p!

* Wymień się doświadczeniami

(AC)
1276909G1K1B

118209G1K1H
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NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

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

PR0BLEJ Słupszczanie twierdzą, że okolice murów obronnych są miejscem alkoholowych libacji

DANIEL KLUSEK_________

daniel.klusek@gp24.pl

059 848 81 21

Pijacy zajęli mostek

wgodz. 12-16

BANK POMOCY
ODDAM
■ Pani Małgorzata ze Słupska
ma do oddania kuchenkę elek

i

Mieszkańcy ulicy Szarych
Szeregów w Słupsku ma
ją już dość widoku każ
dego dnia pijących i nie
kulturalnie zachowują
cych się osób siedzących
koło części muru obron
nego w parku przy ulicy
Kilińskiego. Ich zdaniem
policjanci powinni czę
ściej patrolować to miej
sce.

\

MARCIN MARKOWSKI

j
j
i

marcin.markowski@gp24.pl

tryczną (ma uszkodzone drzwi (
od piekarnika). Odbiór wła- |

snym transportem. Kontakt:
0 509 554571 (po godz. 9).
■ Pan Marek ma do oddania
monitor komputerowy. Kontakt: 0 606 262 868.
■ Pan Józef ze Słupska ma
do oddania gruz (składowany
w Rowach). Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 0 605
403 584 (od godz. 10 do 17).
■ Pan Bogusław ze Słupska ma
do oddania wersalkę. Odbiór
własnym transportem. Kontakt: 059 841 16 66 (po godz.

i
|

i
j
j
|

10).
■ Pan Piotr ze Słupska ma
do oddania monitor do kom- i
putera. Kontakt: 0 669 670 306 j
(od godz. 9).

(DMK) i
ifcKiiwma '
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Wszyscy, którzy mają niepo- I
trzebne, ale sprawne sprzęty
domowego użytku/meble,
odzież, mogą za naszym po
średnictwem przekazać je
osobom
potrzebującym.
Rzeczy do oddania moż
na zgłaszać e-mailowo
pod adresem: akcja@gp24.pl
lub telefonicznie pod nume
rem 059 848 81 21. W ten
sam sposób można zgłaszać
prośby o potrzebne rzeczy.
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Bulwar Popiełuszki przy uli
cy Kilińskiego, na tyłach Miej
skiej Biblioteki Publicznej, już
dawno upodobań sobie okończni pijacy. Kilku mieszkańców
ulicy Szarych Szeregów poinfor
mowało nas, że każdego wieczo
ra widzą, jak piją tam te same
osoby.
- Zachowują się bardzo gło
śno. Często kłócą się między so
bą - mówi pan Witold (nazwi
sko do wiadomości redakcji),
mieszkaniec ulicy Szarych Sze
regów. -Widzimy ich z naszych
okien od strony podwórka. Cza
sem zdarza się, że się biją.
Po wieczornych libacjach za
wsze pozostawiają po sobie
sterty butelek.
Według mieszkańców, przez
kilka lat w tym miejscu spoty-

kah się członkowie młodzieżo
wych subkultur, którzy także
pib tam tanie wina oraz zaśmiecah to miejsce.
- Dzieciaki w glanach i czar
nych bluzach potrafiły wtedy
siedzieć na murku obok muru
obronnego przez kilka godzin
- dodaje czytelnik. - Wyrzucah
tam niedopałki oraz inne śmie
ci. Nie raz sam widziałem, jak

Jerzy Koniczuk pokazuje obgryzione przez psy drze
wa w parku.
Chcą pospacerować, odpocząć
na trawie, a w takich warun
kach o to trudno - mówi Koniczuk. Dodaje, że straż miejska
rzadko patroluje teren. - Jeśń
nic się nie zmieni, wystąpimy
do radnych, by ustanowili za
kaz wprowadzania psów
na ten teren - przestrzega.
Strażnicy miejscy twierdzą
jednak, że codziennie patrolu
ją park i wystawiają mandaty

dzące tam osoby, więc nie mo
gły one w spokoju nawet wypić
piwa - mówi pani Bożena, są
siadka pana Witolda - Po nie
długim czasie młodzież przesta
ła tam przychodzić. Park został
ładnie odnowiony. Zrobiono też
ładną, drewnianą kładkę. Po
stawiono nowe ławki. W ciągu
dnia przychodzą tu posiedzieć
starsze osoby z całego centrum,

INTERWENCJA Samochody zastawiają niemal cały chodnik

Miało być ładnie, ale nic z tego

Psy zniszczyły
drzewa w parku
Po kilkunastu brzozach
i jarzębinach posadzonych rok
i dwa lata temu w słupskim
Parku Kultury i Wypoczynku
nie ma już śladu. Inne, moc
niejsze drzewa rosnące
nad rzeką, wyglądają tragicz
nie. Ich pnie są okorowane
i widać na nich... kły psów.
— To wygląda fatalnie. Te
drzewa też zaraz padną - mó
wi Jerzy Koniczuk ze Słup
skiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji, który zarządza tere
nem. - Wszystko przez to, że
słupszczanie przyprowadzają
tu swoje duże psy, by się wy
biegały. Nie byłoby w tym nic
złego, gdyby nie pozwalań im
ćwiczyć szczęki na pniach
drzew i sprzątań po nich. Pro
blem jest już tak duży, że gdy
kosiliśmy trawę na tym tere
nie, sprzęt zapchał się psimi
odchodami.
Pracownik SOSiR apeluje
do właścicień psów, by nie po
zwalań swoim pupilom nisz
czyć parku.
- Przecież tu przychodzą
też ludzie z małymi dziećmi.

malowań coś sprayami na za
bytkowym murze obronnym.
Do tej pory można zobaczyć na
malowane tam przez nich sym
bole.
Zdaniem lokatorów ulicy
Szarych Szeregów, częste pa
trole pońcji pomogły wtedy po
zbyć się stamtąd małolatów.
- Przez jakiś czas był spokój,
bo pońcjanci legitymowań sie

bo jest to naprawdę ciche
i ustronne miejsce. Tak samo
myślą okończni menele.
Nasi czytelnicy twierdzą, że
każdego wieczora na murku
siedzą pijaki, którzy pozosta
wiają po sobie pełno pustych
butelek.
- Chcielibyśmy, żeby było
tam spokojnie - dodaje pani Bo
żena. - To naprawdę ładny
park z zabytkami, które chętnie
oglądają turyści przyjeżdżający
do Słupska. Poza tym zauważy
łam, że coraz rzadziej przycho
dzą tu patrole poliqi. Najczę
ściej funkcjonariusze chodzą
w dzień, kiedy nikt tam nie sie
dzi. Mam nadzieję, że zostaną
tam wzmożone patrole także
wieczorem i w nocy.
O problemie powiadomili
śmy pońcję. Ta zapewnia, że pa
trole pojawiają się w parku oraz
w okońcach muru także w nocy.
- Rzeczywiście, bardzo czę
sto legitymujemy osoby siedzą
ce na tamtejszym murku oraz
wystawiamy mandaty tym,
którzy piją tam alkohol - mówi
Robert Czerwmski, p.o. rzeczni
ka prasowego słupskiej pońcji.
- Są takie miejsca na mapie
miasta, które trzeba częściej pa
trolować i to miejsce właśnie
do nich należy. Patrole pojawia
ją się tam bardzo często, zarów
no w ciągu dnia, jak i w nocy. ■

właścicielom psów, którzy nie
pilnują swoich zwierzaków.
- Za puszczanie psa bez
smyczy nakładamy 200 zło
tych kary, a za nieposprzątanie po zwierzaku - 50 złotych
- mówi Agnieszka Rosińska
ze straży miejskiej. - Nieste
ty, nie możemy tam być cały
czas, ale to nieprawda, że nie
patrolujemy tego terenu.
Monika Zacharzewska

Kilka dni temu pan Karol
powiadomił naszą redak
cję, że na chodniku
przy ulicy Starzyńskiego
w Słupsku stoi samochód
dostawczy. Zdaniem czy
telnika, kierowcy bardzo
często stawiają tam swoje
auta w niedozwolonym
miejscu.
Pan Karol (nazwisko do
wiadomości redakcji) zauwa
żył, że kilka dni temu jeden
z kierowców zaparkował swo
je auto na chodniku przy
ulicy Starzyńskiego.
- Wydaje mi się, że jest
tam wystarczająco dużo
miejsc parkingowych, ale kie
rowcy dla własnej wygody za
stawiają swoimi samochoda
mi chodnik. Niby na całej dłu
gości ulicy znajdują się beto
nowe kule uniemożliwiające
wjazd, ale w niektórych miej
scach są spore odległości po
między nimi, więc bez proble
mów można tam postawić sa
mochód.
Naszego czytelnika zdener
wowało to, że codziennie wi
dzi, jak matki z wózkami ma
ją problem z przejechaniem
po chodniku ze swoimi dzieć
mi.

Nieprawidłowo zaparkowany samochód przy ul. Starzynskiego.
- Wiele razy widziałem, jak
przechodnie musieli schodzić
na ulicę i biec między samo
chodami - dodaje pan Karol.
- A wszystko tylko dlatego, że
jakiś kierowca chce mieć wy
godniej.
Zdjęcie zaparkowanego sa
mochodu wysłańśmy do funk
cjonariuszy straży miejskiej.
Strażnicy potwierdzili nam,
że przy ulicy Starzyńskiego
bardzo często kierowcy sta
wiają pojazdy w niedozwolo
nym miejscu.

- Przy uńcy Starzyńskiego
jest strefa zamieszkania, więc
kierowcy mogą parkować tyl
ko w wyznaczonych miejscach
- mówi Agnieszka Rosińska
ze straży miejskiej. - Często
jednak łamią ten zakaz. Jeśń
osoba, która widzi podobne
zdarzenie, przyjdzie do nas
i przyniesie zdjęcie samocho
du z widoczną rejestracją, kie
rowca auta zostanie ukarany
za nieprawidłowe parkowa
nie.
Margin Markowski

SŁUPSK
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PROBLEM Mieszkańcy skarżą się na głośne roboty Hydrobudowy

i_______________________

Pracujcie tylko w dzień
LICZBA

Słupszczanie mieszkają
cy w okolicach ulic Dłu
gosza, Przechodniej
i Podgórnej twierdzą, że
pracownicy Hydrobudo
wy nie dają im spać. Ich
zdaniem roboty trwają
do późnej nocy. Przed
stawiciele Hydrobudowy
twierdzą, że tak zdarza
się tylko w wyjątkowych
Przypadkach.
-

Krzysztof Brzozowski ze

Pracownicy Hydrobudowy przy ul. Kilińskiego.
nocnej. Interwencja przyniosła
efekt. Niedawno nie czekałem
tak długo. Zaraz po godz. 22
prosiłem o interwencję. Czy ro
botnicy muszą pracować w no
cy, może lepiej wykorzystać
czas w ciągu dnia? - pyta
shipszczanin.
Prace ziemne przy ulicach
Długosza, Przechodniej i Pod

górnej, ale również Partyzan
tów, Armii Krajowej, Sądo
wej, Kilińskiego i Kaszubskiej
wykonuje firma Hudrobudowa. Marek Popenda, kierow
nik słupskich robót Hydrobu
dowy, tłumaczy, że jego pra
cownicy hałasują w godzinach
ciszy nocnej tylko w wyjątko
wych sytuacjach.

za to od początku lat 90. Mam
więc prawo wyrzucać śmieci
do wszystkich pojemników
z napisem „Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej"
na terenie całego miasta. Kiedy
jadę do miasta, wyrzucam od
pady do innego kontenera, niż
ten, który jest najbliżej mojego
domu. To, że ktoś podjeżdża
autem do śmietnika, nie ozna
cza jeszcze, że podrzuca śmieci
bezprawnie. Specjalnie uda
łem się do Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej i tam
zapewniono mnie, że przed
siębiorstwo nie ma żadnych
problemów z osobami z do
mów jednorodzinnych. Na
prawdę nieduży procent ich
mieszkańców podrzuca śmieci
do publicznych kontenerów.
Często jednak lokatorzy blo
ków zaczepiają nas i zwracają
uwagę, że korzystamy z cze
goś, za co nie płacimy, a to nie
prawda.

(WYSŁ. MM)

- Czasem zdarza się, że pę
kają rury wodociągowe. Do ta
kiego zdarzenia doszło między
innymi w ubiegłym tygodniu.
Podobne awarie trzeba usu
wać natychmiast, niezależnie
od tego, która jest godzina
- mówi Marek Popenda.
- Niestety, musimy do tego
używać ciężkiego sprzętu. Bez

niego do nie kopiemy się
do rur. A agregaty, koparki
i ciężarówki są głośnymi ma
szynami.
Zdaniem Marka Popendy,
nie wszystkim przeszkadzają
nocne prace.
- Zdarzały się przypadki,
że przychodzili do nas słupszczanie, którzy żądali, byśmy
wykonywali prace tylko wie
czorami i w nocy, a w ciągu
dnia dawali im dostęp do dro
gi - mówi kierownik Hydro
budowy. - Sami chcieliśmy
nawet wystąpić do prezyden
ta miasta z prośbą o zgodę
na pracę 24 godziny na dobę.
Okazało się jednak, że złama
libyśmy wówczas przepisy
mówiące o ciszy nocnej. Bar
dzo przepraszam mieszkań
ców ulic, przy których wyko
nujemy prace za to, że czasem
w nocy słyszą hałasy z placu
robót. Staramy się zdążyć
z zakończeniem inwestycji
do końca maja. ■

Nie ma możliwości zasiedzenia
własnej nieruchomości
W słupskiej redakcji „Głosu
pomorzą" przy ul. Henryka
°bożnego przyjmuje mejienas Ryszard Skowroński.
?ra.tk.a w Problemach,
2 Jakimi przychodzą nasi
«ytelnicy.

Szukamy domu
dla zwierząt
■ Słupski oddział Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami szuka
domu dla dwóch rasowych
kóz (jedna jest dojna). Zwierzę
ta mają trzy i cztery lata. Kon
takt: 0 502 240 793.
■ Słupski oddział TOnZ szuka
domu dla pięciomiesięcznego
kocurka. Kotek jest odrobaczo
ny, odpchlony i gotowy do ad
opcji. Kontakt: 0 605 881 147.

(DMK)

mm
Pomogą za darmo
Słupskie Biuro Porad Oby
watelskich informuje, że udzie
la bezpłatnych porad i infor
macji o prawach i obowiąz
kach obywatelskich.
Biuro mieści się przy al.
Sienkiewicza 21 i czynne jest
od poniedziałku do czwartku
w godz. 8-16. Telefon do SBPO
059 842 22 55, bezpłatna info
linia 0 800120 860.

(DMK)
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Nasz czytelnik, który
nneszka pod Słupskiem, ma
Nieruchomość rolną w Kielec*em- Jest jej właścicielem
°ó prawie pół wieku. Mężczy
zna nie może jednak odnaleźć
. u notarialnego nabycia
Nieruchomości.
Teraz nasz czytelnik zanuerza wystąpić do sądu
Wnioskiem o zasiedzenie tej
Nieruchomości. Zapytał mecenasa, czy jest taka prawna
możliwość.
• ~ Ponieważ zasiedzenie jest
Jednym ze sposobów nabycia

059 848 81 53

tygodni będą jeszcze pracować
w centrum Słupska robotnicy
z Hydrobudowy.

daniel.klusek@gp24.pl

Słupska: - Nie zgadzam się
z opinią, że wszyscy mieszkań
cy domków jednorodzinnym
Podrzucają śmieci do publicznych kontenerów. Mieszkam
w domku jednorodzinnych
przy ulicy Norwida. Wiem, że
jeszcze takie osoby jak ja,
Które uczciwie płacą za możli
wość wyrzucania śmieci
do pojemników, z których koJ^ystają także mieszkańcy okolcznych bloków. Sam płacę

marcin.markowski@gp24.pl
w godz. 10-14

DANIEL KLUSEK

O sprawie głośnych noc
nych robót poinformował nas
mternauta. W e-mailu, który
Przysłał do redakcji, czytamy
między innymi: - Od wielu
dni w okolicy ulicy Długosza,
Przechodniej i Podgórnej
w Słupsku firma przebudowu
jąca sieć kanalizacyjną wyko
nuje głośne prace w nocy. Ro
botnicy pracują do godziny 15,
a potem ponownie zjeżdżają
ciężkim sprzętem około godzi
ny 21 - pisze internauta.
Zdaniem naszego czytelni
ka, wówczas zaczyna się trud
ny do wytrzymania hałas.
- Ciężarówki, koparki, mnó
stwo żelastwa, walenie, stuka
nie, warkot silników. Kilka dni
temu o godzinie 0.30 powiado
miłem policję o zakłócaniu ciszy

MARCIN MARKOWSKI

Sekcja
Barow’a

06.05.2009 godz. 20:30
Restauracja Impresja

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

Ryszard Skowroński
własności, osoba będąca już
właścicielem rzeczy nie może
domagać się ustalenia swoje
go prawa w drodze zasiedze
nia - mówi mecenas Ryszard
Skowroński. - Nie można bo-

wiem zasiedzieć nieruchomo
ści, która jest naszą własno
ścią. Zgodnie z prawem zasie
dzieć można tylko cudzą wła
sność. Mężczyzna powinien
złożyć do sądu pozew o ustale
nie prawa własności nieru
chomości.
Daniel Klusek

sprzedaż biletów: Arka Medical Spa, Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 11 tel. 507 060 379
..
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Zapraszamy szkoły do regionalnej rywalizacji

Została odkryta przypadko
wo w 1999 r. Znajdowała się
w schowku umieszczonym
nad sufitem zakrystii w ko
ściele,
prawdopodobnie
od 1950 r., ukryta być może
przez miejscowego proboszcza
chcącego
uchronić
ją
przed częstymi w tym okresie
aktami dewastacji zabytków
noszących na sobie niemiec
kie napisy.
Tablica pochodzi z roku
1705 i poświęcona jest mał
żeństwu: Ewaldowi von Puttkamer i Weronice Marii von
Below wraz z dziewięciorgiem
dzieci. Początki rodu Puttkamerów dali Swięcowie, znani
ze swej potęgi i działalności
pobtycznej już we wczesnym
średniowieczu. O Ewaldzie
Puttkamerze nic bliższego nie
wiadomo. Urodził się około
1626 r., był właścicielem
m. in. Łojewa sąsiadującego
z Damnem, zmarł w 1700 r.,
a jego żona wyszła ponownie
za mąż za Piotra Fryderyka
von Zitzewitz. Wraz z drugim
mężem była fundatorką ołta
rza dla kościoła w Damnie,
najprawdopodobniej również
znalezionej tablicy.
Owalna tablica ma wyso
kość 175 cm, szerokość 132 cm.
Na płaskiej miedzianej blasze,

Pierwsi już grają
Drugie Liceum Ogólno
kształcące im. Adama
Mickiewicza jest obecnie
liderem w szkolnym kon
kursie Regiopedii. Ale to
dopiero początek rywali
zacji. Będzie ona trwać
jeszcze przez dwa miesią
ce.
:<> o/ /y/i « »
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MARCIN BARNOWSKI

MS&S&W du/« sprawa
djezyżn«
, n«v; oj/jyzna duża sprawa nals ojc
yp'dVvV; lira)« śkĘgm <iu/aMj'rtvya ;•

Przypomnijmy: dla szkół
województw zachodniopomor
skiego i pomorskiego zorgani
zowaliśmy konkurs polegają
cy na wpisywaniu i rozbudo
wywaniu haseł na naszych re
gionalnych stronach Regiope
dii (zachodniopomorskiej i po
morskiej). Nagrodami dla
trzech najwyżej ocenionych
szkół będą: za pierwsze miej
sce - laptop, za drugie - lap
top, za trzecie - aparat cyfro
wy. Kolejne miejsca zostaną
nagrodzone innymi upomin
kami (szczegóły w regulami
nie na www.regiopedia.pl).
Spotkania w szkołach
Są już pierwsze zgłoszenia.
IILO w Słupsku w ciągu zale
dwie trzech dni zdobyło 303
punkty.
Jednym z często powtarza
jących się pytań, dotyczących
konkursu, była kwestia, w ja
ki sposób wiele związanych
z nią osób, uczestniczących
np. w rywalizacji użytkowni
ków indywidualnych, może
kumulować swoje punkty
na koncie szkoły.
Odpowiedź: po indywidual
nym zalogowaniu się w dome
nie pomorskiej lub zachodnio
pomorskiej Regiopedii należy
wejść na zakładkę konkurso
wą, kliknąć link „konkurs dla
szkół”, a następnie zakładkę
„dołącz do konkursu”, gdzie

>;u

./y/na duża spuiwu u.../.; ojc/yy..iaia
/-//iduża /jyawa na!« oj;'/}
irawa trtate ojc/y/na duża sprawa ma

marcin.barnowski@gp24.pl
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vo mara cyczyzna doza sprawa mata •:
ra sprawa mula ojczyzna du/a sprawt
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w ramce pod rubryką „kon
kursy dla szkół” należy wy
brać swoją szkołę. Warunek
jest tylko jeden. Szkołę musi
ktoś wcześniej zalogować
do konkursu. Inaczej bowiem
po prostu nie będzie jej w za
kładce i regiopedyczna aktyw
ność ucznia nie będzie wzbo
gacać konta szkoły.

drówka z „Głosem Pomorza”
w plener. Trzeba tylko wziąć
ze sobą aparat i bacznie śle
dzić trasę, na której roi się
od potencjalnych haseł do Re
giopedii.
26 kwietnia podobna wę
drówka w okolicach Szczeci
na. Szczegóły w „Głosie Szcze
cińskim”.

Ruszamy w plener
Pragniemy, aby wiosen
na aura skłoniła jak najwięk
szą
liczbę
nauczycieli
i uczniów do podjęcia chociaż
by próby nawiązania rywali
zacji ze słupskim II LO. Do
brą okazją dla mieszkańców
Miastka, będzie jutrzejsza wę

Akcja Orzechowo
Regiopedia pomorska będzie
oficjalnym partnerem usteckiego Stowarzyszenia Turystycz
no-Sportowego i OSiR-u pod
czas pieszej i rowerowej wę
drówki wzdłuż brzegu morskie
go do osady Orzechowo. Począ
tek: 1 maja o godz 10.30

przed OSiR w Ustce. Już teraz
zapraszamy na t imprezę szko
ły i uczniów chcących wziąć
udział w naszym konkursie.
Po drodze miniemy co najmniej
5 atrakcyjnych „haseł” ■

INFORMACJE
■ Marcin Barnowski, „Głos
Pomorza", tel. 697 770 219,
059 848 81 47, e-mail: mardn.barnowski@gp24.pl
■ Cezary Sołowij, „Głos Ko
szaliński", tel. 094 347 35 49,
697 770 117, e-maił: cezary.solowij@gk24.pl
■ Marek Rudnicki, „Głos
Szczeciński", tel. 091 481 33
33, 697 770 234, e-mail: marek.rudnicki@gs24.pł

NOWE NASI A Coraz więcej uczestników indywidualnych

Pipek, lider
w indywidualnym
konkursie Regiopedii

Pipek pomorskim królem portalu

Nazywa się Piotr Sadura.
Od pięciu lat mieszka w Barwi
cach. Wcześniej mieszkał
na Śląsku.
Jest nauczycielem informa
tyki w Zespole Szkół w Barwi
cach. Opiekuje się Szkolnym
Klubem Turystyki Rowerowej
„Bicykl", jest administratorem
portalu społecznościowego
www.portalbarwice.webd.pl
oraz Prezesem Stowarzyszenia
Centrum Wspierania Edukacji,
Kultury i Rehabilitacji „Szansa"
w Barwicach.
Zainteresowania: informa
tyka, fotografia, rower.
(mmb)

Tablica Puttkamerów
z Damna.
wzmocnionej od spodu żelazną
obręczą, nałożona jest bogata,
trybowana dekoracja. Central
ne miejsce zajmują dwie tarcze
herbowe z labrami i klejnotami:
rybogryf na czerwonym polu
- Puttkamerów, oraz trzy mę
skie głowy na niebieskim tle
- Belowów. Nad tarczami wid
nieje korona, a pod nimi owalny
kartusz z bibhjnym wersetem,
zdobionym akantem i anielską
główką. Po bokach, wzdłuż kra
wędzi umieszczono owalne tar
cze z imionami kolejnych dzieci.
Całość obwiedziona jest wypu
kłym laurowym wieńcem, a po
wierzchnia pokryta złoceniami
i polichromią.

VON KAMEKE ZE STRZEKĘCINA

mmmmm

Na zdjęciu „Pipek", czyli
Piotr Sadura.

OAMNO. TABUCA PUTTKAMERÓW.

Obok konkursu dla szkół,
trwa też nasz konkurs dla
uczestników indywidualnych.
Tu pierwszą nagrodą jest lap
top, za dwa kolejne miejsca
przyznamy aparaty cyfrowe.
Rywalizacja indywidualna,
podobnie jak konkurs dla
szkół, trwać będzie do końca
czerwca.
Jest więc jeszcze czas, aby
zgłosić swoje uczestnictwo.
Aby dokonać tej formalności,
osoby już załogowane na por
talu w domenie pomorskiej
lub zachodniopomorskiej po
winny kliknąć na zakładkę
„konkurs Regiopedii”, a na
stępnie zjechać strzałką
na link „konkurs indywidual
ny”. Po otwarciu go wystarczy
już tylko kliknąć na „dołącz
do konkursu”. Od tego mo
mentu jest się w grze. Uwaga:
uczniowie i nauczyciele mogą
grać w obu konkursach naraz:
zbierać punkty indywidualnie
i zarazem kumulować je
na koncie swojej szkoły.
Po pierwszych tygodniach
konkursu, bderem w katego-

Podkoszalińska miejscowość inspiruje intemautkę
,j o asiakrzyściak”. Stworzyła
kilka zalążków haseł poświę
conych Strzekęcinowi.
Miejscowość JStrekentin”
możemy znaleźć na Wielkiej
Mapie Księstwa Pomorskiego
tworzonej w latach 1611-1618
przez Eilhardusa Lubinusa.
Pierwszy, źródłowy zapis
o osadzie Strzekęcino (Strekentin) pochodzi z 5 czerwca
1278 roku.Tego dnia biskup
kamieński Herman Bischoff
zakłada w Koszalinie klasztor
cystersek i oddaje mu
pod opiekę Strzekęcino.
Herb rodziny von Kameke
powstał w 1315 roku. Przed
stawiał orła i głowę kozła.
Od 1521 roku w herbie wid
niała już tylko głowa kozła,
a nad nią trzy ostrza.
Na przestrzeni wieków
herb przechodził metamorfo
zy. Jego ostateczny wygląd zo
stał ukształtowany pod koniec
XIX wieku i wyglądał nastę
pująco:

Na czerwonej tarczy herbowej znajduje się srebrna gło
wa kozła. Nad tarczą umiesz
czony jest czarny hełm ze zło
tymi prętami, nad nim skrę
cony czerwono-srebmy wałek,
a nad nim jako klejnoty trzy
piki ustawione ostrzem w dół
oraz czerwone labry podbite
srebrem.

Herb pomorskiej rodziny
von Kameke.

CISY PUTTKAMERÓW 2 JEZIERZYC

Zdjęcie zamieszczone przez Warcisława Machurę.
Przedwojenny widok na kościół św. Ottona.
rii indywidualnej jest inter
nauta używający nicku „Pi
pek”. Obecnie zbiera punkty,
tworząc hasła o miejscowo
ściach w rejonie, w którym
mieszka. Niektóre jego ostat
nie wpisy: Kłomino, Gwda
Wielka, Drzonowo. W sumie
„Pipek” ma obecnie 1.000
punktów i zapowiada, że nie
jest to jego ostatnie słowo.

Za nim plasuje się Warci
sław Machura z domeny po
morskiej. W ciągu zaledwie
kilku dni zdobył jedną trzecią
tego, co „Pipek” przez miesiąc.
W. Machura specjalizuje się
w opisie zabytków i zapo
mnianych już śladów prze
szłości Słupska, zwłaszcza
epitafiów.
(mmb)

Rosną w parku za pałacem
w Jezierzycach, mają co naj
mniej sto lat. Posadził je któ
ryś z von Puttkamerów.
W 1858 baron Gustaw von
Puttkamer roku odkupił te ro
dowe dobra puttkamerowskie
od radcy sądowego Schultego,
który przejściowo dzierżył je
od 1801 roku. Po Gustawie
odziedziczył je syn Georg,
a po nim drugi syn Albrecht.
To pewnie on na przełomie
XIX i XX wieku wybudował
pałac. Ostatnim właścicielem
dóbr i pałacu był od 1924
do 1945 Albrecht Jescow von
Puttkamer.
Najstarsi mieszkańcy Je
zierzyc pamiętają jeszcze, że
w parku były kiedyś estetycz
ne alejki, latarenki, ławeczki,
a nawet ozdobny basen. Za
chowały się zdjęcia. Na jed
nym, pochodzącym z lat 30.
XX wieku widać, że cisy były
przycinane w stożki.
Są w tym zaniedbanym par
ku wyjątkiem. Widać, że ktoś je

pielęgnuje. To mieszkańcy pa
łacu. Robią to, choć formalnie
miejsce, gdzie rosną drzewa,
stanowi część parku podlegają
cego Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa, a nie
pałacowej wspólnocie mieszka
niowej. To więc Agencja, a nie
oni, powinna je pielęgnować.
Drzewa są krajoznawczym
rarytasem. Gatunek, którego są
przedstawicielami, prawie wy
trzebiono już w XV wieku.
Drewno cisowe było masowo
wykorzystywane przez średnio
wieczne rzemiosło zbrojeniowe
do produkcji łuków i kusz. Z te
go właśnie względu objął je
ochroną już król Władysław Ja
giełło. W gminie Słupsk jest tyl
ko jeden cis uznany za pomnik
przyrody. Rośnie we wsi Kępno
na dawnym dziedzińcu dwor
skim. Przed pałacem w Jezie
rzycach jest ich aż sześć i żaden
nie jest jeszcze pomnikiem.

WIĘCEJ NA
www.regiopedia.pl

\ *

TYLKO Z GŁOSEM
KOLEKCJA FILMOWA PLANETA 3D Masz zdjęcie - prześlij je do nas

Przywiezione ze świata
W środę ogłosiliśmy kon
kurs, w którym nagrodą
jest dwuosobowa wy
cieczka do Egiptu. Wczo
raj dostaliśmy pierwsze
zdjęcia. Ale nasz konkurs
ciągle trwa. Czekamy
na wasze zdjęcia i opo
wieści z podróży.
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Już w środę z Głosem
druga płyta DVD z kolekcji

a na niej dwa trójwymiarowe
filmy - Turcja i Vanuatu

BOGNA SKARUL

bogna.skarul@gs24.pl
Przypominamy, od minio
nej środy, raz w tygodniu
do gazety dołączamy płyty
DVD z kolekcją filmów PLA
NETA 3D. To filmy prezentu
jące najciekawsze miejsca
do wypoczynku na świecie.
Na pierwszej płycie znalazły
się filmy z Egiptu i Nowej Ze
landii. I co ciekawe, filmy te
są trójwymiarowe, a trzeci
wymiar można oglądać za po
mocą specjalnych okularów
dołączonych do gazety.
Kolejne filmy (które wraz
2 gazetą można kupić zawsze
w środy) prezentują Turcję,
Vanuatu, Tajlandię, Queen
sland, RPA, Oman, Florydę,
Malezję, Australię i Namibię.
Jeśli macie zdjęcia pokazują

Cena gazety z płytą 6,99 zł
- Nurkowałem nawet we wrakach - chwalił się nam Maciek.
ce ciekawe miejsca w tych
krajach, koniecznie prześlijcie
je nam. Dołączcie krótką opo
wieść o kraju jaki zwiedzili

To zdjęcie (Luxor) z wycieczki do starożytności. Tam
też byłem - podkreślił Maciej.

ście, napiszcie co tam było
najbardziej interesującego,
a może przydarzyła wam się
jakaś niesamowita przygoda.
Może macie jakieś specjalne
rady dla tych, którzy dopiero
się tam wybierają. Uwaga,
autorzy najciekawszych zdjęć
i opowieści wyjadą na wy
cieczkę do Egiptu, aby
na własne oczy zobaczyć pira
midy i skarby faraonów.
Dziś prezentujemy zdjęcia
Maćka
Kornela,
który
w Egipcie był miesiąc temu.
„Pojechałem do Egiptu, bo
chciałem nauczyć się nurko
wać - pisze do nas Maciek. Koledzy, którzy byli wcześniej
w Egipcie opowiadah, że rafy
koralowe są tam niesamowite.
To co zobaczyłem pod wodą
było fantastyczne. Te ryby,
koralowce - wszystko w in
tensywnych barwach, wielo

kolorowe. Takich ryb nie wi
działem nigdy, nigdzie wcze
śniej. Pod wodą spotkałem
też żółwie i co było dla mnie
szczególnie niesamowite DELFINY!” ■

- Nowa Zelandia posiada
rozległe tereny porośnięte gę
stymi lasami, drzewami, krzewami i wielkie przestrzenie
trawiaste, dzięki czemu jest to
naprawdę bardzo zielony kraj.
Jednak Nowa Zelandia to
również inne scenerie. Mamy
niebieskie jeziora, ośnieżone
góry oraz białe plaże.
- Czy są jakieś podobień
stwa między Nową
Zelandią a Polską?

- Oczywiście, że istnieją
Podobieństwa. Nowa Zelanina i Polska mają wspólną hi
storię walki o pokój na świę
cie. Nowa Zelandia, jako je
den z pierwszych krajów, wy
powiedziała wojnę po inwazji
Niemiec na Polskę w 1939.

nie jest dużo do oglądania
i robienia, a każde miejsce
jest wyjątkowe.
- Czy jest jakiś przysmak
Nowej Zelandii, który da
się łatwo ugotować w pol
skiej kuchni?

- Jeśli chciałabym poje
chać do Nowej Zelandii,
to gdzie i kiedy?

- Trzeba pamiętać, że No
wa Zelandia leży na półkuli
południowej, wiec nasze lato
jest w czasie polskiej zimy.
Najlepszy czas na wizytę
u nas to luty-marzec.
Na Wyspie Północnej znaj
dują się duże miasta Auc
kland i Wellington (stolica),
można również zobaczyć wul
kany i rejony geotermalne
oraz centrum kultury maory-

skiej w Rotorua. Wyspa Połu
dniowa ma bardzo malowni
cze krajobrazy. Queenstown
to centrum turystyki aktyw
nej, np. narciarstwa, pieszych
wycieczek, raftingu, skoków
na bungi. Oczywiście w No
wej Zelandii w każdym termi

Koszt SMS-a: 9 zł (+22% VAT) zawiera koszt okularów i przesyłki
listem poleconym. Dodatkowe okulary są także dostępne
w Biurach Ogłoszeń „Głosu" w cenie 6,99 zł.
Uwaga: liczba dodatkowych okularów ograniczona.
W pierwszej kolejności są realizowane zamówienia SMS-owe.

UWAGA!
Tylko w prenumeracie
w specjalny wydaniu

Nasze lato jest w czasie polskiej zimy
Ponadto walczyliśmy wspól
nie z Polakami w takich miej
scach jak Monte Cassino oraz
teraz w Afganistanie. Między
naszymi krajami istnieją rów
nież więzi międzyludzkie.
Choćby dzięki obecności ok. 7tysięcznej Polonii w Kraju Ki
wi. Zarówno Polacy, jak i No
wozelandczycy są przyjaźni,
gościnni i mają podobne po
czucie humoru.

W środę do pierwszej płyty z kolekcji
były dołączone okulary 3D
umożliwiające oglądanie filmów w
trzech wymiarach. Czytelnicy, którzy
~
chcieliby oglądać filmy w większym
gronie mogą zamówić dodatkową parę okularów, wysyłając
pod numer
SMS o treści:
kgp.okuiary (imię nazwisko i adres)
Przykład: kgp.okulary Jan Kowalski, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin

Jeśli masz zdjęcie z Egiptu,
Nowej Zelandii, Turcji, Vanu
atu, Tajlandii, Queensland,
RPA, Omanu, Florydy, Male
zji, Australii lub Namibii prze
ślij je do nas. Do wygrania
dwuosobowa
wycieczka
do gorącego Egiptu.
Zdjęcia przyślijcie na ad
res: bogna.skarul@gs24.pl
lub na adres redakcji: Bogna
Skarul, ul. Nowy Rynek 3, 71875 Szczecin.

ROZMOWA I dr Penelope Ridings, ambasadorem Nowej Zelandii

~ Znam Nową Zelandię
tylko z filmu DVD, który
parę dni temu można by
ło kupić wraz z Głosem.
Czy rzeczywiście to taki
zielony krąj?

Zamów dodatkowe okulary 3D

- Nowa Zelandia słynie ze
swojej jagnięciny, którą zwy
kle jemy pieczoną i serwowa
ną w miętowym sosie. W Pol
sce można dostać zarówno
nowozelandzką jagnięcinę,
jak i nasz owoc kiwi. Nato
miast nasz narodowy deser
to Tort Pawiowej, który robi
się z białek jajek, cukru (tak
jak bezy) i dekoruje się bitą
śmietaną i owocami. Jest
słodki i pyszny.
- A jakie danie polskie
smakuje Pani Ambasador
najbardziej?

— Kocham bigos, gołąbki
i polskie pierogi, zwłaszcza te
z owocami, np. jagodowe.
Rozmawiała Bogna Skarul

Dla Prenumeratorów i Czytelników, którzy wykupią
prenumeratę „Głosu" na maj mamy
3 Iną ofertę
- prenumeratę z książkowym wydaniem kolekcji PLANETA 30.
i 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

mim tylko dzisiaj:
u listonoszy oraz w urzędach pocztowych
Ü dzwoniąc pod numer tel. W W
(w godz. 10 -15)
B wysyłając pod nr 7163 SMS o treści: kgp.planeta
(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 podstawo
wej (w cenie 21 zł) gazetę bez dodatków.
Uwaga:
oferta dotyczy
prenumeraty pocztowej.

Czytelnicy korzystający
z prenumeraty porannej,
którzy chcą zamówić

kolekcję PLANETA 3D
mogą składać zamówienia
pod nr tel. 094 347 35 37
(w godz. 10-15).
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Firma „Morpoi

zatrudni

OPERATORA
KOPARKO-ŁADOWARKI

z uprawnieniami
Zainteresowane osoby proszone sa
o przesłanie CV na adres p.daglisgmorpol.pl
lub teł. kontaktowy 602 660 160

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 8
tel. 059 / 844 78 80. fax 059 '844 78 81
e-mail; slupsk@alfaelektro.com,pi

• źródła światła tradycyjne i energooszczędne
• oprawy oświetleniowe • kable i przewody
osprzęt elektroinstalacyjny • kanały i koryta kablowe
• aparatura elektryczna • szafy i rozdzielnice NN i SN
• elementy automatyki przemysłowej
• słupy oświetleniowe • baterie
v w,alfa e re kt ro. co m.pl
355409SLBH_ A

iii
DREWNIANE PODŁOGI
TEŁ/ FAX 059 /840 46 12

KOM, 501 783 207

FIRMA PODŁOGARSKA "CAN-FLOOR"
z ponad 15-letnim doświadczeniem kanadyjskim juz działa
w rejonie pomorskim i zachodnio-pomorskim
• DORADZTWO PROJEKTOWE (GRATIS)

do ponad 20 gazet
z całej Polski

• SPRZEDAŻ

W

• INSTALOWANIE
• KOLORYZOWANIE

_____-

• ODŚWIEŻANIE WSZYSTKICH RODZAJÓW PODŁÓG
• GWARANTUJEMY PROFESJONALIZM
• 15 LAT DOŚWIADCZENIA KANADYJSKIEGO

... wejdź na

Wspaniały widok na miasto.za dnia io zachodzie słońca”!
www.smrazem.pl

Oferta na

w.nadaj.pl

tOZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM"
76-200 Słupsk, ul Hubalczyków 14
059/842-16-97, kom 0695-944-600

2009
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MOZAIKA PARKIETOWA - KOLOR NATURALNY
Wtiystko wliczone. tzn, drrowo. cyklinowanio, lakiarowank*
na poriłoiu betonowym lub drewnianym: SS-óS *ł/mhw.

Wieloletnie gwarancje udzielane przez Nas są obopólnym sukcesem-J
-- ------------------------------------------------------------ ■—-------------------------------------------3S7/UÖSDSFC»

Citroen Berlingo Multispace 1.6 HDI

www.peugeot.pl

75KM 2006
5-osobowy, jeden właściciel, serwisowany

OSZCZĘDNOŚĆ DO KWADRATU

Cena: 25.500,-

brutto

EKONOMICZNE SILNIKI HDi FAP I PEŁNE ODUCZENIE VAT

MERCEDES VITO 108D 1998/1999,
ciężarowy (odliczenie 22%vat), kupiony
w Polsce, serwisowany, bezwypadkowy,
jeden właściciel,zadbany
CENA:

15.500,-BRUTTO

PEUGEOT PARTNER PRESENCE 1.6 HDI 75KM
2006,5-osobowy, kupiony w salonie w Polsce,
bezwypadkowy, serwisowany, jeden właściciel,
zadbany
CENA: 29.900,- BRUTTO
(MMMM
PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI
m

*
>Ä

75KM SPORTIUM 2007,
5-osobowy, samochód demo - niewielki przebieg/
bezwypadkowy,
CENA: 45.500,-

BRUTTO

PEUGEOT 308SW 1,6HDI 110KM 2008
samochód demo - niewielki przebieg,
gwarancja
CENA: 64.900,-

BRUTTO

Peugeot 407 ST KOMFORT 1,6 HDI 110KM

PEŁNE ODLICZENIE VAT

2004, jeden właściciel, bezwypadkowy,

Dobra wiadomość! Ponownie możesz sobie odliczyć 22% podatku VAT od
paliw i samochodów z homologacją ciężarową. Wykorzystaj okazję i przesiądź
się do wygodnych i nowoczesnych samochodów Peugeot. Zapraszamy.

serwisowany

CENA: 34.900,- BRUTTO

PEUGEOT RB«»«wc>ute TOTAL

Liczba samochodów ograniczona. Modele prezentowane na zdjęciu mogą różnić się od samochodów dostępnych

SEAT CORDOBA VARIO 1,6 8V 75KM 1998

w ofercie. Szczegóły w salonie Peugeot. 308 SW - zużycie paliwa: od 4,9 do 8,0 l/l00 km, emisja C02: od
130 do 188 g/km, 807 - zużycie paliwa: od 6,9 do 9,6 1/100 km, emisja C02: od 182 do 229 g/km, Bipper Tepee

ZAREJESTROWANY

CENA: 8.900,- BRUTTO

zużycie paliwa: od 4,S do 7,0 1/100 km, Bmisja C02: od H9do 165 g/km. Partner Tepee - zużycie paliwa:

' ........

....... “

______ _______ J

SALON • KOMIS • SERWIS • CZĘŚCI • AKCESORIA • BLACHARSTWO • LAKIERNICTWO • STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ANKRIS

ul Lutosławskiego 22
76-200 Słupsk
tel.(0-59) 841-24-81

Si'jiSj Si-Mai

www.ankris.peugeot.pl ewnail: ankiis@peugeotcom.pl

PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI 90KM XT 2004
o$ ś,

u. O

’ręk?-

8

5-osobowy, bezwypadkowy, serwisowany,
jeden właściciel

łfUGEOTWłANcr

CEN A: 21.900,- BRUTTO
■
-ii*------
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Skąd się biorą
dzieci?
~ Na pewno nie z wiedzy
o seksie - mówią eksperci. Raczej z niewiedzy, a prawda
jest taka, że dzieci ciągle zdo
bywają informacje o życiu in
tymnym nie od godnych za
ufania dorosłych, lecz na po
dwórku czy z gazetek.

STRONA

18il9
'--VW

ROZMOWA

Widzimy kryzys
r ^e9o jeszcze w Polsce nie
uyto. W Łódzkiem pracodaw
ca, zniechęcony kryzysem, po
rzucił swój zakład pracy. SpienW ?°si? dało, zabrał pie
niądze i wyjechał za granicę mówi Tadeusz Zając, główny
mspektor pracy.

Chcesz sprzedać, kupić lub zamienić?
Nadaj OGŁOSZENIE drobne nie wychodząc z domu. Wejdź do Biura Ogłoszeń Online!

www.nadaj.pl
Twoje ogłoszenie może przeczytać ponad 10 milionów Czytelników,
26 dzienników regionalnych w całej Polsce.

internet

Źródło: PBC G eneral, w skaźnik C C S, fala 07-12.2008, n=23995

STRONA

*
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BEZPIECZEŃSTWO Policja rozpoczęła akcję: Idzie wiosna. Będą warzywa.

Bezmyślnie przelewają
KREW na polskich drogach
Fama głosi, że śmierć ma
ją za nic. O wiele bardziej
boją się kalectwa. Takie
go, które na zawsze przy
kuwa do łóżka. Dlatego
niektórzy przywiązują się
do motorów linkami. Pę
tlę mają na szyi. W razie
wypadku przy dużej
prędkości pętla momen
talnie przerywa rdzeń
kręgowy.

ZE STATYSTYK POLICJI
W 2008 roku w woje
wództwie zachodniopo
morskim motocykliści
spowodowali 55 wypad
ków, w których zginęło 6
osób, 63 zostały ranne.
W Pomorskiem spowodo
wali w ubiegłym roku 68
wypadków, w których zgi
nęło 8 osób, a 72 zostały
ranne.

MARCIN BARNOWSKI

marcin.barnowski@gp24.pl

Wydusić z silnika, ile się da
Nikt nie wie, ilu ich jest.
W całej Polsce zarejestrowa
nych jest prawie milion moto
cykli. W tej liczbie znajdują
się jednak i kilkunastoletnie
wueski, i głośno warczące, ale
raczej powolne czopery, czyli
jednoślady w stylu Harleya
Dawidsona. Tylko około 20
procent z nich stanowią tak
zwane ścigacze. To mało wy
godne maszyny o bardzo opły
wowych kształtach, stworzo
ne do jazdy z wielką prędko
ścią. Mają silniki o mocach
dochodzących nawet do
200 KM. Jednostki o takich
osiągach napędzają półtoratonowe auta. Masa własna ścigaczy to zaledwie około 200
kilogramów. Wiele z tych mo
tocykli, które można kupić
za kilkadziesiąt tysięcy zło
tych, rozwija prędkości docho
dzące do 300 km/h. - W zasa
dzie są stworzone do jazdy
po torze wyścigowym, ale ma
ją też homologację do jazdy
po drogach i niektórzy młodzi
kupują je tylko po to, aby
szarżować - mówi sprzedaw
ca tych motocykli.
- To styl życia - przyznaje
Tomek, motocyklista od kilku
lat. - Frajda jazdy na motorze
porównywalna jest tylko
z seksem. Czujesz się wolny,
panujesz nad przestrzenią.
Prędkość i to poczucie wolność
upajają jak narkotyk. Gdy jedziesz, istnieje tylko to i nic
poza tym.
Można ich poznać po skó
rzanych kurtkach, na których
często widnieją diaboliczne
emblematy albo trupie czasz
ki. Zbierają się w grupkach
w słoneczne dni, w miejscach,
gdzie są długie odcinki pro
stej, szerokiej drogi. Chodzi
o to, by móc się rozpędzić, wy
dusić z maszyny maksymalne
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Kilka dni później także
w Szczecinie młody czło
wiek na suzuki GSX R 750
wyprzedzał na ul. Warci
sława kolumnę aut poru
szających się w korku. Wy
przedzając jeden z pojaz
dów, stojący przed przej
ściem dla pieszych, nie za
uważył, że kierowca auta
przepuszcza pieszych:
dwie kobiety z 5-miesięcznym niemowlęciem
w wózku. Dziecko na
szczęście nie ucierpiało,
ale obie kobiety trafiły
do szpitala.

.

W
sierpniu
2008
w Szczecinie rozpędzony
motocyklista na al. Po
wstańców Wielkopolskich
nie wyhamował przed
skrzyżowaniem. Wbił się
w busa czekającego
na zielone światło. Zginął.
Miał 24 lata.

Na tych lękach grupy mo
tocyklistów, którzy nie jeżdżą,
lecz szaleją na jezdniach, ba
zuje rozpoczęta właśnie kam
pania policyjna „Uruchom
Wyobraźnię”. Jednym z jej
elementów jest wizualizacja
marchewki jadącej na moto
cyklu. Towarzyszy jej hasło:
„Idzie wiosna. Będą warzy
wa”. To nowe, szydercze okre
ślenie pędzących na zabój mo
tocyklistów, powszechnie na
zywanych już dawcami nerek.

Szybko, szybciej, najszybciej, jak tylko silnik pozwoli - część motocyklistów uważa, że nie obowiązują ich żadne ograniczenia na drogach*
kością uderzył w drzwi auta
po jego strome. Z tym hukiem
nagle skończyło się jego życie.
Jacek J. prawdopodobnie
zaczął go wyprzedzać jakieś
ćwierć kilometra wcześniej.
Gdy kierowca popatrzył w lu
sterko, był jeszcze daleko.
Wystarczyło jednak kilka se
kund, by yamaha R1 zamie
niła się w pocisk miażdżący
opla i siedzącego w nim kie
rowcę. Jacek J. też poniósł
śmierć. Szybki motocykl,
Zbieg zbiegów okolicznośd
na którym odjechał w zaświa
Trzynastego kwietnia ci ty, zabierając ze sobą Pawła
dwaj mieli pecha. 30-letni mo D., 51-letniego ojca rodziny,
tocyklista Jacek J. spod Głów kupił sobie zaledwie kilka
czyc akurat robił ostatnią miesięcy temu.
rundę. Po niej miał wracać
Bo jeżdżą za szybko
do domu. Paweł D. przez cały
Okoliczności tragedii w
dzień łowił tyby w Krzyni koło
Dębnicy. Do południa sporo Dębnicy wciąż bada policja.
nałowił. Zawiózł ryby do do Środowisko motocyklistów ob
mu, ale postanowił jeszcze winia o śmierć kolegi kierow
wrócić na łowisko, bo szkoda cę samochodu. W intemecie
mu było pogody. Zabrał żonę. na naszym forum (www.
Podobno przeoczył prawo- gp24. pl) kilku z nich twierdzi,
skręt na Krzynię. Pojechał że to kierowca wymusił pierw
więc dalej, nawrócił i zbliżał szeństwo na wyprzedzającym
się do skrzyżowania z prze go motocyklu, bo generalnie
ciwnej strony. Przed zjazdem kierowcy aut nie liczą się
wrzucił lewy kierunkowskaz, na drodze z jednośladami. zwolnił, spojrzał w lusterko, Jak was widzieć, skoro śmiga
zaczął wykonywać manewr. cie 200 kilometrów na godzi
I wtedy usłyszał huk. Moto nę? Przecież to mgnienie - ri
cykl Jacka J. z ogromną pręd postują kierowcy.

osiągi. Pod Słupskiem takim
miejscem jest zapasowy pas
startowy dla myśliwców od
rzutowych koło Dębnicy Ka
szubskiej. Ale to zarazem nor
malna droga publiczna, jed
na z dwóch, którymi ze Słup
ska wyjeżdża się na południe.
Przed dwoma tygodniami do
szło tu do tragicznego wypad
ku. Pędzący motocyklista zde
rzył się z autem osobowym.
Zginęli obaj kierowcy

„Główną przyczyną wypad
ków drogowych, spowodowa
nych przez motocyklistów
i motorowerzystów, było nie
dostosowanie prędkości do
warunków ruchu, nieprawi
dłowe wyprzedzanie oraz nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu. Najwięcej wypad
ków spowodowali kierujący
w wieku od 18 do 24 lat” czytamy w komunikacie wy
danym przez zachodniopo
morską policję.

Rachunek sumienia
Tego samego dnia, co Jacek
J. i Paweł D., czyli trzynaste
go kwietnia, w Łubowie koło
Bornego Sulinowa zginął inny
motocyklista. Też jechał
yamachą. Około drugiej w no
cy na drodze krajowej nr 20
wjechał za szybko w zakręt.
Nie wyrobił, zjechał na pobo
cze i uderzył w drzewo. Znale
ziono go dopiero po czterech
godzinach, gdy już zrobiło się
jasno. Nie żył. Miał 27 lat.
Ale policyjne meldunki do
starczają też argumentów mo
tocyklistom obwiniającym
kierowców. Oto 15 kwietnia
w Golemowie 16-letni motoro
werzysta stracił nogę z winy
kierowcy samochodu, który
na niego najechał. W woje

wództwie pomorskim głośny
niedawno był wypadek dwóch
piętnastolatek, jadących na
skuterze. Ich jednoślad został
potrącony przez auto prowa
dzone przez pijanego kierow
cę. Obie nastolatki zginęły.
Ci ze ścigaczy najczęściej
jednak są sprawcami, a nie
ofiarami. Na spotkaniach
przechwalają się pobitymi re
kordami prędkości. Ktoś prze
jechał w 18 minut 60-kilometrową trasę z Lęborka do
Słupska, ktoś inny śmignął
do Szczecina w niewiele po
nad godzinę

Adam Badziak,
motocyklista wyścigowy

- Młodzi ludzie lubią adre
nalinę, na motocyklach ucie
kają od monotonii, której nie
znoszą. Niestety, nie mają
gdzie jeździć, bo w Polsce
jest tylko kilka odpowiednich
torów. Drugi problem wynika
z tego, że szybkie motocykle
kupują niedoświadczeni. To
często wina ich rodziców.
Gdy widzą, że chłopak chce
jeździć, powinni mu kupić
na początek jakiś motocykl
z silnikiem do 50 ccm pojem-

Roman Zagdański, słupski
sprzedawca motocykli finny
Yamaha, w tym także ściga'
czy twierdzi, że na to nie ma
lekarstwa.
- Młodzi ludzie na motocy
klach muszą gdzieś poszarżować. Otwórzcie dla nich lotni
sko w Radzikowie, zróbcie ja
kąś imprezę na terenie za
mkniętym, to będą testować
motory tam, a nie na publicz
nych drogach - mówi diler•
Na to jednak, przynajmniej
w okolicach Słupska, jakoś sie ;
nie zanosi. ■

ności. Ale oni przeważnie tego nie robią. Efekt jest taki, że
potem chłopak dorasta, zara
bia pierwsze pieniądze
i od razu kupuje sobie szybki
motocykl. Dobrym pomy
słem, który na pewno zmniej
szyłby liczbę wypadków, by
łoby stopniowanie praw jaz
dy kategorii „A" tak, by
najpierw wydawane były
na słabsze motocykle, a do
piero potem na te najmoc
niejsze. Tak jest już w niektó
rych krajach Unii Europej
skiej.
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KRYMINALISTYKA Każdy zostawia ślady. Bandyta też - mówi policjant

Mijały miesiące, a nawet
lata, a policja nie mogła
wpaść na trop zabójcy
12-letniej dziewczynki.
Jednak pozostawił on
Po sobie ślad - fragment
swojego naskórka na ra
mieniu uduszonej ofiary.
I to wystarczyło...
- MARIUSZ PARKITNY

mariusz.parkitny@gs24.pl
Zabezpieczona próbka leża
ła w probówce w policyjnym
laboratorium. Trzeba było
czterech lat, aby specjaliści
Potrafili ją zbadać i wyciągnąć
2 niej DNA. Czyli kod gene
tyczny człowieka, jedyny i nie
powtarzalny. W miniony wto
rek Marian S. stanął przed
sądem. Ślad DNA jest głów
nym dowodem przeciwko nie
mu.

Zawsze zostają ślady
Takie historie można już li
czyć w tysiące. W naszym re
gionie pod koniec marca ślady
genetyczne pozwoliły areszto
wać mieszkańca Pustowa
w gminie Kępice, który 10 lat
temu zamordował 70-letnią
panią. I choć przestępcy szuka
ją nowych sposobów na zatar
te śladów, na razie przegry
wają z nowoczesną techniką.
- Zawsze na miejscu prze
stępstwa znajdujemy ślady.
przecież człowiek oddycha,
kicha, wypadają mu włosy,
dotyka przedmiotów. Prze
stępca nie działa w kombine
zonie ochronnym i masce
na twarzy. Najważniejsze,
% odpowiednio je zabezpie
czyć - mówi mł. asp. Przemy
sław Kimon z Komendy Woje
wódzkiej Policji w Szczecinie.
~ Przestępcy nie zdają so
me sprawy, że pewne rzeczy
robią odruchowo. Na przykład
zdejmują rękawiczki, żeby do
tknąć przedmiot, których ich
zainteresował - opowiadają
Policjanci.
Specjalistom wystarczy
Plamka krwi, spermy, włos,
odrobina naskórka zostawio
na na kierownicy czy klamce
drzwi. Ślady na miejscu prze
stępstwa zbierają technicy
kryminalni. Według eksper
tów to najważniejszy moment
decydujący o powodzeniu. Je
su ślad nie będzie odpowied
nio zabezpieczony, można go
bezpowrotnie stracić. Badanie
tlNA powoduje bowiem, że
Próbki nie można użyć dwa
razy.
- Zdarza się, że technik zo
stawi swoje DNA na śladzie.
Wtedy pojawia się problem, bo
świeży ślad może wyprzeć ten
starszy. Trudno potem wyizo
lować kod genetyczny sprawcy
~ tłumaczy kom. Achrem.
Zabezpieczony ślad trafia
do laboratorium. Dopiero tu
sprawdzają, czy będzie nada
wał się do badań. Może się
okazać, że to na przykład ślad
zwierzęcia. A coś, co wygląda1° na krew ludzką, wcale nią
nie jest.

DNA jak bezcenne śmieci
Badaniem śladów DNA
zajmuje się w Polsce kilkana-

Każdy podejrzany zatrzymany przez policję może być pewien, że jego DNA trafi do bazy śladów.
śde ośrodków,, w tym labora
torium kryminalistyczne za
chodniopomorskiej policji. To
w nim przeprowadzono bada
nia, które pomogły zatrzymać
„pałkarza”, mężczyznę, który
napadał na kobiety w Świno
ujściu. Wystarczył włos znale
ziony na kominiarce, której
używał podczas rozbojów.
Jednej z zaatakowanych ko
biet udało się zerwać mu ją
z głowy. Eksperci z laborato
rium znaleźli na czapce ślady
biologiczne jednej z ofiar oraz
sprawcy. Wystarczyło je po
równać z osobami wytypowa
nymi przez policję. Okazało
się, że kod genetyczny włosa
na kominiarce pasuję do 50letniego mieszkańca Świnouj
ścia.
- Dla nas ważne są frag
menty DNA nazywane „gene
tycznymi śmieciami” - tłuma
czy
komisarz
Wojciech
Achrem, ekspert z laborato
rium
kryminalistycznego
w Szczecinie. - One nie zawie
rają takich informacji gene
tycznych, jak kolor oczu czy
choroby. Nas obchodzą takie
kody, które są praktycznie
niepowtarzalne, indywidual
ne dla każdego człowieka.
Prawdopodobieństwo, że po
wtórzą się u drugiej osoby,
jest absolutnie znikome.
Po prostu nie ma tylu osób
na świecie, aby te cechy po
wtórzyły się u innej, niespokrewnionej osoby. Problem
może być tylko, gdy mamy
do czynienia z bliźniakami.
Ale są odpowiednie badania
i na tę, bardzo rzadką, oko
liczność.

Wykresy i strzałki
DNA, choć brzmi ciągle ta
jemniczo, pod względem wizu
alnym rozczarowuje. W koń
cowym efekcie ukazuje się ja
ko zbiór strzałek i wykresów.
Na zwykłej kartce papieru
wygląda jak zadanie matema
tyczne.

- Bo to w dużej mierze tak
jest. Zakładamy hipotezy
i do nich dopasowujemy to, co
wyizolujemy z komórki - tłu
maczy Wojciech Achrem.
Samo izolowanie DNA ze
śladu też nie jest widowisko
we. Najpierw badanie pod mi
kroskopem, a potem atakowa
nie komórki odczynnikami
chemicznymi. W ten sposób
eksperci znajdują dziesięć
cech, które charakteryzują
właściciela śladu.

kich przypadkach bywają nie
spodzianki. Eksperci opowia
dają przerażającą historię ro
dziny, która szukała zaginio

nego dziecka. Rodzice rozpo
znali ciało syna po ubraniu.
Zwłoki były w stanie silnego
rozkładu. Chłopaka pochowa-

no bez badań DNA Po jakimś
czasie znaleziono kolejne ciało.
I rodzina znów uznała, że to
ich dziecko. Wtedy dopiero za
padła decyzja o przeprowadze
niu badań genetycznych.
- Wzięliśmy profile od mat
ki i ojca i ustaliliśmy, że zwło
ki ich syna to drugie znalezio
ne ciał - mówi Wojciech
Achrem.
Ideałem byłoby, gdyby
DNA pobierano od każdego
noworodka. Wtedy w bazie da
nych byłyby profile wszystkich
ludzi. I każdy znaleziony ślad
byłoby z czym porównać. Ale
ze względu na wolności oby
watelskie prawdopodobnie
długo do tego nie dojdzie. Poli
cja w wielu krajach radzi sobie
więc inaczej. Na przykład kle
je na znaczkach pocztowych
mają smakowy dodatek. To
powoduje, że ludzie ślinią go,
naklejając na kopertę. Dzięki
temu łatwiej wyłapać na przy
kład sprawców porwań, któ
rzy piszą anonimy o okup.
O tym, że poślinienie znacz
ka może oznaczać problemy,
przekonał się na przykład
mieszkaniec regionu słupskie
go. Bo w kopercie był paskud
ny anonim. Jednak dla sądu
osoba, która przyklejała zna
czek, nie musiała być tą samą,
która napisała donos. ■
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Baza śladów
W wielu przypadkach zna
lezienie śladu na miejscu
przestępstwa nic jednak nie
daje. Bo nie ma go z czym po
równać. Nie ma wytypowa
nych podejrzanych. Taki ślad
trafia do bazy danych DNA.
Często to strzał w dziesiątkę,
bo w niej jest już identyczny
ślad. To oznacza, że właściciel
DNA ma na koncie inne prze
stępstwa. Tak było rok temu
w Pyrzycach. Po włamaniu
do baru sprawca zostawił śla
dy. W laboratorium policji
udało się uzyskać jego DNA
Nie było jednak wiadomo,
do kogo należy. Ślad trafił
do bazy danych przy Komen
dzie Głównej Policji w War
szawie. Okazało się, że taki
sam już tam jest i należy
do niejakiego Andrzeja L.
Znalazł się w bazie w związku
z włamaniem, które popełnił
wcześniej.
- W ten sposób mieliśmy
dowód, że to on był sprawcą
włamania do baru - mówi
Przemysław Kimon.
Bo DNA pomaga łapać nie
tylko zabójców, ale i spraw
ców lżejszych, ale uciążliwych
dla mieszkańców
prze
stępstw. Kradzieży samocho
dów, włamań itp.

Problem z zaginionymi
Dzięki kodowi genetyczne
mu można też ustalić, kim jest
osoba zaginiona. Ale i w ta

100 g
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SPOŁECZEŃSTWO Niechciane dzieci nie biorą się z mówienia o seksie, tylko z niewiedzy

Ogród SEKSOLATKI
Nauczyciele rumienią się
na słowo „seks", a ich
uczniowie go uprawiają
i chcą rzetelnych lekcji
na temat życia intymnego. - Młodzi ludzie żyją
pod seksualną presją.
Brak wiedzy może im tyl
ko zaszkodzić - mówi
profesor Zbigniew Izdeb
ski.

mmm
Czy to prawda, że upra
wiając seks w wodzie, nie za
chodzi się w ciążę?
Ü Nigdy jeszcze nie ko
chałam się z chłopakiem
i słyszałam, że za pierwszym
razem nie zachodzi się w cią
żę.
M Jak długo żyją plemniki,
a jak długo komórka jajowa?

INGA POMURAT

inga.domurat@gk24.pl
11 Po czym poznać, że pre
zerwatywa jest właściwie za
łożona?

Wielu rodziców jest prze
konanych, że edukacją sek
sualną ich dzieci zajmie się
szkoła. Zacznie już ta pod
stawowa w piątej klasie.
Dzieciaki na lekcjach dowie
dzą się wszystkiego o seksie,
konsekwencjach jego upra
wiania i antykoncepcji. Ale
właśnie takich informacji
serwuje się im i ich starszym
kolegom i koleżankom naj
mniej.

Jeśli miałam spermę
na rękach, a potem je wy
tarłam dokładnie w chus
teczkę i po 20 minutach
chciałam sprawdzić stan
pochwy i przejechałam tam
palcem, to mogłam zajść
w ciążę?
- Jeżeli ok. godz. 10
onanizowałem się, a tak
po 16 pieściłem swoją
dziewczynę, czy jest możli
wość, żeby jakieś plemniki
przeżyły te 6 godzin
na moich palcach?

Nie wolno
straszyć seksem
- W podstawówce to są
jeszcze dzieciaczki. Taką
wiedzę trzeba im dawkować
- wyjaśnia Małgorzata Le
wandowska, wicedyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 17
w Koszalinie. - Zaczynając
zajęcia z wychowania do ży
cia w rodzinie - bo tak się
nazywa ten przedmiot od zagadnień dotyczących
seksu i antykoncepcji, mogli
byśmy tylko do nich zniechę
cić. Przestraszyć dzieci
i zbulwersować rodziców,
którzy muszą wyrazić pisem
ną zgodę na uczestnictwo
swoich pociech w takich lek
cjach.
Fakt, to rodzice decydują,
czy ich dzieci chodzić będą
na te dodatkowe lekcje, a oni
widzieliby je często w różny
sposób.
- Ja chciałabym, aby to
nauczycielka jako osoba
obiektywna i do tego kompe
tentna chociaż wspomniała,
że każda dziewczynka, która
ma już okres, może zajść
w ciążę, że rzadko, ale jed
nak czasami dzieci rodzą
dzieci i najzwyczajniej
ostrzec. Mam wrażenie, że
przestrogi mówione dzieciom
na poważnie i do tego przez
pedagoga nie zostałyby zba
gatelizowane. My, rodzice,
mamy problemy z przekaza
niem tej wiedzy - słyszymy
od mamy 13-latki.
- Od takich spraw nie jest
szkoła. Im dzieci wcześniej
się dowiedzą, czym jest seks,
tym szybciej będą chciały
spróbować, jak smakuje,
a po co - mówi nasza kolej
na rozmówczyni, zagorzała
katoliczka.

Penis
jako zakończenie tułowia
I to chyba argumenty tych
bardziej pruderyjnych rodzi
ców bądź sama świadomość,
że oni istnieją, zaważyły
przy układaniu programu
nauczania przedmiotu, który
pozostaje niezmienny od

Już drugi raz zrobił mi
się pryszcz na penisie. Pierw
szy usuwałem dość drastycz
nie, m.in. szpilkami namo
czonymi w spirytusie. Do te
raz mam po tym znak. Jak to
usunąć? Czy to coś poważ
nego?

Nastolatki przechodzą istną rewolucję hormonalną. W dodatku zewsząd atakowane są obrazami odważnego
seksu, który w mediach dobrze się sprzedaje. Dorośli często nie umieją służyć im radą i pomocą w tym okre
sie. Seks to w Polsce ciągle temat tabu.

nam
■ 75 procent młodych Po
laków chce obowiązkowych
lekcji o życiu intymnnym
i antykoncepcji.
■ dla 55 procent uczniów
głównym źródłem wiedzy
o seksie są rówieśnicy.
■ dla 44 procent - Inter
net.
■ 35 procent czerpie wie
dzę od swych nauczycieli (ale
połowa z nich uważa, że taka
wiedza jest niewystarczają
ca).
■ co trzeci młody człowiek
edukuje się na czasopismach
dla nastolatków.
Źródło: badania przeprowa
dzone

PRZEZ CBOS W KWIETNIU

2008 ROKU NA POTRZEBY KAMPANII
na

Rzecz Świadomego
Rodzicielstwa

2002 roku. Próżno w tym
przeznaczonym dla klas V-VI szukać tematów traktu
jących o seksie. Np, chyba że
przypomnienie budowy na
rządów płciowych do nich się
zalicza. Ale i tak zdarzają się
rodzice, którzy zgody na
uczęszczanie dziecka na za
jęcia nie dają. Szkoły nie
wnikają, dlaczego. Przed
miot nie jest obowiązkowy,
nie stawia się tu ocen, nie
jest brany pod uwagę przy

promocji ucznia do następnej
klasy.
W jednym z podręczników
dla podstawówek uczniowie
mogą przeczytać, że „dziew
czyna to zapieczętowany
ogród”, w innym - że „penis
jest zakończeniem tułowia,
służy do przekazywania ży
cia”. Wśród zadań szkoły
na etapie gimnazjum a więc wtedy, gdy hormony
najbardziej buzują - MEN
wymienia „stymulowanie
procesu samowychowywania” i „wzmacnianie procesu
identyfikacji z własną płcią”
oraz „pomoc w poszukiwaniu
odpowiedzi na podstawowe
pytania egzystencjalne”. Sło
wa „seks” czy „seksualny”
na próżno w programowych
hasłach szukać.

Skrzynka
na trudne pytania
- My rozmawiamy o pro
blemach związanych z okre
sem dojrzewania - opowia
da Małgorzata Swat, która
po rocznych studiach pody
plomowych ma uprawnienia
do prowadzenia zajęć z wy
chowania do życia w rodzi
nie. Na co dzień uczy języka
polskiego. - O pryszczach,
bo to poważna sprawa,
szczególnie dla dziewcząt.
O higienie osobistej, o kole
żeństwie, przyjaźni. Mówi

my też o sposobach zwróce
nia na siebie uwagi, czyli
podrywaniu. Chłopcy mają
wtedy okazję przekonać się,
że dziewczyny nie lubią cią
gania za włosy i niezbyt mą
drych żartów. Mówimy
0 tym, że nie warto przejmo
wać wzorców zachowań
1 sposobu ubierania się lan
sowanych przez kolorowe
pisma. Uczymy asertywności.
Nie każe dzieciom zada
wać trudnych pytań wprost,
na głos. Na biurku stawia
skrzynkę na listy, anonimo
we oczywiście. Chce tylko, by
gdzieś w rogu była zaznaczo
na klasa. Bo wtedy wie,
przy jakim forum ma czytać
odpowiedzi. Z pytaniem, jak
się uprawia seks, jeszcze się
wśród
dwunastolatków
i trzynastolatków nie spotka
ła.
. Czy to znaczy, że ich sobie
nie zadają? - Na ten temat
czekamy najbardziej. Wszę
dzie w telewizji i w Internecie
mówi się o seksie. Znamy to
słowo, ale co ono tak napraw
dę oznacza, jak to się robi, to
nikt nam nie chce za bardzo
powiedzieć. Myślimy, że pani
nam puści jakiś film. Bez tego
tematu zajęcia są bez sensu —
słyszymy od 12-latek jednej
z koszalińskich podstawó
wek.

Droga
redakcjo...
Według badań statystycz
nych (patrz - ramka) co trze
ci nastolatek czerpie wiedzę
0 seksie z kolorowych mło
dzieżowych gazetek.
- Kolorowe pisemka
strasznie mieszają w gło
wach - uważa psycholog Do
rota Zawadzka. - Lansują
typ seksownej dziewczyny,
która epatując swymi ledwo
rozwiniętymi wdziękami, po
winna zdobywać popular
ność wśród rówieśników.
1 bywa, że dziewczyna tak tę
popularność zdobywa, a jed
nocześnie dorabia się opinii
puszczalskiej.
— Dlatego niesłychanie
ważne w edukacji seksualnej
jest kształtowanie postaw
asertywnych - podkreśla
Aleksandra Józefowska z or
ganizacji Ponton przy Fede
racji na Rzecz Kobiet i Pla
nowania Rodziny. - Młodzi
są strasznie zagubieni. Z jed
nej strony w konserwatyw
nych domach słyszą, że
„o tym się nie mówi, to nie
dla osób w tym wieku”.
Z drugiej strony spotykają
się z rozbuchanym seksuali
zmem w mediach. I potem
piszą do nas w panice, jak
ukryć przed kolejnym chło
pakiem brak błony dziewi
czej. Ale są też sytuacje od-

Źródło:
Internet i grupa
Ponton przy Federacji
na Rzecz Kobiet i Planowania
Rodziny
wrotne, gdy 19-letnie dziewi
ce, zawstydzone, że jeszcze
z nikim nie były, pytają,
gdzie mogą się błony pozbyć
chirurgicznie.
Zdaniem prof. Izdebskiego
polska młodzież w dziedzinie
edukacji seksualnej jest
na etapie chaosu informacyj
nego.
- Dorośli udają, że nie
zdają sobie sprawy z tego, iż
jeśli tej wiedzy nie przekaże
szkoła i nie ustawi w odpo
wiednim systemie wartości,
to dzieci poszukają jej gdzie
indziej. Młodzi żyją pod pre
sją seksualną - uważa prof.
Izdebski. - Mają wiedzę, ale
jest ona nieusystematyzowana, chaotyczna i zwulgaryzo
wana. To bardzo niekorzyst
na sytuacja.
- To truizm, ale edukacja
jest niesłychanie ważna, bo
promuje właściwe postawy
wobec seksu. Wiedza poma
ga w życiu seksualnym, a jej
brak przeszkadza - podkre
śla prof. Zbigniew Lew-Starowicz. - Edukację seksual
ną należy prowadzić od
przedszkola, gdy dziecko zaczyna zadawać pierwsze py
tania o płeć. W szkole powi
nien to być przedmiot obo
wiązkowy. ■

Czytaj też
na stronie 19
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LUDZKIE LOSY Bez wsparcia rodziny, chłopaka, szkoły ciąża młodziutkiej Joanny zniszczyłaby jej życie

Kiedy dziecko ma DZIECKO
- Wiele razy zastanawia
łam się, jakby to było,
gdybym nie rodziła jako
16-latka. I nie mogę so
bie tego życia wyobrazić,
bo Angelika nadaje mu
cały sens - mówi 22-letnia dziś Joanna.
INGA POMURAT

inga.domurat@gk24.pl
Joanna to długowłosa blon
dynka, na twarzy żadnego
makijażu, za to co rusz poja
wia się szeroki uśmiech. Woli
nie ujawniać swojego nazwi
ska, bo jednak macierzyństwo
w tak młodym wieku wielu
kojarzy się źle. Ze dym wycho
waniem, rozwiązłością, a i go
rzej, bardziej dosadniej.
Od stycznia mieszka tylko
z Mateuszem i 5-letnią Angeli
ką w Darłowie. Razem uczą
się samodzielności.

To był jeden raz
Asia miała 14 lat, kiedy
rozpoczęła naukę w I klasie
gimnazjum. Nauka nie spra
wiała jej kłopotów. Ojciec - ry
bak, mama zawsze w domu,
starszy o trzy lata brat. Spo
kojna, szczęśliwa rodzina. To
w szkole poznała Mateusza.
Chodził do równoległej klasy
i tak po prostu się sobie
spodobali. Najpierw spotykali
się w szkole, z czasem już po
za nią, często w tajemnicy
przed rodzicami.
- Mama nie brała tej znajo
mości na poważnie i trudno
się jej dziwić. Przecież byliśmy
dzieciakami - opowiada Joan
na. - Znaliśmy się prawie dwa
lata, kiedy uległam. Cieka
wość, chwila słabości, hormo
ny, miłość. Wystarczył ten je
den raz. Wiem, bo potem nie
było do robienia takich rzeczy
okazji. Dostałam okres, więc
niczego nie podejrzewałam.
Ale zaczęłam się źle czuć. By
łam zmęczona, mdliło mnie.
I kolejnej miesiączki już nie
było. Zrobiłam test i nie mia
łam już wątpliwości. A dopiero
zdążyłam skończyć 16 lat.

Musieli to przetrawić
Mateuszowi powiedziała
od razu. Rodzice na tę wiado
mość musieli poczekać do
trzeciego miesiąca ciąży swo
jej córki.
- Mama coś przeczuwała,
zaczęła podpytywać o sprawy
damsko-męskie i nie mogłam
dłużej milczeć - słyszymy
od młodej mamy. - Wydusi
łam z siebie, że jestem w cią
ży. Mam krzyczała, była zła,
może trochę zawiedziona. To
ona powiedziała ojcu. On
przyjął to spokojniej, nie da
wał po sobie poznać, że jest
zdenerwowany. Ale w domu
atmosfera zrobiła się ciężka.

To trwało kilka, może kilka
naście dni. Dziś wiem - rodzi
ce musieli to przetrawić.
I choć dręczyły ich pytania,
gdzie popełnili błąd, dlaczego
nas to spotyka, musieli pomy
śleć, co dalej. Wiedzieli, że
moje życie już nigdy nie bę
dzie takie, jak dawniej. Ja
jeszcze nie.
Decyzja rodziców była ta
ka. Młodzi nadal będą się
uczyć. Mateusz w Darłowie,
w szkole rybołówstwa, a Joan
na w ogólniaku, ale w Kosza
linie. Zamieszkała na stancji
z mamą. Szkoła poszła Joan
nie na rękę. Dziewczyna była
zdolna, ale z coraz większym
brzuchem trudno jej było
uczęszczać na lekcje i siedzieć
w ławce po kilka godzin. Po
za tym puchły jej nogi. Za zgo
dą szkoły uczyła się więc
w domu, na lekcje przychodzi
ła sporadycznie, głównie
po to, by zaliczyć zadany ma
teriał. W styczniu 2004 roku,
w pierwszej klasie liceum,
Asia urodziła Angelikę.

Rodzice dali mi czas
Angelika rosła w oczach.
Stała się oczkiem w głowie
dziadków. - Gdy Angelika się
urodziła, moja mama miała
39 lat i sama mogła być jesz
cze matką - śmieje się Joan
na. - Ale zawsze dbała o to, by
Angelika wiedziała, że to ja je
stem jej matką. Choć nie
od razu spełniałam się w tej
roli. Rodzice woleli mnie z niej

w dużej części zwolnić, byle
bym nadal się uczyła. Pozwo
lili mi do tego macierzyństwa
dorosnąć.
Asia skończyła ogólniak.
Poszła na studia. Dziś jest
na trzecim roku ekonomii.
Mateusz już pracuje, jest ry
bakiem. Od stycznia w trójkę
mieszkają razem w mieszka
niu, które zostawiła im mama
Mateusza.

3W

- To już był najwyższy
czas, by zacząć życie bez ca
łodobowego wsparcia rodzi
ców. Mamy po 22 lata i chce
my już sami decydować o na
szym życiu - tłumaczy młoda
mama. - My dwoje jesteśmy
ze wspólnego mieszkania za
dowoleni. Musimy jeszcze
do tej sytuacji przyzwyczaić
Angelikę. Ona w domu mo
ich rodziców miała wszystko.

_

Ogród, własną piaskownicę.
Tu mieszkamy w bloku. Tę
skni za dziadkami, a ja wi
dzę, jak oni mocno za nią.
Choć przecież i tak spędzają
ze sobą wciąż dużo czasu ze
względu na moje studia.
Od września Angelika pój
dzie do zerówki i sądzę, że
do tego czasu już nie będzie
miała wątpliwości, gdzie jest
jej dom. ■

■
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Z lekcji urywała się
na karmienia
- Musiałam mieć cesarskie
cięcie, takie były wskazania
medyczne. Najprościej mó
wiąc, byłam jeszcze za młoda
na poród naturalny, mogła
bym zrobić sobie i dziecku
krzywdę. To moja mama zo
baczyła Angelikę pierwsza.
Odebrała nas ze szpitala i ra
zem wróciłyśmy na stancję wspomina Joanna.
Mama pomagała jej w opie
ce nad córką. Dziś Asia wie,
że tak naprawdę to na pewien
czas właściwie przejęła ją cał
kowicie. Kąpała, przewijała
wnuczkę, usypiała i jeździła
z nią na spacery. Nie mówiąc
już o kwestii finansowej.
A Asia musiała wrócić do
szkoły. Urywała się tylko
na karmienia córeczki. To by
ły bardzo trudne miesiące.
Kłótnie z mamą, notoryczny
brak czasu, mnóstwo obo
wiązków, a Mateusz przyjeż
dżał tylko w weekendy i to też
tylko na kilka godzin. Tak
(Rugo nie dało się żyć. I Asia
drugą klasę liceum rozpoczęła
już w Darłowie. Wróciła do
koleżanek z gimnazjum.
- Nie straciłam ich. Nie
przeżyłam jakiegoś napiętno
wania - opowiada Joanna. A tego właśnie bali się rodzi
ce, gdy wysłali mnie do Ko
szalina. Chcieli uniknąć gada
nia. Może to było dobre, bo
rzeczywiście nie dano mi tam
odczuć, że jestem gorsza, zła
i przegrałam swoje życie.
Zresztą, mając oparcie w ro
dzinie i swoim chłopaku, spo
radyczne uszczypliwości uci
nałam krótko, nie przyjmowa
łam ich do siebie.
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Teraz czekają na Ciebie liczne wiosenne niespodzianki. Wybierz*.
• 2000 minut na rozmowy z 5 przyjaciółmi
* 2000 minut na rozmowy w weekendy
* Internet w telefonie aż do 500 MB
• Telefon bez simłocka w superatrakcyjnych cenach
Dodatkowo możesz zawiesić ptacenie abonamentu na 6 miesięcy.
Podpisując umowę tub aneks, otrzymasz parasolkę z limitowanej serii!
Takie rzeczy tylko w Erze!

Porody u nastolatek wy
nosiły w 2001 roku ponad 7
procent ogólnej liczby po
rodów.
Dziewczynki do 15. roku
życia urodziły 349 żywych
dzieci, aż 55 urodzeń doty

czyło matek, które miały 14
i mniej lat. Jedno dziecko
urodziła 12-latka. Nato
miast wśród dziewcząt
między 15. a 19. rokiem ży
cia liczba porodów wynosi
ła 25777.
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OKLASKI Bięcino to wieś pod dobrymi rządami

Kobieta PRACUJĄCA,
co myślenia się nie boi
Trzeba się uśmiechać
i nie bać się prosić innych
o pomoc. Wtedy wszyst
ko da się załatwić. Krzy
kiem i złością nic się nie
wskóra - przekonuje Bar
bara Mączka, sołtys Bięcina, która nie dość, że
prowadzi gospodarstwo,
to jeszcze rozruszała całą
wieś.
ZBIGNIEW MARECKI

zbigniew.marecki@gp24.pl
Bielona, parterowa chału
pa stoi pośrodku Biecina, du
żej wsi w gminie Damnica. To
tu, pod numerem 44, od uro
dzenia mieszka Barbara
Mączka.

Pokochali dom
bauera Kozbaba

T0T. ZBIGNIEWMMEW

Chałupa, zbudowana na
dębowych kłodach zamiast
fundamentów, ma grubo panad 200 lat. Pierwotnie była
kryta strzechą. Tak mieszkah
bogaci niemieccy bauerzy,
którzy w tym stylu budowah
swoje siedziby w okolicach
Słupska.
- Mój tata Sylwester Ko
złowski, rodowity warsza
wiak, trafił do Biędna w cza
sie II wojny światowej. Wy Pani Barbara z córką Moniką, która po licencjacie w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania pracuje w Realu, a po godzinach pomaga
wieziono go tu na przymuso mamie. W domu pozostał jeszcze najmłodszy Damian. Najstarsze dzieci Izabella i Mateusz mieszkają w Warszawie.
we roboty. Bauer Kozbab
przyjął go bardzo dobrze. Oj dze na swój pierwszy ciągnik li ją podziwiać. I tak już łecznie. Gdy w Karżniczce za
Ale nie zrezygnowała. ro zdolnej młodzieży, która
ciec zaprzyjaźnił się z jego i zdobyła nowe doświadcze od pięciu lat uprawia ekolo częto organizować Święto Na koncie ma już zatwierdzo nie tylko myśli o wyższych
dziećmi. Razem wozili z mia nia, które w przyszłości bar giczne zboża i hoduje kury Ziemniaka, z sąsiadkami ny przez Radę Gminy i Urząd studiach, ale takie wykształ
sta dachówkę, która zastąpiła dzo się przydały. W 1983 ro nioski, a od czasu do czasu włączyła się do tworzenia sto Marszałkowski wieloletni cenie zdobywa—głośno planu
strzechę. Do tej pory żad ku wyszła za mąż za Adama także przepiórki.
iska z ich wypiekami. Tak re plan odnowy wsi, w którego je pani Barbara.
na nie została zmieniona. Mączkę. Razem już dokupili
- Okazało się, że dopłaty aktywowały Koło Gospodyń sporządzaniu pomogły pra
Ona zresztą także od kilku
Wszystkie jeszcze mają na so ziemi. Wtedy poświęciła się unijne do gospodarstw ekolo Wiejskich. Nie mają świetli cownice Ośrodka Doradztwa tygodni dojeżdża do Strzeli
bie oryginalny napis Stolp gospodarzeniu i wychowywa gicznych są wyższe niż do tra cy, ale gotować i piec moż Rolniczego w Strzelinie. Ma na na kurs dla osób zaintere(Słupsk - dop. red.) - opowia niu dzieci. Jak było ciężej dycyjnych. Mam także stałych na w każdej wiejskiej kuchni. być tu porządny chodnik, ka sownych agroturystyką. - To
da pani Barbara.
z dochodami, mąż zatrudniał klientów na jajka od moich Panie na ogół korzystają nalizacja burzowa, wiata obok daje inne spojrzenie. Rodzą
Nic więc dziwnego, że budy się poza gospodarstwem.
niosek. Dzięki temu da się z przepisów na potrawy, któ wiejskiego boiska z płytą ta się także nowe pomysły. Jak
nek znalazł się w rejestrze
Pracy było zawsze dużo, bo żyć. Jest lepiej niż w czasach, re weszły do tzw. kosza regio neczną. Gmina zapowiada choćby ten z wykorzystaniem
konserwatora zabytków. Chęt czworo dzieci i ponad 20 hek kiedy nie było unijnych dopłat nalnego. Popularyzują je także budowę wiejskiej świe- ścieżki rowerowej, która do
na imprezach w powiecie i już thcy.
kę na niego ma nawet słupskie tarów do obrobienia powodo -ocenia.
ciera do naszej wsi - zdradza.
Muzeum Pomorza Środkowe wało, że zajęcie miała od ra
Ale nie wszystko gładko się także poza nim. Pani Barbara
- A to oznacza, że będziemy Sama też pomyślała o agrotu
go, które proponowało właśd- na do wieczora. Mimo to sta układa, bo gdy zasiała orkisz, dostała nawet specjalną na się mogli starać o pieniądze rystyce, bo Unia Europejska
rielce jego odkupienie i prze rała się dać dzieciom sporo ekologiczną odmianę pszeni grodę za swoją babkę ziem na jej wyposażenie. Może wte daje pieniądze na realizację
niesienie do skansenu. Na ra wolności, aby mogły wybierać, cy, to zleceniodawca, który po niaczaną podczas konkursu dy uda się stworzyć kuchnię, takich przedsięwzięć. To spo
zie jednak pani Barbara nie jak chcą żyć. Nie przewidziała wierzył jej ziarno, nie odebrał Eko Smak 2008, który w Lu w której będziemy mogły re wyzwanie, ale odwagi i sił
blinie organizuje Związek Za wspólnie gotować. Przydałaby jej jeszcze nie brakuje, więc
zamierza się pozbywać domu, tylko, że nagle zostanie z do plonu.
który po Niemcu przejął jej oj rastającymi dziećmi sama
- Nie miałam wyjścia. Mu wodowy Rolników św. Fran się także kawiarenka interne może się z nim jeszcze zmie
ciec. Za bardzo się do niego na gospodarstwie.
siałem ziarno wrzucić do śru- ciszka.
towa, bo w naszej wsi jest spo- rzy. ■
- Na początku październi
przywiązała. Nigdy nie mieh
- W 2006 roku, po ostrym, townika i przeznaczyć je
poczucia, że mieszkają w cha trwającym zaledwie kilka ty na karmę dla kur. Na dodatek ka wysłałam na niego tylko
PRZEPIS NA BABKĘ ZIEMNIACZANA BARBARY MĄCZKI
łupie tymczasowo. Nawet wte godni zapaleniu trzustki, mąż nie wiadomo, czy ekologiczne swój przepis, a na Mikołaja
Całość przyprawić solą, pie
dy, gdy w latach 70. ubiegłego zmarł. To był dla mnie niespo gospodarstwa nadal będą doto dostałam nagrody - książkę
Składniki:
wieku Kozbabowie zaczęli dziewany cios, ale nie miałam wane, bo Unii Europejskiej bra Klimuszki i „Tradycyjną
przem, bazylią i majeran
A 1 kg zmielonych, goto
kuchnię pomorsko-wielkopolwanych ziemniaków
kiem.
przyjeżdżać na wycieczki w ro wyjścia, musiałam zająć się kuje pieniędzy - martwi się.
dzinne strony.
także tym, co do tej pory nale
Dlatego teraz uprawia tylko ską” Zbigniewa Przybylaka.
▲ 1 kg surowych, startych
Masę podzielić na dwie
ziemniaków
- Ojciec dobrze znał nie żało w gospodarstwie do mę 13 hektarów ziemi, a osiem Nawet się nie spodziewałam,
części. Połowę wyłożyć
miecki, więc świetnie się rozu- skich obowiązków - opowia wydzierżawiła. Jest też nadzie że tak zostanę doceniona — nie
na wysmarowaną tłuszczem
A 5 jaj
mieh. Później jednak starsze da.
ja na inne dochody, bo ma ukrywa zadowolenia.
A cała kostka masła
blachę. Na nią nałożyć zimny
pokolenie wymarło i kontakty
umowę na wydzierżawienie
A szklanka kaszy mannej
farsz.
Przykryć go drugą czę
Młodzież zobaczyła
Ekologia daje żyć
się urwały - wspomina pani
ziemi pod siłownię wiatrową.
A 1,5 kostki drożdży
ścią masy. Blachę włożyć
w niej sołtysa
Barbara.
Wtedy zakopała się w pa Już zaczęli przygotowania
A sól, pieprz, bazylia i ma do nagrzanego do 150 stop
Od marca 2008 roku pani
pierach. A to dlatego, że umy do jej budowy. Co prawda
jeranek-do smaku
ni Celsjusza piekarnika. Piec
Mama, gospodyni,
śliła sobie, że jej gospodarstwo na jej polu powstanie tylko je Barbara jest także sołtysem
A farsz: smażona kiełbasa
godzinę.
gospodarz
będzie ekologiczne, z certyfi den wiatrak, ale zawsze to lep Bięcina. Tak jak niegdyś jej
z cebulką
Babkę można podawać
ojciec. Przyjęła tę funkcję, bo
Lubiła pomagać ojcu i nie katem, co wymagało szkoleń sze niż nic.
na ciepło z sosem i sztuką
Gotowane ziemniaki wy
prosib ją o to młodzi miesz
chciała uciekać w świat. Z my i wypełniania masy dokumen
mieszać z jajkami na jednoli
mięsa. Można ją także jeść
Mistrzyni babki
ślą o przejęciu gospodarstwa tów. Sąsiedzi początkowo się
kańcy wsi.
tą masę. Stopniowo doda
na zimno, z różnymi dodat
ziemniaczanej
- Od razu jednak zapowie
ukończyła technikum rolni trochę podśmiewali, gdy prze
wać do niej ziemniaki tarte
kami. W lodówce bez proble
Jakby miała mało pracy, działam, że jeśli nic nie uda
mu można ją przetrzymywać
cze, ale jeszcze jako pan stała używać nawozów sztucz
i kaszę manną. Wyrośnięte
na znalazła pracę księgowej. nych, a na jej polach pojawiły od kiedy dzieci się usamo mi się zrobić, to po roku zrezy
drożdże zmieszać z masą.
nawet tydzień.
Dzięki temu uzbierała pienią się chwasty, ale szybko zaczę dzielniły, zaczęła działać spo gnuję — dodaje.
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ROZMOWA z Tadeuszem Zającem, głównym inspektorem pracy

Miejsce dla monstrum

Moda na MOBBING

na było, a nawet należało, bo
przyjazd Ahmadineżada do
Szwajcarii dał wielonarodo
wemu gremium okazję do wy
robienia sobie opinii już nie
w oparciu o relacje dziennika
rzy, lecz na podstawie wypo
PIOTR CYWIŃSKI
wiedzi samego syna irańskie
publicysta „Wprost"
go kowala, dziś prezydenta,
który usiłuje wykuć sobie ato
edni nie przyszli, inni mowy oręż dla realizacji wła
przyszli, lecz wyszli tuż snych celów.
po tym, jak prezydent
Można lubić kulturę ży
Iranu rozpoczął wyłuszczaniedowską i słuchać skrzypka
międzynarodowemu audyto na dachu lub nie, można po
rium, co sądzi o Żydach. We dzielać politykę Izraela lub
dług Ahmadineżada to całe krytykować Tel Awiw za mur,
zło współczesnego świata, traktowanie Palestyńczyków
utafia, która bazuje na współ czy obranie sobie Jerozolimy
czuciu, wmawiając ludziom na stolicę, której nie uznaje
jakiś holokaust, żydowską he- nawet ONZ. Nie można jed
katombę, której nigdy nie by nak być ignorantem w kwe
ło- Są natomiast barbarzyń stii największej tragedii ludz
scy rasiści z Izraela - stwo kości, zrodzonej na podłożu
rzonego za „zlepka emigran wciąż nieobcej nam dyskry
tów wysłanych z Ameryki minacji rasowej, ksenofobii
i Europy”, który on, Mahmud i rehgijnej nietolerancji.
Ahmadineżad, wymaże z
USA, Kanada, Australia,
^apy. Gdy na znak protestu Polska, RFN, Włochy, Holan
wysłannicy wielu krajów dia i Luksemburg zbojkoto
ua genewską konferencję po wały konferencję. Delegaci in
święconą rasizmowi opuścili nych krajów zostawiab puste
salę, brodaty gość z Iranu krzesła po pierwszych sło
Przeprosił pozostałych za wach - jak skwitował prezy
ignorantów”, którzy boją się dent Francji Sarkozy - „tyra
prawdy.
dy nienawiści” Ahmadineża
Chciałoby się spytać: skąd da. Jeśb o mnie chodzi, zro
uiy to znamy? Izraelski prezy biłbym mu miejsce nawet
dent Peres i premier Netanja wśród tysięcy uczestników
hu dziwią się, jak takie mon Marszu Żywych sprzed paru
strum można było zaprosić dni w obozie zagłady Au
do dyskusji zorganizowanej
schwitz-Birkenau. Podróże
Pod patronatem ONZ. Moż- kształcą. M

J

Obyczaj powszechny
nadzwyczaj
wodu do takiej awantury.
Niech kancelaria opublikuje
obiecywany od dawna biule
tyn o stanie zdrowia prezyden
ta i rzecz zostanie zamknięta.
Na razie mamy sporo popi
sów hipokryzji, bowiem po
wszechne oburzenie na posła
JANINA PARADOWSKA
PO jest wątpliwe. Wjelu też
publicystka „Polityki"
chciałoby zapytać, ale uważa,
im jest Janusz Palikot? że nie wypada, choć nikt nie
Barwną postacią pol miał hamulców, gdy orzekano,
skiej polityki, który ma że Aleksander Kwaśniewski
odwagę mówić to, o czym inni
jest alkoholikiem. Dzisiejsi
szepczą w kuluarach? Mania oburzeni także sporo mają
kiem ogarniętym obsesją, że na sumieniu. Choćby Jacek
Prezydent RP nadużywa alko Kurski, dziś gołąbek pokoju,
holu? Czy też ciężkim działem nie tak dawno bez oporów „za
strzelającym na rozkaz Tuska łatwiał” Tuska, przyszywając
gy Schetyny w prezydenta mu „dziadka z Wehrmachtu”
czy insynuując, że PO brała
Wydaje się, że trzecią moż pieniądze z PZU, podczas, gdy
liwość trzeba odrzucić. Pali- to on sam chciał je wziąć na ko
kotem nie da się sterować. piowanie swojego propagando
Rozkazów nie słucha, chociaż wego filmu o nocnej zmianie.
kolejnymi upomnieniami bar
Nie jest prawdą, że ze stro
dzo się przejmuje. Mimo to ny PO płynie tylko agresja,
tropi zachowania prezydenta a ze strony PiS tylko gorzkie
RP, wyciągając czasem rady żale na fatalne maniery i bez
kalne wnioski zbyt szybko. czelność Platformy. Agresja
Tak jak teraz, gdy okazało zaczęła się wcześniej, jej po
się, że kancelaria głowy pań czątek to Samoobrona, ze
stwa w wielkiej liczbie kupuje słynnym „Wersalu już nie bę
»małpki” z alkoholem.
dzie”, potem przyszedł czas
Palikot niewątphwie prze na PiS, wreszcie zaraziła się
sadził, głośno pytając, czy pre nią PO. Infekcja jest więc po
zydent aby nie jest alkoholi wszechna i rozprzestrzenia
kiem, ale przecież nagonka, ja się. Ostatnio szybciej, a po
ką prowadzi przeciwko niemu dobno wszystko dopiero
PiS, takie podejrzenia wzmac przed nami. Jeszcze na dobre
nia. Jeżeli nie ma nic na rze kampania wyborcza się nie
czy, a staramy się wierzyć, że rozpoczęła, a już wypada nienie ma, to nie ma również po cierphwie czekać jej końca. •
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- Panie ministrze, czy
w inspekcji pracy do
strzegacie oznaki kryzysu
gospodarczego?

- Tak. Dostajemy więcej
| skarg i częściej musimy podej
mować interwencje. Na przyi kład w pierwszym kwartale
j 2008 wydaliśmy 2279 decyzji
j nakazujących pracodawcom
i wypłatę świadczeń. W tym ro| ku takich decyzji wydaliśmy
i już 2351.
- To tylko 72 więcej.
Wzrost nieznaczny

- Liczbowo nieznaczny, ale
| inaczej rzecz wygląda, gdy
I weźmiemy pod uwagę kwoty.
I O ile w ubiegłym roku łącz
na suma wynagrodzeń, z któI rymi w tym okresie zalegali
pracodawcy, wynosiła 16,9
j mihona złotych, to w tym ro
ku wynosi ona aż 31,8 min zł,
| czyli prawie dwa razy więcej!
| I to chyba jest najwyraźniej
szy symptom kryzysu. Niepo| koi też znaczny skok liczby za\ pytań o zasady rozwiązywa! nia stosunku pracy.
I

- Z których regionów napływa najwięcej skarg?

j

- Podkarpacie, Śląsk, woje| wództwa świętokrzyskie i
j warmińsko-mazurskie,
i

- A pomorskie i zachod
niopomorskie?

- Owszem, jest problem
| stoczni w Szczecinie, ale nie
j mamy stąd żadnych alarmi; stycznych sygnałów. Jestem
pod wrażeniem Słupska,
i U was nie ma kłótni, bo myślij cie o współpracy. Obok siebie
j siedzą związkowcy i praco
dawcy, jest wola porozumieI nia. Tu zdarzył się tylko jeden
; incydent, który dał mi do myj ślenia. Chodzi o ujawnienie
| przypadku nielegalnego wyj konywania
dodatkowych
czynności przez jednego z inspektorów pracy. PrzeprowaI dzał bez naszej zgody szkole
nia w firmach. Musiał się
z nami rozstać.
- Szkolił pracodawców,
których później kontrolo
wał?

i

)
|
I
|

j
j
j
|
I

- To jest szerszy problem,
który wymaga uregulowania.
Są przypadki, gdy firmy prze
prowadzające szkolenia behapowskie zakładają członkowie
rodzin inspektorów pracy,
małżonkowie, bracia, szwagrowie, kuzyni. Te firmy działają i szkolą legalnie. Ale rodzi się pytanie, cży te powiązania rodzinne nie budzą
pewnych podejrzeń później,
gdy dochodzi do kontroli,
W skali kraju jest to problem
zauważalny. Chcę się z nim
rozprawić, bo odbieramy licz
ne sygnały dotyczące tego tematu.
- Wróćmy do kryzysu. Czy
ujawnił on jakieś nowe
myki, dzięki którym pra
codawcy obchodzą prawo,
wymigując się ze swoich
zobowiązań względem
pracowników? Jakieś no
we chwyty, wobec
których inspekcja jest
bezradna?

- Bezradni jesteśmy zaj wsze, gdy pracodawca zawie
ra z pracownikami umowy
| na czas określony i potem ich
i nie przedłuża. Czasami nie

przedłuża tych umów znacz
nej bczbie ludzi, po prostu re
dukując zatrudnienie, nawet
0 połowę. Ale nawet wówczas,
przez to, że jest to taki rodzaj
umowy, nie jest to zwolnienie
grupowe i pracownikom nic
się nie należy. Skah tego zja
wiska, niestety, nie znamy, bo
w Polsce nikt nie monitoruje
hczby i rodzaju umów zawie
ranych na rynku pracy. Szko
da. Na przykład w Hiszpanii
każdy pracodawca musi zgła
szać do urzędu pracy kogo za
trudnił i na jakich zasadach.
To jest kierunek, w którym
powinniśmy pójść. Zdarzył się
też jeden przypadek kuriozal
ny, nieprzewidziany przez na
sze ustawodawstwo. Polegał
na tym, że pracodawca, znie
chęcony kryzysem, po prostu
porzucił swój zakład pracy. To
niedawno miało miejsce
w Łódzkiem. Spieniężył, co się
dało, zabrał pieniądze i wyje
chał za granicę. No i zaistnia
ła dramatyczna sytuacja. Lu
dzie zostali nie tylko bez wy
nagrodzeń i pracy, ale i bez
świadectw pracy, bo nie miał
ich kto wystawić. Nawet nie
mogli zarejestrować się jako
bezrobotni. Skierowany został
wniosek do sądu, żeby ustano
wić kuratora dla tej firmy, ale
1 to nie pomogło. Śąd stwier
dził, że w jego ocenie nie za
chodzi przesłanka trwałej
utraty więzi między właścicie
lem firmy i firmą. Z tego zda
rzenia wyciągnęliśmy wnioski
na przyszłość. Jest już przygo
towywane rozporządzenie mi
nistra pracy, które pomoże
pracownikom zakładów po
rzucanych przez pracodaw
ców.
- A zwalnianie pracowni
ków etatowych i na ich
miejsce zatrudnianie lu
dzi na czarno?

- Praca na czarno to polski
fenomen. Miałem taką sytu
ację w tym roku: na jednym
ze spotkań z pracodawcami
jeden z nich powiedział
wprost, publicznie: „panie mi
nistrze, jaki ja byłem głupi, że
zatrudniałem ludzi legalnie.
Teraz, gdy trzeba ich zwal
niać, mam na głowie odpra
wy. A koledzy, którzy zatrud
niali ludzi na czarno, nie
dość, że wtedy płacili na nich
mniej, to i teraz przy rozsta
niu nie mają problemów”. To
nasz ogromny problem.
Na pracę na czarno jest przy
zwolenie społeczne. Opłaca
się to pracodawcy, czasami
także pracownikowi, któremu
właściciel firmy płaci pod sto
łem. Ci nie mają świadomo
ści, czym to się może skoń
czyć. A to zjawisko bardzo
szkodliwe dla całej gospodar
ki. Pracodawca stosujący nie
legalne praktyki jest bardzo
konkurencyjny i zagraża po
zycji rynkowej tych, którzy
zatrudniają ludzi legalnie,
dbają o ich bezpieczeństwo.
Nie wiem, czy obecnie praca
na czarno nasila się, ale
współpracujemy z policją
i strażą graniczną, aby ukró
cić ten proceder.
- Obrazek z kryzysu:
przedsiębiorca stwarza
drugą firmę albo zawiera

Tadeusz Zając, główny in
spektor pracy - 61 lat, absol
went wydziału prawa na UW.
Wcześniej uczył się w techni
kum budowlanym i kilka lat

umowę z inną, która za
trudnia mniej niż 20
pracowników, przenosi
do niej część swoich pra
cowników i następnie ich
zwalnia, unikąjąc w ten
sposób wypłacania od
praw. To praktyka
zastosowana niedawno
u nas, w Słupsku. Zdarza
się w innych regionach?

- Polacy słyną z niekon
wencjonalnych metod omija
nia prawa. Nie wykluczam, że
są już i takie praktyki, ale nie
mam sygnałów o ich skah. Za
dam ten temat do zbadania.
Czekamy na zgłoszenia. Ale
powiem coś, co pewnie pa
na zaskoczy. Mamy kryzys,
ludzie są zwalniani, ale naj
więcej zgłoszeń, jakie do nas
docierają, dotyczy mobbingu.
To najbardziej modny temat.
Najczęściej problemy na tym
tle zgłaszają pracownicy
z sektora bankowości i za
trudnieni w biurach. Zwykle
są to kobiety, bo one są bar
dziej odważne. Mężczyźni wy
chodzą z założenia, że najle

przepracował na budowach.
Mówi, że tam dostał dobrą
szkołę życia. Żonaty, ma cór
kę i wnuczkę. Hobby: tury
styka piesza.

piej pozostać anonimowym.
Ale uwaga: z tych skarg po
twierdza się co najwyżej pro
mil. Przypuszczam, że może
to wynikać z naszego braku
doświadczenia w badaniu ta
kich spraw. Tu trudno o nie
zbite dowody.
- A jakie dowody mogą
być uznane za niezbite
w sprawach o mobbing?

- Na przykład przydziele
nie pracownikowi zadania
niemożliwego do wykonania.
Albo upokarzanie pracownika
poprzez przydzielanie mu
pracy poniżej jego kwalifika
cji. Powtarzam jednak, że są
to trudne sprawy, które dopie
ro uczymy się badać. Drugi
nietypowy temat, to menadże
rowie zatrudnieni w wielkich
korporacjach. Oni zarabiają
duże pieniądze, ale czują się
nadmiernie eksploatowani
przez te międzynarodowe mo
lochy. Proszą, żebyśmy zajęli
się ich problemami i wkrótce
to zrobimy.
Rozmawiał:
Marcin Barnowski
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GALERIA SŁUPSK-CENTRUM HANDLOWE ul. Tuwima 32/33
pon.-pł. 9-21
JANTAR - CENTRUM HANDLOWE ui. Szczecińska 58
pon.-pł. 9-21
SZCZECIN:
GRYF - CENTRUM HANDLOWE ul. Wiosenna 32
pon.-pł. 9-21
TURZYN ♦ CENTRUM HANDLOWE ul. Bohaterów Warszawy 42 pon.-pt. 9-21
TURZYN przy NETTO, ul. 26 Kwietnia 91
pon.-pt. 10-20
STER - CENTRUM HANDLOWE ul. Ku Słońcu 67
pon.-pt. 9-21
GALAXY • CENTRUM HANDLOWE Al. Wyzwolenia 18/20
pon.-pł. 9-21
CENTRUM HANDLOWE SŁONECZNE ul. Struga 18
pon.-pł. 10-20
KOŁOBRZEG: BILU - CENTRUM HANDLOWE ui. Koszalińska 36
pon.-pł. 10-20
KOSZALIN:
GALERIA EMKA - C. H.-R0ZRYWK0WE, ul. Jana Pawła li 20
pon.-pł. 9-21
SKLEP INTERNETOWY- VWW.euro.CORI.pl INFORMACJE,ZAMÓWIENIAI SPRZEDAŻ TELEFONIO!
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KANAPOWCE Pies gotów jest rozgryźć nawet termometr, ale człowiek musi myśleć za siebie i zwierzę

Kochać, nie znaczy TUCZYĆ
ANNA MISZCZYK

anna.miszczyk@gs24.pl
Trzyletnia amstafka Fio
na ma słabość do kanapy.
- Lubi sobie poleżeć - mó
wi jej właściciel Piotr Giotz,
drugoklasista z V Liceum
Ogólnokształcącego ze Szcze
cina. - Na szczęście biegać też
lubi.
Do rodziny Giotzów suczka
trafiła ze schroniska.
- Tato poszedł tam razem
z mamą. Spodobała się wspomina Piotr. - Miała sie
dem miesięcy, kiedy ktoś ją
porzucił.
W nowym domu Fio
na przysparzała sporo kłopo
tów: zjadała kapcie, wycie
raczki, buty.
- Rozgryzła też termometr.
Rtęć została na podłodze, ale
nie mam pewności, czy jakiejś
kulki nie zjadła. Na szczęście
przeżyła - oddycha z ulgą
właściciel.
Piotra spotykamy, gdy
idzie z Fioną po parku. Tego
dnia, to już drugi spacer.
Na pewno nie ostatni.
- Na wakacje Fiona będzie
już w formie - zapewnia pan
Piotr. - Zimą trochę za mało
się ruszała. Ale teraz będzie
my jeździć do lasu. Fiona lubi
też pływać. Powinna schud
nąć.
Dziś suczka waży ponad 30
kilogramów.
- Kilka kilo przydałoby się
zrzucić - mówi właściciel.

Nie rób tego na własną rękę

Psów i Kotów. Organizowany
był już po raz drugi. W leczni
cach dla zwierząt w całej Pol
sce można było za darmo
zważyć psa i kota, ustalić jego
właściwą wagę, poradzić się.
- Absolutnie nie należy od
chudzać zwierzęcia na wła
sną rękę - mówi Małgorzata
Szczepańczyk, lekarz wetery
narii. - Trzeba to robić
pod kontrolą. Bo jeśli taki
grubasek zacznie nagle biec
przy rowerze, to jego serce
może nie wytrzymać.
Pani Małgorzata jest wete
rynarzem od dziewięciu lat.
Lecznicę dla zwierząt prowa
dzi także jej ojciec Andrzej
Zawodny. Oboje przystąpili
do ogólnopolskiej akcji odchu
dzania zwierząt.
- Uświadamianiem właści
cieli, że ich zwierzaki muszą
schudnąć zajmujemy się non-stop - mówi pani Małgorza
ta. - Zawsze można do nas
przyjść i poradzić się w spra
wie wagi zwierzęcia. Za dar
mo.

18-kilogramowy Mruczek
Zarówno u ludzi, jak
i zwierząt, nadwaga to prze
kroczenie prawidłowej masy
ciała o 15 procent, a otyłość o 20-30 proc. Weterynarze sy
pią przykładami jak z ręka
wa: jamnik, który powinien
ważyć 8 kg, ma 14, dalmatyńczyk przekroczył już 40 kg
(powinien mieć 25-30). Kot
nie waży 3-5 kilo ale 12. Jest
malutka główka i ogrom
na ilość tłuszczu. Małgorzata
Szczepańczyk zapamiętała
kota, który miał 18 kilo. Nie
stał, tylko leżał. Jego waga, to
efekt wieloletniego tuczenia.
Przyczyna odkłada
nia się zbędnych

kilogramów jest u ludzi
i zwierząt taka sama: energia
dostarczana w pokarmie nie
jest zużywana poprzez ruch,
zabawę czy wysiłek fizyczny.

Pies podobny do pana
Nie oszukujmy się: na oty
łość zwierzęcia ogromny
wpływ ma styl żyda i nawyki
jego właśddela. Niestety, co
raz częściej ludzie spędzają
wolny czas mało aktywnie,
rekompensując to zwierzędu
kalorycznymi przekąskami
lub wspólną drzemką na ka
napie przed telewizorem.
Pod wpływem człowieka
zwierzę się zmienia. To z nad
wagą czy otyłością, koncen
truje swoją aktywność wokół
najważniejszej dla niego
czynności, czyli jedzenia lub
proszenia o nie właściciela.
Jak mu odmówić?
- Kiedy zwierzę chce prze
kąski, można spróbować dać
mu marchewkę - mówi Mał
gorzata Szczepańczyk. - Jak
nic innego nie dostanie, to zje
i to. Choć niestety nie każdy.
Tak naprawdę nie ma jedne
go schematu odchudzania.
Nie można też od razu grube
go psa zmuszać do odchudza
nia. Dlatego właśnie koniecz
na jest wizyta u specjalisty.

Ach te jamniki
Niektóre rasy mają więk
szą skłonność do tyda. Wśród
psów dotyczy to przede
wszystkim labradorów, beagle’ow, terierów, basetów,
spanieli, jamników długowło
sych i większości długowło

W całym kraju kończy się
właśnie Ogólnopolski Ty
dzień Walki z Otyłością

sych psów ras olbrzymich.
U kotów problem dotyczy
mieszańców ras domowych
kotów krótkowłosych.
Ryzyko wystąpienia otyłośd jest też większe u zwierząt
starszych. Z przeprowadzo
nych międzynarodowych ba
dań wynika, że wśród psów
najwięcej otyłych osobników
obserwuje się pomiędzy 5 a 8
rokiem żyda, a u kotów mię
dzy 5 a 10 rokiem żyda, kiedy
to obniża się aktywność.
Istotny wpływ na szybsze
przybieranie kilogramów ma
ją również zabiegi chirurgicz
ne, mające na celu kontrolę
urodzeń tj. kastracja lub ste
rylizacja. Tego typu zabiegi
zwiększają ryzyko otyłości,
ponieważ pozbawia się zwie
rzę narządów wytwarzają
cych hormony płdowe, które
wpływają na metabolizm.

Gruby, czyli chory
- Odchudzanie zwierząt, to
nie moda, ale konieczność mówi Małgorzata Szczepań
czyk. - Otyłych zwierząt jest
coraz więcej.
Waga odbija się na zdro
wiu. Otyły pies czy kot jest
mało aktywny, niechętnie się
rusza i szybko męczy. Nieto
lerancja wysiłku, duszności,
nadmierne obciążenie sta
wów i kręgosłupa, to typowe
problemy zwierzęcia z nad
wagą. Mogą pojawić się po
ważne problemy zdrowotne:
cukrzyca, niedoczynność tar
czycy, kamice dolnych dróg
moczowych czy nadczynność
kory nadnerczy objawiającej
się wielomoczem i nawracają
cymi ropnymi zapaleniami
skóry. Zwierzęta otyłe żyją
o jedną trzecią krócej.

TOT. ANDRZEJ SZKOCKI

Niełatwo jest powiedzieć
właścicielowi, że jego
zwierzak jest za gruby.
Obraża się, jakby była
mowa nie o psie czy ko
cie, ale o nim.

- Na wakacje Fiona będzie już w formie - zapewnia
Piotr Giotz ze Szczecina.
Otyłe zwierzę ma proble
my z reprodukcją, poczynając
od kłopotów z zapłodnieniem,
a kończąc na pojawieniu się
ryzyka dężkiego porodu. Le
karze weterynarii przyznają,
że każdy zabieg, wykonany
na zwierzędu z nadwagą nie
sie ze sobą większe ryzyko
komplikacji (głównie podczas
znieczulenia), niż w przypad
ku zwierzęcia o optymalnej
masie dała.

Trzeba uważać na właściciela
Małgorzata Szczepańczuk
przekonuje, że sporo zwierząt
udaje się odchudzić. Kluczo
wa jest postawa właśddela.
- Trzeba naprawdę uwa
żać co się mówi, bo nieraz,

kiedy właśddel słyszy, że je
go zwierzę jest za grube, ob
raża się, jakby była mowa nie
o psie czy kodę, ale o nim przyznaje lekarka. - Mam
nadzieję, że ta ogólnopolska
akcja uzmysłowi ludziom, że
po prostu jest problem i nale
ży coś z tym robić. ■

ABC PSIEJ DIETY
M Nie popełniaj prostych
błędów. Nie dodawaj
do karmy tłustych ulepszaczy, nie karm zwierzęcia
resztkami z obiadu, ogra
nicz kaloryczne przekąski.
KI To właściciele decydu
ją o tym, co i kiedy jedzą
i jak aktywne są ich zwierzę
ta.
M Jeżeli aktywny tryb ży
cia nie jest naszym ulubio
nym sposobem spędzania
wolnego czasu, nie wybie
rajmy psa lub kota, który
potrzebuje dużo ruchu.
M

Mały plasterek szynki,

kawałek żółtego sera lub
ciastka, to dodatkowe prze
kąski serwowane na co

dzień psom i kotom. Choć
z pozoru wydają się nie

r

szkodliwe, przyczyniają się

do wzrostu ich wagi.
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KUCHNIA PO NOWEMU Krótki instruktaż obsługi
Lustrujemy, gdzie jemy

Tak smakuje

Publikujemy kolejny odcinek prezen
tacji lokali gastronomicznych. Ciąg
dalszy nastąpi. Zajrzymy do restaura
cji, pubów, barów i pizzerii w Słup*
sku, Koszalinie i w innych miejscowo
ściach naszego regionu. Zajrzymy do ta
lerzy i w zakamarki. Tam, gdzie drogo i tam, gdzie tanio.

OCZESNOSC

Ekspres do kawy z kapsułek to ostatni krzyk mody.
Kuchnia zaczyna przypo
minać centrum dowo
dzenia statku kosmicz
nego - inteligentne lo
dówki i kuchenki, nowo
czesne gadżety, nowe,
zaskakujące materiały.
Łatwo się w tym pogubić.
JOANNA
BOROŃ-BEPNARZ

joanna.boron@gk24.pl
Naszym babciom wystar
czyć musiała opalana drze
wem lub węglem kuchenka
i żeliwne garnki. Teraz hitem
są kuchenki indukcyjne.

Gary pod prądem
Gotowanie indukcyjne łą
czy w sobie zalety gotowania
na kuchence gazowej i cera
micznej. Nie ma źródła ciepła,
lecz spirala indukcyjna znaj
dująca się pod płytą ceramicz
ną wytwarza prąd indukcyj
ny w garnku.
Zaletą jest krótki czas na
grzewania. A po zdjęciu naczy
nia z płyty następuje automa
tyczne jego wyłączenie. Po
za tym płytę grzewczą łatwo
utrzymać w czystości. Nie na
grzewa się ona, dlatego nie bę
dziemy pocić się z gorąca przy
gotowując obiad i nie ma za
grożenia pożarem. Ciepło wy
twarzane jest tylko w garnku,
przez co energię zużywa się je
dynie do gotowania. Co ozna
cza automatycznie mniejsze
rachunki za prąd - moc 3500
W pozwala na zagotowanie 5
litrów wody w ciągu 9 minut,
na konwencjonalnym piecu
potrzeba na to 15 minut.
Minusy są dwa, ale za to
poważne. Nie każdy garnek
lub patelnia nadają się do go
towania indukcyjnego! Wy
tworzenie pola magnetyczne

go zależy od materiału, z któ
rego jest wykonany spód
garnka. Do użytku nadają się
stal, stal chromowana, stal
szlachetna, żeliwo. Barierą są
też ceny - kuchnie indukcyj
ne są droższe od gazowych
i elektrycznych. Co prawda
jednopalnikową kuchenkę in
dukcyjną na portalach inter
netowych można kupić za
100 zł, ale to sprzęt mało
przydający się w domu. Ceny
dużych kuchenek dochodzą
nawet do 2000 zł.

Kawa z kapsułki
W kategorii mniejszych
kuchennych wynalazków na
szą uwagę zwróciły nowocze
sne ekspresy do kawy z kap
sułek (przyznacie, że brzmi to
kosmicznie). Dzięki tym ma
chinom każdy kawosz może
przygotować we własnej
kuchni idealne espesso, capucino czy cafe lungo.
Jak to działa? Do machiny
wkładamy kawę zamkniętą
w hermetycznej kapsułce. Prze
suwamy dźwignię i kawa goto
wa. Proste, ale kosztowne.
Po pierwsze, na taki ekspress
przeznaczyć musimy około 500
złotych. To nie koniec — będzie
my w nim mogli parzyć kawę
tylko z określonego typu kapsu
łek, a każda taka kapsułka kosz
tuje około 2 złote. Na dodatek
nie wszędzie możnaje dostać.

Silikon pod lupą
Gdybym spośród kuchen
nych nowości (mówimy tu
o drobiazgach) miała wybrać
tę moim zdaniem najprzydat
niejszą, to bez wahania wska
załabym na silikon.
Silikonowe formy, pędzle,

łopatki robią w kuchni oszała
miającą karierę. Dlaczego? Si
likon to magiczny materiał -

NAZWA: Domek Kata
ADRES: Ratuszowa 1
RODZAJ:
Kawiarnia
na parterze i restauracja
na antresoli
GODZINY OTWARCIA: od
10 do 24
WYSTRÓJ: Wszystko tu
gra. Kamieniczka została wy
budowana prawdopodobnie
w XVII lub XVIII wieku. Wy
strój nawiązuje więc do tego
okresu. Od mebli przez naj
mniejsze elementy wystroju
wnętrz po malowane na za
mówienie obrazy - wszystko
utrzymane jest w tej samej
stylistyce. Należą się brawa
za dbałość o najmniejszy
szczegół. Choć zdarzają się
i wpadki. Tak jak serduszka
wycięte (chyba) odręcznie ze
srebrnej folii i przyklejone
na szybach.
TOALETY: Bezpłatne
OBSŁUGA: Fachowa i dys
kretna.
MENU: Pełen wybór dań
od zestawów śniadaniowych
(!) do kolacji na ciepło z przy
ł stawkami. Do tego duży wy
bór trunków i deserów. Przy
■i kłady? Krewetki królewskie
smażone w cieście z ostrym
sosem (27 zł), ślimaki w ma
śle ziołowym (za 6 szt. 16 zł), pierś kaczki smażoznakomicie znosi temperatury dzić), nie uczula, nie zmienia j
od minus 40 do plus 240 stopni smaku potraw i pozwala j
Celsiusza. Ale to nie wszystko oszczędzić na energii.
NAZWA: Dionysos. Kuch
Jest i minus - cena. Fo- j
- do silikonu jedzenie nie przy
wiera, więc szorowanie mamy remka z dobrej jakości siliko- j nia grecka
ADRES: ul. Armii Krajowej
z głowy (na dodatek można si nu może kosztować 10 razy j
likonowe rzeczy myć w zmy tyle, co klasyczna metalowa! j 11
RODZAJ: restauraqa/bar
warce), łatwo się go przecho Mamy formy silikonowe od i
WYSTRÓJ: Bar składa się
wuje, jest praktycznie nie kilku złotych (np. komplet j
zniszczalny (tylko płomień al foremek do babeczek za ( z dwóch niedużych pomiesz
czeń. Jednego dla niepalących
bo ostry nóż mogą mu zaszko- 14,99 zł) do 100 i więcej. ■
i drugiego, w którym moż
na palić. W pierwszym znaj
KUCHENKA SYMBOLE
dują się 4 stoły, w drugim 3.
I ROZMRAŻANIE
Termoobieg zwykle oznacza
Wystrój jest prosty: drewnia
ny jest jako wiatraczek, ale
Ta funkcja pozwala na roz
ne stoły, po bokach ławy. Pa
niektóre firmy zamiast takich
stelowe kolory na ścianach.
mrażanie potraw o około 30%
oznaczeń stosują obrazkowe
szybciej niż metodą natural
Bez udziwnień.
symbole dań. Jak wtedy roz
ną. Zwykle symbolem roz
TOALETA: Bezpłatna, jed
poznać termoobieg? To pro
na dla wszystkich.
mrażania jest śnieżynka.
ste - po pracy wentylatora,
OBSŁUGA: Mam miesza
i* PIECZENIE KONWEKCYJNE,
który rozprowadza gorące j nie wrażenia, niby sympa
czyli tradycyjne
powietrze po całym piekarni
tyczna młoda dziewczyna, ale
Wybieramy żądaną tempe
ku.
dość spięta. Nie potrafiła so
raturę. Zaleca się wstępnie
bie poradzić z głośno zacho
* GRILL
nagrzać piekarnik przed wło
wującą się klientelą.
Ten rodzaj pieczenia jest
żeniem potrawy. To, czy pie
MENU: Zgodnie z nazwą lo
szczególnie wskazany przy j kalu w Dionysosie możemy
karnik jest już nagrzany, poka
niewielkich potrawach zuje lampka (np. zapala się
skosztować dań kuchni grec
szaszłykach, grzankach, zapie
zielona czy żółta, albo gaśnie
kiej. W menu znajdziemy więc
kankach. Grill można też włą
tzatziki, gyrosa czy suflaki.
czerwona). Pieczenie trady
czyć pod koniec pieczenia tra
Dla wielbicieli kuchni greckiej,
cyjne to kreska albo dwie.
dycyjnego lub z termoobiewynika z menu po części
I PIECZENIE Z TERMOOBIEGIEM giem, by przyrumienić ciasto ia jak
tureckiej, zaproponowano
lub mięso, ale trzeba tu za
kilkanaście dań obiadowych
Ten rodzaj pieczenia po
chować ostrożność, by nie
z grilla. Znajdziemy więc i pro
zwala na rozprowadzenie cie
przesadzić - grzałki zwykle
pła w sposób regularny i jed
pozycję o wdzięcznej nazwie
szybko się nagrzewają, a wol- I Sofokles, danie składające się
nolity w całym wnętrzu pie
z dwóch filetów: wieprzowego
no stygną. Oznaczenie grilla
karnika. Możliwe jest piecze
to najczęściej fala.
nie dwóch różnych rodzajów
i z kurczaka, tzatzików, fasolki
szparagowej w sosie, ryżu
potraw (na przykład mięsa
* UWAGI
czerwonego i sałatki. A to nie
i ryby), z przestrzeganiem od
Czasem zdarza się, że pie
powiednich czasów piecze
wszystko, bo do spróbowania
mamy jeszcze kilku innych „fi
karnik ma więcej funkcji, ale
nia. Korzystając z tej funkcji
lozofów”. W karcie dań są jesz
zwykle są one kombinacją
musimy pamiętać, że ciasto
tych już opisanych np. TER
czy mięso upieką się szybciej,
cze Archimedes, Thales czy PiMOOBIEG + GRILL. Działanie
powinniśmy też zmniejszyć
tagors. My nie omieszkaliśmy
wentylatora połączone z dzia
spróbować dolmades, czyli go
nieco temperaturę pieczenia
łaniem grilla pozwala na szyb
- np. jeśli przepis mówi o 200
łąbków w liściach winogron
stopniach, to przy funkcji terkie i skuteczne pieczenie po
z sosem pomidorowo-czosnkotraw.
wym. Pycha. Trochę rozczaro
moobiegu wystarczy 180.
wała smażona oberżyna

na w sosie wiśniowo-trzcinowym na pieczonych jabłkach
i pomarańczach (46 zł), łosoś
duszony w białym winie z so
sem beszamelowym na szpi
naku z ziemniakami z wody
(34 zł).
CENY: Jak na lokal w za
bytkowej kamienicy w sa
mym centrum miasta, ceny
nie przekraczają granic przy
zwoitości. Za kawę zapłacimy
tu od 6 do 7 złotych. Za dużą
porqę szarlotki na ciepło z lo
dami i bitą śmietanę 10 zł.
Dania obiadowe od 30 do po
nad 40 złotych.
OPINIA: Do Domku Kata
można bez wstydu przypro
wadzić gości np. spoza miasta
i, co ważne, nie zbankruto
wać, płacąc za nich rachunek.
W zamian nasze zamówienie
zostanie podane ładnie ude
korowane. Jedyne, do czego
mogłabym się przyczepić, ale
tylko zważywszy na konkret
ne przyjęcia, to nazwa lokalu.
Bo, jak powiedziała moja zna
joma, której zaproponowano
tam organizację niedużego
przyjęcia weselnego: - Co ja
powiem dzieciom za 20 lat, że
brałam ślub w Domku Kata?
OCENA W skali od 1 do 5
-5.
Monika Makoś

era
z przyprawami, pomidorami
i w sosie, ale widocznie taki jej
urok. Najlepsze jest najprost
sze danie - folien, czyli po pro
stu zawinięty w liść gorący
ziemniak.
CENY: Raczej umiarkowa
ne. To, co opłaca się najbar
dziej, to wielki talerz jedzenia
dla dwóch lub czterech osób.
W składzie gyros, frykadelki,
suflaki, wątróbki, steki itp.
Wszystko w liczbie podwójnej
za 49 zł. Z tańszych dań
na pewno wart polecenia jest
wspomniany wcześniej folien
za 7 zł czy filet z kurczaka
w sosie bemez za 17,50. Przy
gotujmy się jednak na to, że
dania obiadowe z naszej kie
szeni wyciąganą minimum
20 zł na osobę. Za piwo butel
kowe w zależności od rodzaju
zapłacimy od 4 do 5,5 zł.
OPINIE: Plusy to jedzenie.
Praktycznie nie ma w okolicy
miejsc, gdzie można byłoby
spróbować dań kuchni grec
kiej. Teraz takie miejsce się
pojawiło. Czy lęborczanie za
smakują w kuchni ojczyzny fi
lozofów, pokaże czas. Minusy
to brak charakteru: niby bar
z kuchnią grecką, ale więk
szość klientów i tak przyszła,
żeby napić się piwa. Schludny
wystrój wnętrza domaga się
odrobiny szaleństwa, no
i greckości, bo tej jakoś nie wi
dać. Zdecydowany minus to
obsługa, rozkojarzona kelner
ka nie zachęca do dłuższego
pobytu w tym miejscu. Ale za
kładam, że lokal dopiero się
rozwija, więc należy mu się
kredyt zaufania.

OCENA 4, tak na wyrost
(w skali od 1 do 5).
Edyta Litwiniuk
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GALERIA NASZYCH ULUBIEŃCÓW
TU JEST MIEJSCE NA ZDJĘCIE TWOJEGO:
PSA, KOTA, CHOMIKA CZY INNEGO ZWIERZAKA,
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ZEŚLIJ MAILEM: MARA@GP24.PL
DOPISZ KILKA ZDAŃ O BOHATERZE FOTOGRAFII I SWOJE DANE
{MIĘ, NAZWISKO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA).
CZEKAJ CIERPLIWIE NA PUBLIKACJĘ. ZAPRASZAMY!
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Ewa Wójcik z Karlina przysłała cały zestaw zdjęć po
kaźnej zwierzęcej rodzinki. Niestety, nie wszystkie
nadawały się do druku. Możemy jednak podziwiać:
Pusię i Rudego zgodnie śpiących; Sonię i Kitkę, która
nie je byle czego.

-To sunia mojej cioci.
Wabi się Milena, ale
wszyscy wołają na nią
Suk-Suk.
Postanowiła pozować
do „Playboya" - napisała
Ewa Magdalena Zygowska.

- Jestem Fifi. Mieszkam w
Stargardzie w domku jed
norodzinnym. Gdy wchodzi
listonosz, lubię go łapać
za pięty. Zawsze też lubię,
kiedy miska jest pełna.
Mój pan Patryk Kalitkiewicz bardzo dba o mnie.

Poziomo: 3) ładowany do
magazynka pistoletu, 9) ażu
rowa zasłona okienna, 10)
obraz namalowany farbami
wodnymi, 11) fundamentalistyczny muzułmanin z Afga
nistanu, 12) pod opieką wadery, 13) miejsce sabatów
czarownic w Świętokrzyskim
Parku Narodowym (2 słowa),
14) członek jednej z najstar
szych ras zamieszkujący Afry
kę, 15) bierze udział w impre
zie, wydarzeniu, 19) wypeł
niacz pocisków artyleryjskich
groźny dla żołnierzy wrogiej
armii, 22) nadstawiane przez
ciekawskich, 23) Brad, aktor
i producent filmowy, mąż An
geliny Jolie, 25) wśród sztuć
ców dojedzenia zupy, 29) ba
nialuki, brednie, 30) most
przerzucony nad torami kole
jowymi, 31) zimno, 32) po
tocznie o polskiej monecie
o podstawowym nominale,
33) inkubator dla nowalijek,
35) imię Murphy" ego, czar
noskórego gwiazdora USA
(„Gliniarz z Beverly Hills"), 36)
poszewka na poduszkę wy
pełniana pierzem, 39) prawo

do wglądu we wszystkie
aspekty działalności, 42) wa
rzone z chmielu, 43) żywią się
nią jedwabniki, 46) jeden ze
skoków wykonywanych pod
czas tańców na lodzie, 49)
wielobarwna
na
niebie
po deszczu, 50) zboże na
chleb, 51) nadziewana w
bombonierce, 52) można ja
stracić w wyniku kompromi
tacji, 53) naprawiane u szew
ca, 54) mniej niż operacja, 55)
coś na ząb.
Pionowo: 1) najmniejsza
możliwa ilość, 2) nadmierny
zachwyt nad własnym wyglą
dem, 3) prądu elektrycznego
mierzone w amperach, 4)
meteor o olbrzymich rozmia
rach i znacznej jasności, 5)
szarlotka, 6) szyk żołnierzy
na apelu, 7) żaglowy okręt
wojenny, 8) damsko - męska
pogawędka z podtekstami,
16) pryskają z ogniska, 17) ko
zak doński, który w XVIII wie
ku wzniecił powstanie w Ro
sji, 18) polski taniec ludowy
podobny do poloneza, 20)
Egipcjańin, tytułowy bohater
bestselerowej powieści Miki

Waltariego, 21) reguluje zasa
dy działalności organizacji,
24) dokument zawarcia ubez
pieczenia, 25) mały do wypi
cia, 26) owoc dębu, 27) po
chodzący z Rosji artysta
z „Piwnicy pod Baranami",
28) oficjalnie o małżonkach
na uroczystości, 34) gra ha
zardowa sześcianikami z
oczkami, 37) mocniejszy od
wódki, 38) testowy model
urządzenia, maszyny, 40) ga
tunek sowy, 41) pikantny
podtekst sprawy, 44) Keanu
z „Matrixa", 45) imię aktora
z 27 pionowo, 47) imię kró
lów francuskich, 48) Marek,

rekordzista Polski w biegu
na 400 m przez płotki.
Litery z pól dodatkowo po
numerowanych, odczytane
kolejno od 1 do 38, utworzą
rozwiązanie - aforyzm, które
go autorem jest Rabindra
nath Tagore.
Bogdan Witek

Nagrody za ubiegły ty
dzień (hasło: „Żelazna kadra
też czasem rdzewieje.") otrzy
mują: Leszek Stańczyk z Pęplina, Roman Czader z Wierzchomina i Janusz Ziemba ze
Starych Łysogórek.

Rozwiązanie powyższej krzyżówki można przesłać do 28 kwietnia na dwa
sposoby: na kartach pocztowych i za pomocą SMS-ów.
Karty pocztowe należy przesyłać na jeden z adresów redakcji:
ul. A. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin; ul. H. Pobożnego 19,76-200
Słupsk; ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
Można też wysłać pod nr 7168 SMS o treści:
kgp.kmag hasło imię nazwisko adres
Uwaga: SMS nie może mieć więcej, niż 160 znaków. Koszt SMS-a: 1,22 zł z VAT.
Dane Czytelników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby
wyłonienia nagrodzonych a następnie zostaną usunięte.
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RECENZJA Książka

RECENZJA Płyta

Miasto Słońca,
czyli przednówek piekła

Metalowa pomarańcza: ostro i głośno

„Miasto Słońca” to powieść,
której tytuł może zmylić, ale
treść nie pozbawi złudzeń co
do świata, w jakim żyjemy.
I to nie tylko w książkach. To
mroczny thriller, który sam
Harlan Cohen, mistrz tego
gatunku, określił jako „bezli
tosne napięcie, które nie wy
puści cię ze swojego uścisku”.
Oprócz intrygująco prowadzo
nego wątku sensacyjnego jest
to również wzruszająca opo'rieść o sile męskiej przyjaźni,
Walce rodziców o odnalezienie
zaginionego syna i odbudowa
nie zniszczonych relacji mał
żeńskich.
Wszystko zaczyna się zwy
czajnie. Dwunastoletni Jamie
Gabriel wsiada na rower, aby
Jak co rano rozwieźć gazety
na przedmieściach Indiana
polis. Nie wraca już do domu.
Czternaście miesięcy później
zrozpaczeni rodzice powoli
tracą nadzieję na odnalezie
nie syna. Przygnębieni bez
czynnością policji, która nie
może (albo nie chce) odnaleźć
chłopca, znajdują wreszcie
Prywatnego detektywa, któiy
może być ich ostatnią szansą.

Frank Behr to były glina,
którego przeszłość skrywa
osobistą tragedię, podobną
do tej, która stała się udziałem rodziców Jamiego.
Zmagając się z demonami
przeszłości, detektyw podęjmuje się sprawy, jednak
wie, że znalezienie chłopca
żywego będzie graniczyło
z cudem.
Behr wraz ze zdesperowanym ojcem chłopca wyruszają w dramatyczną podróż
w poszukiwaniu prawdy,
choćby miała się ona okazać
najbardziej okrutna. Odkrywąją przerażający świat nąjpodlejszych zbrodni i docierają do miejsc, w których
kończą się granice człowieczeństwa. W finale odnajdują
tytułowe „Miasto Słońca”,
które skrywa okrutne tąjemnice.
Autor David Levien jest
czołowym scenarzystą filmów
akcji w Hollywood. Spod jego
ręki wyszły takie filmy, jak
„Ocean’s Thirteen”, „Hazardziści”, „Synowie mafii”, „Ława przysięgłych”, co może
gwarantować wysoki poziom
adrenaliny zawarty na kartach „Miasto Słońca”. I rzeczywiście tego tu nie brakuje,
chociaż krew nie leje się gęsto
i bez potrzeby.
Najsilniejszą stroną książki są sytuacje, w których bezradni rodzice, zrozpaczeni
i wręcz poniżeni przez inercję
policji, nie potrafią poradzić
sobie z rzeczywistością. To
książka o tym, co może spotkać każdego z nas. Warto
przeczytać ku przestrodze.
Rafał Szymański
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Sepultura

j

najwyraźniej

{ rozmiłowała się w albumach
inspirowanych dziełami lite
| rackimi. Jakiś czas temu po
j rwała się na rockową adapta
j cję „Boskiej komedii” Dante
\ go, a na najnowszej płycie

„A - Lex” ujawnia fascynację
„Mechaniczną Pomarańczą”
Anthony Bugressa, a dokład
niej filmem Stanleya Kubricka, który powstał na podsta
wie tej książki.
Zamysł to dość ryzykowny,
bo o ile łatwo można odtwo
rzyć fabułę tego dzieła, to
znacznie trudniej oddać jego
karkołomny język, stanowią
cy pomieszanie angielskiego
z rosyjskim. No, ale umówmy
się, że na metalowej płycie nie
chodzi o zgłębianie lingwi
stycznych połamańców. Ma
być ostro, mocno, głośno.
Ijest.

j

Zespół, który ze względu
na liczne zmiany składu jest
raczej spadkobiercą dawnej
Sepultury z braćmi Cavalera,
znakomicie radzi sobie z przy
rządzaniem siarczystych, roc
kowych numerów, pełnych
wściekłego krzyku, przesterowanych gitar i licznych zmian
tempa.
Wydaje się jednak, że opar
cie płyty na wybitnym utwo
rze literackim to nieco za ma
ło, by stworzyć wybitną płytę.
Można o niej powiedzieć, że
jest niezła. Dobra. Nawet bar
dzo dobra. Ale bardzo do
brych płyt są na świecie tysią

ce. Co pozostanie w pamięci
po wysłuchaniu tej?
Moim zdaniem - „Ludwig
Van”, czyli metalowo-symfoniczna adaptacja IX Symfonii
Beethovena. Spore wyzwanie,
z którym grupa poradziła so
bie znakomicie. Co prawda
nie sądzę, aby tytułowemu
bohaterowi „Mechanicznej
pomarańczy” Alexowi spodo
bała się taka wersja jego ulu
bionego utworu. Ale w końcu
płyta jest o nim, a nie dla nie
go.
Grzegorz Szczepański

Sepultura, „A - Lex" SPV,
2009.
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0,20 zł + VAT

za minutę do wszystkich
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David Levien, Miasto Słońca, j
Papierowy Księżyc, 2009.

MÓJ PRL - konkurs
Św?

dla Czytelników

„Jestem osobą, która uro
dziła się pięć lat po końcu ko
munizmu. Jestem osobą, któ
rej wszyscy mówią, że komu
nizm był rzeczą, która spowo
dowała zastój Polski i że to
przez niego musimy tak bar
dzo gonić kraje Zachodu. Ale
ja uważam inaczej."
Tak zaczął swoją opowieść
Marcin Koralewski ze Słupska.
Pierwszy Czytelnik, który od
powiedział na nasze zapro
szenie do konkursu „Mój
PRL".
■ Czekamy na teksty,
w których wyrażą Państwo
swoją opinię o PRL Ocenicie

tę epokę. Napiszecie swoje
osobiste odczucia.
■ Forma dowolna - felie
ton, wspomnienie, opis jedne
go dnia, wiersz, list do wnuka,
list do rodziców.
■ Format - do 1,5 strony
standardowego maszynopi
su.
■ Zapraszamy Czytelni
ków w każdym wieku tych, co żyli w PRL i tych,
którzy wiedzę o nim czerpią
z opowieści, filmów i litera
tury.
S Prace można zsyłać ma
ilem: mara@gp24.pl, pocztą
zwykłą (adresy redakcji
w stopce) lub wrzucić do re
dakcyjnych skrzynek. Prosi
my o podanie danych adre
sowych.
■ Czekamy do 30 kwiet
nia.
■ Nagrodzone prace zo
staną opublikowane w „Gło
sie", przewidujemy też na
grody książkowe.

£

W
■
wiemy, że kontakty zasilają Twoją
firmę. Teraz dzięki nowej promocji
możesz dłużej rozmawiać ze swoimi
partnerami biznesowymi, nawet jeśli mają numery
w innych sieciach, gdyż dajemy Ci:

Nokia 5800 XpressMusic
od 1 zł + VAT

Sony Ericsson X1
od 1 zł + VAT

Samsung Omnia HD
od 1 zł + VAT

niską stawkę od
+ VAT za minutę rozmowy,
do
na rozmowy,
warunki promocyjne przez
trwaniaumowy,
nowoczesne telefony od z + VAT

Zapraszamy do salonów i na
Szczegóły oferty w regulaminie promocji Ekstra Minuty do Wszystkich.

Zwiedź z nami piękny Lwów
czytaj strona 28

1297609G1K1/A
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TYLKO Z GŁOSEM

Historyczne centrum Lwowa znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO.

Cmentarza Łyczakowskiego z Cmentarzem Orląt nie sposób pominąć.
Na zdjęciu aleja z grobami ludzi zasłużonych dla miasta.

Nie ma jak LWÓW
- Wrócimy tu - postano
wiliśmy, ale tym razem
z wycieczką. Bo po tak
niezwykłym miejscu le
piej poruszać się z prze
wodnikiem, bezpieczniej
jeździć z zawodowym
kierowcą, by móc cały
czas poświęcić oglądaniu
tego, co niepowtarzalne.
PIOTR JASINA

piotr.jasina@gs24.pl
Do
decyzji
wyjazdu
do Lwowa dojrzewaliśmy rok.
Bo to daleko, bo na wschód,
nie ten komfort, no i to przej
ście graniczne. Ale z drugiej
strony: nie ma jak Lwów.
Warto zobaczyć czy pozostały
ślady dawnej świetności,
w końcu kiedyś stolicy gali
cyjskiej kultury.

Witamy na Ukrainie
Wielki napis na przejściem
ukraińskim w Hrebennem
zapewniał nas, że jesteśmy
mile widzianymi gośćmi i że
właśnie na nas tutaj czekają.
System odprawy paszporto
wo-celnej jest dość skompliko
wany i my, Polacy z zachodu
kraju odwykliśmy od żołnier
skiego musztrowania. Cóż co
kraj, to obyczaj. Czego nie
mieliśmy, to dokupiliśmy podatek ekologiczny, skoraja
pomoszcz. Na szczęście w Lu
blinie kupiliśmy trochę hrywien. Warto o tym pamiętać.
Przed nami już tylko 60-kilometrowa droga do Lwowa.
Pełna dziur i stacji benzyno
wych; bardzo szeroka.
Przemierzamy ukraińskie
stepy. Po drodze zaledwie kil
ka małych miejscowości. Nie
ma ruchu. Przez godzinę mi
jamy zaledwie kilka ziłów
i kamazów. Dopiero na przed
mieściach przybywa aut.

Z planem bywa różnie
Szybko się przekonujemy,
iż mapa nie zawsze jest po
mocna, choć do centrum po

prowadziła bezbłędnie. Ukra
iński plan miasta pokazuje,
jak powinno być, a nie jak
jest. Miasto jest rozkopane.
Niestety, nie ma co z góry za
kładać trasy, która doprowa
dzi nas do celu. Nie sposób też
w trakcie jazdy odczytać
nazw ulic, tabliczki są bo
wiem bardzo małe, no i in
na czcionka.
Jesteśmy.
- Moje serce bije rytmem
tego miasta - mówi Terasa
Wilczyńska z domu Kowal
ska, spotkana w centrum
lwowianka. - Większość mo
jej rodziny po wojnie przenio
sła się do Polski. Odwiedzam
ich, ale zawsze z radością
wracam tutaj. Do mojego
Lwowa. W moim sercu jest
zawsze polski.

Oczy dookoła głowy
Cały czas uważamy na au
to, bo drogi miejskie w ni
czym nie przypominają na
szych. Przede wszystkim
przedwojenna kostka bruko
wa i wysokie krawężniki.
Trzeba też dostosować się
do lwowskich rozwiązań ko
munikacyjnych. Szyny tram
wajowe ciągną się po obu
stronach jezdni. Na środku
ulicy parkują samochody.
Światła obowiązują tylko
na kilku, naprawdę głównych
skrzyżowaniach. Miasto jest
prawdziwym wyzwaniem dla
kierowców.

Targowisko, czyli wszystko
Lwowianie najchętniej za
opatrują się na bazarach. Tu
taj jest taniej, ale pod warun
kiem, że kupuje się od osób,
które sprzedają to, co same
wyprodukowały. Ciasno stoją
kobiety sprzedające mleko,
masło, ser, śmietanę. Wszyst
kiego można skosztować.
Tuż obok można kupić
świeży drób albo inne mięso
z własnego uboju. Albo miód
z metalowej kany, który wiel
ką nabierką wlewa się do sło

ika. Wszystko z cudnym kli
matem swojskości. Na baza
rze można zaopatrzyć się
we wszystko. Można tu spo
tkać Kazachów, Ormian. Tar
gowiska są wielkie. Mają
mnóstwo uliczek - łatwo się
zgubić. Za to warzywa sprze
daje się w wielkich salach.
Tutaj towar poukładany jest
równo, niemal pod linijkę.
A dwieście metrów dalej znaj
duje się Opera Lwowska,
dawny teatr miejski. I sta
rówka, którą budowali bogaci
mieszczanie z całej Europy.

Tramwajami albo busem
Indywidualne zwiedzanie
Lwowa proponujemy tram
wajem lub busem. No i oczy
wiście pieszo, choć odległości
są duże. Tramwaje są cudne,
rozklekotane, głośne. W zasa
dzie jeżdżą jak chcą. Lepiej
jednak na umówione spotka
nie jechać busem. Wszystkie
są sędziwe, choć znanych ma
rek. Jest ich sporo i zawsze
podjeżdżają na czas. Dzięki
busom Lwów jest bardzo do
brze skomunikowany.
Bilety w tramwaju sprze
daje konduktorka. Bilet, to
raptem 50 kopiejek, czyli pół
hrywny. Dla nas niewiele, dla
miejscowych wcale pokaź
na suma. Ale wybór mają nie
wielki bo bus kosztuje 2
hiywny.

Miasto kultur, zabytków
Dość uciążliwą rzeczywi
stość Lwowa, możemy powe
tować sobie historią miasta
i bogactwem zabytków. Po
wstał na pograniczu Podola,
Roztocza i Wołynia. Zamiesz
kiwany przez ludzi wielu kul
tur i wyznań. Zaświadczają
o tym liczne zabytki. Histo
ryczne centrum Lwowa znaj
duje się na Uście światowego
dziedzictwa
kulturowego
UNESCO.
Początki lwowskiego ryn
ku sięgają XIV wieku. Naj
starsze z zachowanych ka

mienic pamiętają wiek XVI.
Najcenniejszą pamiątką re
nesansowego budownictwa
jest Czarna Kamienica. Zo
stała zbudowana na zlecenie
Włocha Tomaso de Alberti
w XVI wieku. Obecnie jest tu
Muzeum Historyczne Lwowa.
Cennym zabytkiem jest Ka
mienica Królewska, zbudo
wana w 1580 r. Od 1640 roku
własność Sobieskich. Król
Jan III Sobieski uczynił z niej
swoją rezydencję. Obecnie
znajduje się tu Muzeum Hi
storyczne Miasta Lwowa.
Na uwagę zasługuje pałac
Lubomirskich przebudowany
w 1744 roku ze średniowiecz
nych kamienic, także Kamie
nica
Wenecjańska.
Od XVÜ wieku jej właścicie
lem był konsul wenecki Anto
nio de Massari. Nad portalem
znajduje się skrzydlaty lew
z otwartą księgą - symbol Re
publiki Wenecji.
Ulica Krakowska - jed
na z najstarszych we Lwowie
- łączy rynek z placem Kra
kowskim, którego ozdobą jest
Cerkiew Przemienienia Pań
skiego.
Najbardziej egzotyczną bu
dowlą miasta jest ormiańska
katedra p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
z XIV wieku, kiedy Lwów był
stolicą biskupstwa ormiań
skiego. W 1571 wzniesiono
dzwonnicę.
Przy pl. Muzealnym znaj
duje się kościół Dominikanów
p.w. Bożego Ciała, dzisiaj cer
kiew Przenajświętszej Eucha
rystii. W XTV wieku został
wzniesiony z drewna, spłonął.
Obecną budowlę wzniesiono
w latach 1749-1764 za pienią
dze Jana Potockiego.

Opera
Perełką lwowskiej archi
tektury jest opera. Gmach za
projektował polski architekt
Zygmunt Gorgolewski. Czte
rokondygnacyjna sala mieści
1000 osób.

PROMOCJA

Liczne cerkwie i kościoły świadczą o zróżnicowanej
kulturze i tolerancji mieszkańców.
Jest też w mieście plac
i pomnik Adama Mickiewicza
wykonany z mediolańskiego
marmuru przez lwowską pra
cownię Schimsera.
Cmentarz Łyczakowski,
razem z Cmentarzem Orląt,
to miejsca, których nie sposób
pominąć. Nekropolia-muzeum zajmuje ponad 42 hek
tary. Mieści się tu blisko 300
tys. grobów, wspaniałe gro
bowce, pomniki. Spoczywa tu
wielu polskich artystów, po
etów, pisarzy, malarzy, akto
rów, myślicieli.
Lwów został założony
przez księcia halicko-włodzimierskiego Daniela Ruryko
wicza, który nazwał miasto
na cześć swojego syna Lwa.
Ten, po śmierci ojca, prze
niósł do Lwowa stolicę Rusi
Halicko-Włodzimierskiej.
W 1356 Kazimierz Wielki lo
kował miasto na prawie mag
deburskim. Lwów stanowił
od tego czasu część Polski.
W1412 roku stał się siedzibą
metropolity łacińskiego.

Podróż na Kresy
bez stresu
Osoby, które wolą ominąć
stres związany z podróżą
własnym autem, mogą
skorzystać na przykład
z wycieczki organizowanej
od 24 do 30 maja przez Biu
ro Turystyczno-Pielgrzymkowe „Frater”. Podróż za
czyna się w Koszalinie.
Pierwszym etapem zwie
dzania jest Zamość, potem
droga wiedzie do Oleska
i zamku Jana III Sobieskie
go, dalej do Poczajowa,
do którego pielgrzymują
prawosławni i grekokatoli
cyPodróżnicy zobaczą także
Zbaraż Jeremiego Wiśniowieckiego i ruiny twierdzy
w Kamieniu Podolskim.
Szczegółowych informacji
o wycieczce można uzyskać
pod nr tel. 052 322 48 39 lub
na stronie internetowej
www.frater.pl S
Współpraca:
Justyna Walichiewicz-Jasina
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Fiskus sprawdzi transakcje
Każdego dnia w polskich
serwisach aukcyjnych ku
pić można ponad cztery
miliony przedmiotów.
Rynek e-aukcji podzieliło
między siebie trzech naj
większych graczy: Alle
gro, eBay i Świstak. Jak
co roku, użytkownicy
tych serwisów zaczynają
właśnie intensywnie dys
kutować o podatkach.

RAFAŁ CZABROWSKI
rafal.aabrowski@gk24.pl
Handlujące na aukcjach
firmy sytuację mają w zasa
dzie jasną. Obrót ewidencjo
nują fakturami lub rachunka
mi, na ich podstawie rozlicza
ją się z fiskusem tak, jak
za sprzedaż w tradycyjnym
sklepie. Wątpliwości pojawia
ją się w przypadku osób fi
zycznych. Eksperci Money, pl
radzą, jak rozliczyć się z fisku
sem za sprzedaż na aukcjach,
jeśli nie prowadzi się działal
ności gospodarczej.
Przepisy niedoskonałe
Podatek należy zapłacić
od każdego sprzedanego
przedmiotu, który był w posia
daniu sprzedającego krócej niż
sześć miesięcy. Dochód uzy
skany z takiej sprzedaży nale
ży wpisać do formularza PIT
w rubryce inne dochody i za
płacić podatek. Dla osoby, któ
rej roczne dochody nie prze
kraczają pierwszego progu bę
dzie to 19 proc. Podatnicy, któ
rzy progi podatkowe przekro
czyli, zapłacą również większy
podatek za aukcje - odpowied
nio 30 lub 40 procent. Duże
wątpliwości budzi kwestia
obowiązkowego zakładania
działalności
gospodarczej

Aukcje internetowe cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników. Pamię
tajmy jednak o obowiązkach wobec fiskusa.
przez tych sprzedawców, któ
rzy na aukcjach sprzedają du
żo i często. Przepisy pod tym
względem są mocno nieprecy
zyjne - działalność gospodar
czą powinien zarejestrować
każdy uczestnik aukcji, który
zarabia na nich w sposób zor
ganizowany i ciągły. Przepisy
nie precyzują jednak tych ter
minów.

Kiedy osoba
staje się firmą?
Użytkownik kupuje na au
kcjach internetowych książki.
Po przeczytaniu sprzedaje je,
również na aukcjach. Żadnej
książki nie trzyma dłużej niż

6 miesięcy. Rocznie ze sprze
daży ma 1000 złotych przy
chodu. Czy w takiej sytuacji
trzeba założyć działalność go
spodarczą? - Jeżeli celem za
kupu było wykorzystanie to
warów na cele osobiste, wów
czas późniejsza ich sprzedaż
nie powinna być traktowa
na jako działalność gospodar
cza, mimo regularności trans
akcji i spełnienia warunku
ciągłości - mówią eksperci
Money.pl - Nie zwalnia to
jednak od zapłaty podatku do
chodowego. Dochodem do opo
datkowania będzie cena uzy
skana ze sprzedaży pomniej
szona o koszt zakupu towaru

oraz prowizje zapłacone
przy sprzedaży danej rzeczy.
Inaczej wygląda sytuacja, kie
dy towar kupiony został od ra
zu z myślą o sprzedaży.
Na przykład dziesięć odtwa
rzaczy mp3 na bazarze, żeby
sprzedać je z zyskiem w internecie. Takie działanie będzie
potraktowane jako zorganizo
wana działalność. W takiej sy
tuacji sprzedawca powinien
zarejestrować działalność go
spodarczą.

transakcji, wysokość poniesio
nych kosztów oraz uzyska
nych przychodów - cenę zaku
pu, cenę sprzedaży i wartość
prowizji dla platformy aukcyj
nej. Dowodami takimi mogą
być np. dane z serwisu au
kcyjnego lub wyciągi banko
we. Dokumentacja taka jest
bardzo ważna. Jeżeli użyt
kownik aukcji nie ma rachun
ku, faktury czy choćby zarchi
wizowanej strony z serwisu
aukcyjnego, nie udowodni ile
zapłacił za przykładową
książkę, którą potem sprze
dał. W takiej sytuacji musi pohczyć podatek od całej kwoty
sprzedaży, a nie tylko od tej,
którą na transakcji zarobił.
Identyczny problem pojawi
się w sytuacji, jeżeh uczestnik
aukcji nie będzie w stanie wy
kazać 6-miesięcznego okresu
używania sprzedanego przed
miotu. Wtedy transakcja
sprzedaży tego towaru rów
nież będzie podlegać opodat
kowaniu. Odsprzedając towar
kupiony w sklepie, trzeba
więc zachować fakturę, rachu
nek albo paragon. Jeśb kupowahśmy na aukcjach - przyda
się zestawienie transakcji. Hi
storię transakcji z serwisów
aukcyjnych należy przecho
wywać przez pięć lat, na wy
padek kontroli skarbowej.
Warto pamiętać, że w przy
padku handlu na aukcjach
kosztem, który można, a na
wet trzeba uwzględnić w obliczaniu podatku, są prowizje
dla platformy aukcyjnej.

Jakie dokumenty
zachować?
Ważne,, żeby mieć doku
menty potwierdzające daty

lat. Z tej możhwości urzędnicy
korzystają coraz częściej, pro
sząc serwisy aukcyjne o zesta
wienia archiwalnych transak
cji. Urzędy kontrolują przede
wszystkim tych sprzedawców,
którzy w ciągu roku zarobili
ponad 1000 złotych. Powód
jest prosty: wyeliminowanie
szarej strefy i nieuczciwej
konkurencji w e-handlu. Jeśli
kontroler skarbowy uzna, że
sprzedawca powinien, a nie
zapłacił podatku - będzie mu
siał uiścić należność z odset
kami. Nawet za transakcje
sprzed pięciu lat. Gorzej, jeśb
urzędnicy dojdą do wniosku,
że sprzedaż na aukcjach mia
ła charakter niezgłoszonej
działalności gospodarczej.
Wówczas podatnikowi grozi
w najlepszym przypadku
grzywna, a w najgorszym sprawa kama skarbowa. ■
REKLAMA
, Bankowe Towarzystwo
k Finansowe Sp. z o.o.
r.btf.pl

Niezależny Operator Finansowy
SZYBKA POŻYCZKA GOTÓWKOWA

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Bez zabezpieczeń

Koniec
z pobłażliwością
Fiskus ma prawo zbadać
wszystkie transakcje użyt
kowników platform aukcyj
nych w ciągu ostatnich pięciu

Zamień stare kredyty na jeden nowy
KREDYT/POZYCZKA HIPOTECZNA

REKLAMA

get bank

O
©
ODWIEDŹ SERWIS
©
KREDYTOWY FIOLET
PDK
KOSZALIN
ul. Kaszubska 25/2,094-342-52-42
SŁUPSK
©
ul. Szczecińska 34a, 059 -845-60-96
©
SZCZECINEK
;©
ui. Wyszyńskiego 35/1,094-372-06-12 ©
LĘBORK
ul. Gdańska 116,059-862-41-14
©
BIAŁOGARD
©
ul. Wojska Polskiego, 094-311-31-31
ŚWIDWIN
Woj. Polskiego 29, 094-365-24-34
©

PROSTA POŻYCZKA:
do 6500 zl + GRATIS karta kredytowa z limitem 5000 zl
minimum formalności, szybka decyzja
wystarczy dowód osobisty
bez zaświadczeń o zarobkach
KREDYT KONSOLIDACYJNY:
do 80 000 zł
jeden kredyt zamiast wielu
dodatkowa gotówka na rękę
do 100% konsolidowanych kredytów
okres kredytowania do 84 miesięcy
KREDYT GOTÓWKOWY:
do 80 000 zl
okres kredytowania do 75 miesięcy
KREDYT HIPOTECZNY:
Maksymalna kwota do 110% wartości nieruchomości.

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

LOKALE PRZY GŁÓWNYCH
ULICACH HANDLOWYCH
W NAJLEPSZYCH LOKALIZACJACH

■ szynka aecvza kredv
Zadzwoń do nas bo Warto!!!

MmilM ul.Zwycięstwa 163
telefon: 094/ 346-30-07
M.UJJIIil ul. Kaszubska 1 A,
telefon: 094/317-06-82

kwasna@hbinvestment.pl

512 402-113
-

1071109G1K2/A

1109509G1K2/A

m=m
Bk N<
BANK KORZYŚCI ;

0 z: za rozpatrzenie:

716109G1K2A

kre yt

rjehia
kredyt gotówkowy

bez zbędnych formalności
do 10.000,00 zł

na oświadczenie o dochodach
szybka decyzja kredytowa
długi okres spłaty

Odwiedź nas:
Invest Bank SA w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 56
tel.0-94-346-44-43

tel.O 801 445 566, (061) 846-14-61

Invest Bank w Słupsku

Invest Bank w Kołobrzegu

ul. Jagiełły 2

ul. Narutowicza 1/7
tel.094 354-02-05

tei. 0-692-441-578,
0-600-288-070
0-664-932-728
0-801-445-566

Invest Bank w Słupsku
ul. Kołłątaja 30

Invest Bank w Szczednku
ul. Wyszyńskiego 45
tel.094 372-38-01
358709SLBH/A

30
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BMW E36,1.6,1992r., stan

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

idealny. 0888-320851. (GP)

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

AUTO. SKUP. Gotówka od ręki.

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Sprzedaż,

RUBRYKI«

Tel. 0502-011-742. (GS)

odkup, zamiana. Kredyty 0% wpłaty-

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

01178/A

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

04378/A

(GK)

w porządku alfabetycznym szukaj na stronie *

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

00016/B

POWYPADKOWE. Sprzedaż części.
----------------------------------------------------------

Auta sprzedaż

00990/B

SAMOCHÓD osobowy do 1500zł,

0-697-212-576. (GP)
----------------------------------------------------------

> Komisy Lombardy
Kupno

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

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

AUTO SPRZEDAŻ

Wypoczynek Turystyka

Nieruchomość wynajem

13238/A

mm

Zwierzęta

22

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

606-694-977. (GK)

!!!! Auta powypadkowe,
złomowanie,

mm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

____ I___________________________

(6K)
13089/b

!!! AUTA NA GAZ (BRC) RATY -

!!!!!! całe i powypadkowe

,,, KUp)Ę każde aut0.

RAFGEL KOBYLNICA, WIDZIŃSKA

602-589-000

504-835-801.

23,0-602-644-337 PROMOCJA

(GK)

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

00334/A

(GK)

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

00499/A

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

0660487-304.

!! AUT0 KASACJA Koszalin,

(GK)

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

00016/c

elektronicznych licz.

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

samochodowych. Dojazd do klienta.

płacimy. 0606-814-679. (GK)

(GK)

0606-314-236. (GK)

13089/A

0726-288-234. (GP)

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

12015/A

01777/A

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

00422/A

03592/A

03545/A

okolice Połczyna. 0693-565-354.
13397/A

(GK)

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

13464/B

GOLF IV kombi 1.9 TDI (1999)

00557/A

AUTO-CENTRUM" Szczecińska 68A

Koszalin. Odkup aut, komis,kredyty.
www.car-center.com.pl
508-187-888. (GK)
10828/A

13520/A

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

13158/A

MERCEDES Vito L112 CDI, 2002r.,

salonowy z kratką, 168.000 km,
bogata wersja, 0660-689-736.
---------------------------------------------------------

01857/A

MERCEDES Vito V- klasse, 2001r.

VOLKSWAGEN T4,1997r.
(9-osobowy) 094/35-815-35. (GK)
00348/A

MERCEDESY sprinter (1996), 270
---------------------------------------------------------

03584/B

0-501-895-981. (GK)

(GP)

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

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

03584/A

13561/A

MICRA (1997) tanio,

GOLF, 1,4( 99),tanio 94/3648402

13213/A

NISSAN MICRA OKAZJA 2004 R.

JAGUAR S-Type Limuzyna 2,7 TDI

5-D 16.500 693-123-116. (GK)

Automat, Diesel 207 KM, zielony
met., 2007 rok, F-ra VAT. Tel.
604-200-199 (GK)

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

JEEP 2.5 D, 506-125454.

czarny met. Navi, Ksenon, Skóra,
Vebasto,2003. F-ra VAT. Tel. 604
200 199. (GK)

sprzedam/zamienię,
0604-824450. (GK)

CDi (1999) 512-327-302. (GK)

0601-617472. (GP)
------------- --------------------- ---------------- ‘—

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

BMW 530d Steptronic, Sedan

03398/A

----- ---------------------------------------------------13441/A

GOLF IV, 1,4 (1999)

(GK)

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

094/34-60488. (GK)
---------------------------------------------------------

zarejestr., 4.900zł. 0886403-059.

13447/A

MERCEDES C 2.5TD (1996)

(GP)

FORD KA. 0606-892-744.

AUDI B4 2.01992r., klimatyzacja,

--------;----- ,------------------------------------------

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

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

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

03539/A

avantgarde, full opcja,
500-027-285. (GK)

MERCEDES Vito 108D, 8 osobowy

(GK)

AUDI A6,2.5TD (2002) automat,

13125/A

MERCEDES benz., 3,2 CDI, 2000,

0-607-122-619. (GP)

FORD KA 1.3,1997 r., 4.300 zł,

(GK)
03331/A

!!!!! Autozłomowanie Koszalin---------------------------------------------------------

combi, 0608-805-111. (GK)

0692400-620. (GP)

03578/A

MB100 3000 zł 798-544-707

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

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

FIAT Uno 900 (2001)

13225/A

13311/D

nauka jazdy, Słupsk,
0-604-580525. (GP)

AUDI A4 okazyjnie diesel (1996)

BMW 318 1995 TDS 608-391-615.

! KORYGOWANIE stanu przebiegu w

Szczecińska 67. Transport gratis;

13248/A

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

(GK)
13376/A

RAT Punto II, 1.2 + gaz (2004)

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

13464/C

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

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

7.500 zł, 0607-352-231. (GK)
(N)

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

tony, z tyłu winda i firanki, netto 60
tys. zł. Tel. 502-388-504 (GP)

03589/A

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

ASTRA II 698717816

13356/A

KAWASAKI ER5. 0606-892-744.

sprowadzony, zarejestrowany,stan
bdb, Słupsk 0693-340649. (GP)

ALFA Romeo 146T.sparu (2000)
13471/B

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

MANN L 2000 (2001) DMC - 7,5

(GK)

10824/A

izoterma, rama pod zabudowę lub
zamiana, 7500zł, 503-556-995.

CITROEN C3,1.4HDI diesel (2003)

Homol.na ciężarowy, 2006 rok. F-ra
VAT.Tel.604 200 199. (GK)

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

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

13521/A

skrzyń io-la weta 0600351-707.
10818/A

01856/A

(GK)
13429/A

RAT Panda VAN 1,2 60 KM

--------------------------------------------------------10457/A

0501-629-821.

0602-295-272. (GK)
--------------------------------------------- ------------

(GK)

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

KOSZALIN, SZCZECIŃSKA 34;

13442/A

DAF 400, 2,5 TD 1991 r. 6.000 zł

(GP)

LAWET, PRZYCZEP ORAZ
SPRZEDAŻ AKCESORIÓW.

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

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

pełne wyposażenie, stan
idealny,44tys.zł, 0-515-032462.

mm WYPOŻYCZALNIA

JELCZ 416,1991r., 3 osie,

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

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

(GK)

---------------------------- 4----------------------------

Zdrowie Uroda
20

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

AUDI A4 TDI (1998).

KEMPINGOWA 6 METRÓW MIELNO-

Nieruchomości sprzedaż

"AUTO-RADO" Komis. Import z UE.

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

!!!!!!!! PRZYCZEPA

zł, 0-609-366-876. (GK)

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

--------------------------------------------------------02815/A

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

gaz 6000 zł 094/342-5547. (GK)

10823/A

(GP)

BMW E39 525 TDS (1996) 16.000

CHRYSLER Voyager 1992 benzyna

(GK)

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

SKUP- sprzedaż samochodów

508-386-431.

Nieruchomości kupno

00224/A

opcja, nowa wersja. 0601-360446.
01828/A

C4 2.5 TDI (1993) automat,

uproszczone i gotówkowe. Koszalin,

------------------------------------------------ 4--------

0517-16-11-22 (GS)

H

Nauka jazdy

03548/A

SKUP aut za gotówkę!

I Praca szukam
Przewozy osobowe
Rolnictwo
Rozrywka
Różne
Sprzedaż
18 Towarzyskie

Nauka Kursy

10652/A

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

Stargard. 0504-672-242. (GS)

Budownictwo

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

Szczecińska 90. (094)346-59-16.
KAŻDE do 500 zł 0660487-304,

JEEP Landrover (2001), pełna

"AMC" Auto Komis, Gnieźnieńska

Ogłoszenia pochodzą:
Podajemy strefy telefonicznych
(GK)- obszar koszaliński
numerów kierunkowych:
(GP) - obszar słupski
094 koszalińska, 059słupska
(GS) - obszar szczeciński
091 szczecińska
(H)- ogłoszenie z internetowego systemu ogłoszeń www.nadaj.pl

13311/C

(GK)

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

13409/A

idealny, 12500zł, 0-516-795-382.
(GP)
---------------------------------------------------------

03492/A

OPEL corsa 1,2 (1993), niebieski

metalik-4.000.0605-059-608.

JEEP Grand 4,0 (2004),

(GK)

601-20-66-94 (GP)

13311/B

12983/A

OPEL Astra II, 1.2 (1998) stan

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

03497/B

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

12924/A

www.peugeot.pl

V

\
i

Moc

Moc

1.0 KM
Ciężar 4,4kg

1,1 KM
Ciężar 5,1 kg

Ciężar 5,8kg

Szczegóły Promocji u Dealerów:
BaiMc ■ i Maja 26, tel 09(• 746 W 3b: Białogard ■ Zamojskiego 6,teł. 094 312 00 47; Bobolice-Ogrodowa
7/3,tel09^3187i 28; 8og«aoiei --Jenin • ‘iorzowsk
teł 096 /5’< 048$Bytów - Przemysłowe 2 t©UÄ0
82,’. 85 86; Choszczno Bohaterów Warszawy-16, teł. 096 766 30 60 Czarne Długo 2. tel 069 833 3614:
Człop*; - Witosa 4. te'. 06' 2ÖS 17 03; Dartowu • Wieniawskiego I8m, tel. 094 3ią ß"/ $4; Dębno • Baczaw[
096 769 02 67; Drawm - « ;;«*s;<;zeńsk« <7
09*: 768 3065; Oiaiwsk« - «»omoiskiw •• Sikorskie?*
23 tel m* 363 46 47; Drezdenko -! Brygad^/13. teł. 096 762 14 02: Gołwtów Armii krąjowei 33, tel 091
418 46 42; Gorzów W»ky. - Walczaka 29, tel 096 736 TA 60, Wylotowa 30. tai. 096 723 91 Ol. Myślfcorsta;
21/20 f, tei 09t 72Ü 03 49; Kamień Fórnonki- Mieszka 15B. teł. 091 382 08 96; Kołobrzeg Krzywoustego
2 i a*. 094 364 84 98; Kostrzyn • Drzewicka 23a. teł. 096 762 0» 90; Koszalin - uL Szczecińska 47 B, teł. 094
34*80.60. 342SM 27: Górskiego6,tel.09-1346 12 94, Baricfcfegn I36,te!.094347 0486;Upka - iV Dvwtzü
Piechoty 10 A.teł. 08? 26« 67 85;Łobez -Obrońców Stalingradu 2'M 091 397 63 36; Maszewo Jedności
Narodowej 22C, te*, m 46*17104; Miastku Dworcowa 228,tel 059 867 9183; Mieszkowice -Foniatowskiegc, 40, teł. 09; 402 1846; Nowogard-Boh. Warszawy 5A,teł. 09? 392 06 S3; Okonek Niepodległość; 29, tei
060 ; 090 268, Niepodległości 30 A tei l>69 i 999 016; Połczyn Zdrói Koszalińska 14. »i. 094 366 49 63:
Pyrzyce - Kilińskiego 13, te? 09 s 6702768: Sławno Armii Krajowe? 7. tei. 069 810 46 49: Słupsk- Bałtycka 3
tei OSP 848 3 < 60, Grottgera TM. lei 059 843 28 93 Wielicka 6, tei. 069 841 46 81: Szczecinek Wyszyń
skiego 73, tei. 094 3Tl 24 65 Mickiewicza 20/ i, tel. 069 374 29 95; Stargard Szczeciński - Czarnieckiego
10. tel. 091 678 61 11, Strachodn 44a. tel. 091 577 52 03; Szczecin - Boguchwały 1. tel. 091 456 31 58, Al.
Wojska Polskiego 215. tel, 091 487 10 71, Szczecin-Kijewo - Zwierzyniecka 17 teł. 091 469 18 46; Szczecin*
Mierzyn * Wielecka Ig tel. 091 487 81 22; Szczecinek - Wyszyńskiego 73, teL 094 372 24 65, Mickiewicza
20/1. tel 094 374 29 95; Ustka - Marynarki Polskiej 85L/2. teł. 059 814 40 44; Wałcz - Dworcowa 18/4, tel
067 258 35 30; Wolin - Wojska Polskiego 13, tel. 091 326 18 70; Złocieniec - Prusa 2a, teł. 094 367 23 04

PEUGEOT REKOMENDUJE Total
Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot. Zużycie paliwa:
od 4,5 do 8,2 I/IOO km, emisja C02: od 120 do 194 g/km. Model prezentowany
na zdjęciu może różnić się od samochodów dostępnych „w ofercie.

Andreas SUHL Sp. z o.o., Sady, Poznańska 16,

Auto Bałtyk sp. z o.o.
Autoryzowany dealer Peugeot

62-080 Tarnowo Pdg., teł. 061 816 62 16

76-039 Biesiekierz-Koszalin, Stare Bielice 27C, tel. 0-94/346-86-38
78-100 Kołobrzeg-Zieleniewo, ul. Kwiatów Polskich 8, 094-353-00-74
e-mail: autobaltyk@peugeot.com.pl

www.autobaltyk.peugeot.com.pl
1108809G1K2B

www.stihl.pl

stui
207009G1K1F

OGŁOSZENIA DROBNE

piątek 24 kwietnia 2009j

OPEL Vectra A 2.01 +gaz, 1991r„

AUTOMATY DO GRY WSTAWIĘ

BUDOWA domów, ocieplenia,

RUSZTOWANIA klinowe, słupki

TOMOGRAFIA komputerowa,

po remoncie, 0604-298-007. (GP)

513027999

klinkier. 0600-83-73-62. (GP)

ogrodzeniowe, 0501-177-165

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

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

Rentgen, USG, Pantomografia.
Gabinety lekarskie. Koszalin,
Kościuszki 7. 094/34611-99.

01847/B

(N)
12804/A

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

01780/A

PASSAT 1.8 T +gaz (02)

KOSZALIN BIURO RACHUNKOWE

BUDOWA domów, ocieplenia.

792-668-908 (GK)

602255927

Remonty A-Z, F-ra Vat,
0-607-219493 (GP)

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

12752/A

(N)

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

12961/A

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

cena, granat. 0697-922-978. (GK)

POM. ZŁOCIENIEC WYŚLIJ SMS

DACHY- dekarskie, papy zgrzewalne

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

"TAK" ODDZWONIMY 605212549

664-226-134. (GK)

(N)

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

0606-386-170 (GP)
01827/A

PEUGEOT Partner 1,9 D Homol. na
ciężarowy, 2004 rok. F-ra VAT. Tel.
604 200 199. (GK)
— ----------------------------------- ------------

13311/E

POLONEZ ciężarowy maxi 1.6 + gaz,

po remoncie, stan bdb,
602-210-313. (GP)

13082,/A

QUAD (2005) 501-895-981.

(GK)

-----

13213/B

RENAULT Kangoo ciężarowe (1999)

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

12997/B

(GK)

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

00946/A

12313/»

094/342-24-51, 094/34740-61.
(GK)
----------------------------------------------- ----------

10990/B

06701/A

12957/A

SEICENTO 0.9 (1998)

0501-628-611. (GK)

(GP)
01698/A

DEKARSTWO, 0600422-669.

13503/A

SEICENTO 2003 gaz, 600-931-103.

01837/A

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

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

13370/A

0507-783-932. (GK)

WYKOPY, ROZBIÓRKI K LIN:

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

(0)608-163-247.

SEICENTO 900 (2000)

12014/A

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

13340/A

SKODA Felicja 1.3 (XI.1996) kombi,
13505/A

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

SKODA Felicja, 1,9D (2000) kombi,

!!!! TYNKI maszynowe, gips,

8500zł, 0692-202-538. (GP)

cement, www.spinbau.pl

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

03575/A

(GP)

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

2.2D (2005). Toyota Hilux 3.0 D4D
(2007). Caddy 1.9 SDI (2004).
Passat 1.9 TDI (XI.2004/05).
0603-075-745, 059/845-71-25.

!!! Balustrady, ogrodzenia,
724-320-248. (GK)

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

01503/B

00537/B

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

(1997). 0603-075-745,
0-59/845-71-25. (GP)
01642/A

TANIO! Ford Escort, 1,8D 1992 r.,

ELEKTRYCZNE, pomiary
00537/»

00953/A

0664-725-872. (GK)
13424/A

00953/B

13297/B

!! "TARG Drzewny1'- drewno suche
budowlane, płyty OSB, łaty,

(N)

00461/A

ELEKTRYCZNE. 0698490-274.
(GK)
---------------------------------------------------------

00555/A

ELEKTRYKA, podbitki,

0697-859-007. (GK)
10660/8

GLAZURA - gładzie, wykończenia,

0787-558-150. (GK)
—--------

listwy, belki dwuteowe, akcesoria.

GRANIT, kostka granitowa

(GK)

K-lin, ul. Lniana 20,

sprzedaż. Tel. 603-328-839. (N)

094/343-51-80 (pn - pt 8 -16).

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

(GK)

KOPANIE i czyszczenie stawów,

------------------------------------------------------------ 12145/A

roboty melioracyjne profesjonalnie. Słupsk,
0512-378-002. (GP)

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

13210/A

TOYOTA Hi Ace, 1995r.

600-355461. (GK)
13395/A

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

TOYOTA Yaris 1.4 D4D (2002) z

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

,

!! Budowa domów. Firma z
doświadczeniem. Tel.

salonu, 1-właściciel, garażowany.
20.000,- 609-898-520. (GK)
13471/A

VECTRA 1.7TD isuzu (1997)

0-600-939-343. (GP)
03529/A

VW Golf III, 1.9TD (1996)

0-503-687-350. (GP)
--------------------------------------------------

03519/A

VW Golf IV 1.9TDI (2000),

granatowy, cabrio, 16tys.zł,
693-031-634. (GP)
------------------------- ------------.------------

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

VW Passat Kombi 2,0 TDI 140 KM

Automat DSG srebrny 2006 rok,

12413/A

12304/»

BALUSTRADY, bramy, automatyka

601885944 (N)
-------------------------------------------------- .

------------------------------------------------------------ 13198/A

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

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

-------------------------------------------------13524/A

VW Sharan 2001,1,9 turbo diesel,

510-115-070. (GK)
----------------

VWVento, 1,9 TDI (1995)

0663-102-358. (GP)
|------- ------------------------------------------

03528/A

12718/A

11760/»

0505-171-321. (GP)
01671/B.

dłużnikiem? No problem!
094-347-32-86 (GK)

12895/A

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

00949/A

07358/A

11425/A

BRAMY, ogrodź, kute, balustrady04363/A

BRAMY, ogrodzenie, - produkcje,

!!! Odzysk długów.

montaż - "MIRAF" 0698-972-369.
(GP)
01599/A

!! Biuro Rachunkowe.
0697-707-054 (GP)
00341/A

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

CHŁODNICTWO, 502-341-343.
(GK)

WIĘŹBY, dachy. 0888-109-568.

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

01015/A

060675-17-17. (GK)

10989/A

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

0-606-495-059. (GP)
03525/A

GABINETY

—----------------------------—.———

12975/A

POLBRUKI - układanie,

03123/A

00297/A

implanty; Słupsk, Pobożnego 4/2,
00502/A

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

(GP)

(GK)

(GK)

03394/A

12123/B

(GS)
04132/A

(GP)
------ :-----------------------------------,---------------

00736/A

04133/A

POŻYCZKI od 300-2500. Koszalin.
11863/D

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

13365/C

SUPER gotówkowy, konsolidacyjny,

samochodowy, bez zaświadczeń.
059/845-3009, 0502-130-558.
(GP)

13365/A

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych

091/433-22-77. Szczecin (GS)
04321/B

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

01616/A

SZYBKA pożyczka. Sławno.

664026023. (GK)
--------------------------------------------------

11863/C

SZYBKA pożyczka do 2500 zł.

04321/A

Koszalin. 664026028. (GK)
------------------ :-------------------------------

11863/A

SZYBKIE pożyczki, Słupsk, Sławno,

1000ZŁ do 80000zł, gotówkowe,

Ustka, 0608041008 (GP)

konsolidacyjne, hipoteczne, Słupsk,

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

02223/C

tel.0-59/840-30-75 (GP)
---------------------------------------------------------

00450/A

ATRAKCYJNE kredyty gotówkowe

„AK-TEL”. KUPIMY NOWE TELEFONY

samochodowe konsolidacyjne

Z SIMLOCKIEMI BEZ 662-193-884

hipoteczne tel.094-7164947

(GK)

696041104 660170990

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

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

091/489-19-26 Biomedical (GS)

profesjonalnie, 0-662-242462.

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

518016096. (GK)

091/35940-53, 091/35940-54

(GK)
12161/B

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

SPŁATA innych. 0-501-3548-25.

www.cfporto.pl (GK)

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

11697/C

059/842-70-98, Szczecin:

GINEKOLOGIA, 0724-346-934.

testy alergiczne, odczulanie.

kompleksowo, tanio,

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

12161/C

(GK)

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

091/820-51-22. Szczecin (GS)

LIKWIDACJA nałogu nikotynowego,

REMONTY, wykończenia

02705/»

11863/E

odsetki 7,08%. Słupsk:

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

leczenie, usuwanie zębów;

11697/E

POŻYCZKA NA TELEFON

POŻYCZKI dla Firm bez

"JANOSIK" kredyty na dowód

wybielanie, chirurgia

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

(GP)

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

GABINET stomatologiczny

11863/G

(GK)

POTRZEBUJESZ pieniędzy? Pożyczki

888-323-222.

10725/A

Agnieszka Koczerga; narkoza,

2500 zł. Akceptujemy różne formy
dochodu! Infolinia: 0001456000;
022420-56-00. (GK)

—------------ ----- —----------------

IEXPRES-KREDYT 059/840-22-72.

(GK)

11863/B

NATYCHMIASTOWA pożyczka. Do

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

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

02810/A

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

!! GE Money Bank Kredyty; Tuwima

12338/A

depresje, lęki, odchudzanie, tel.
094/347-04-96,880-380-772.

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

(GK)
01401/B

Niskie raty, 25000zł-155,27zł,
11028/A

2500 zł. Białogard. 664-026-827.

do 2500 zł. Darłowo. 518-016019.

!!! Na dowód 20 tys.
0695-30-80-96. (GP)
j—-------------:-----------------------------------

11697/8

------ ——--- ——^^-------------13185/A

bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.

!! 0885-893-714 ginekolog (GP)

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

12722/A

NATYCHMIASTOWA pożyczka do

NOWY bank 500-023-010.

Zapraszamy! Minimum formalności:

059-842-86-57. (GP)

0888-957-294 (GP)

(N)

NA oświadczenie 501-226-997.

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

!! Potrzebujesz pieniędzy?

stomatologiczna, protetyka,
10756/B

603360140 ODDZWONIMY!
—---------------------------------------------

!!! 100 000 bez poręczyciela, 120

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

12419/»

POLBRUK tanio!!! 888-815-700.

00170/A

KREDYTY SZCZECIN SZCZECINEK!
WYŚLU SMS TREŚĆ TAK

rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.
059/842-92-38. (GP)

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

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

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

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

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

nikotynowe, alkoholowe, nerwice,

kupię. Płatne gotówką
0880463-795. (GS)

ROBOTY ziemne. 508-199-555.

11269/A

10826/A

WIATY, tarasy, altany

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

03460/A

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

11862/A

GABINET Olmed - odtrucie

PŁYTY drogowe, jumbo, trelinke

BUDOWA domów, 793403-377.
------------------------------------------ --------

13012/A

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

KREDYTY- Multika. Wiele
banków w 1 miejscu. Najlepsze
kredyty gotówkowe. Biura
Multiki w każdym mieście.
0801-804-808 całkowity koszt
połączenia 40 gr. (GS)

(GK)

725084-178. (GK)

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

10515/A

(GS)
10964/A

03087/B

GINEKOLOGIA, 0517 509 723.

059/721-87-05. (GP)
---------------------------------------------------------

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

PROJEKTY, nadzór budowlany,

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

0790-370-909 (GP)

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

KREDYTY na dowód, 091-38-26-333

(GK)

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

02902/A

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

01003/A

ROLNICY, EMERYCI, RENCIŚCI.
0-605-788-008.

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

(GK)

tanio. 0512-509-179. (GS)

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

(GP)

DENTYSTA- soboty, 0664-082-543.

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

(GK)

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

TYNKI, 0602492089.

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

(GK)

BOTOX. MEZOTERAPIA- USUWANIE

12314/»

13539/A

(GK)

ZMARSZCZEK. WYPEŁNIACZE.

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

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

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

(094)348-13-65,

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,

(094)34658-30. (GK)

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

WWW.BIO-MED.PL

0500-435-310. (GK)

————————------- —-------—

POLBRUK, KAMIEŃ 698-119-880.

I!!!!!!!!! PROBLEM z

POMORSKIE). DO 20.000 BEZ
ZAŚWIADCZEŃ-ETAT,

protetyka NFZ- rejestracja

BLOCZKI fundamentowe,

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

TYNKI gipsowe- maszynowe.

09334/A

POLBRUK- brukarskie usługi, VAT.

BLACHA trapezowa od 10 zł/m2.
--------------------------------------------------

13261/A

11423/A

10832/B

!! DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA

!!! STOMATOLOG- leczenie,

(GK)

kosztorysowanie 0608-558-166;

gotówka do 120 tys., błyskawicznie.

(ZACHODNIPOMORSKIE,

05569/A

(GK)

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

VW Polo 1.4 (1999) 0608-319-645.

03371/A

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

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

!!!! KONSOLIDACJA +dodatkowa

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

docieplenia, wykończenia wnętrz

(GP)

OGRODZENIA (siatki, panele),

(GP)
-------2—:------- -------------------------------------01671/A

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

(GK)

"INVESTA" Nadzory,

KONSOLIDACJA. SŁUPSK

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

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

11697/D

GOTÓWKA NA OŚWIADCZENIE,

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

12892/A

MINIKOPARKA, 0783-282-382.
12682/A

094/722-07-07 (GK)
10703/A

TYNKI cementowo- wapienne,

12234/A

02145/A

GOTÓWKA konsolidacja

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

ZAKŁAD Ogólno-budowlany domy,

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

19.200 zł 721-282424. (GK)

BADANIE TERMOIZOLACJI, INNE.
KOMFORT CIEPLNY POMIESZCZEŃ.

KOSTKA granitowa z transportem

0691-179-543

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

13311/»

13081/»

TERMOWIZJA 0502-353-717.

(GK)

MATERIAŁY BUDOWLANE,

www.briinvesta.pl (GK)

1,8 gaz

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

03535/B
12470/A

lip; 059/8425-777. (GP)

ENERGETYCZNEJ. 0501-124-159.

0000-257-966. (GP)

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

F-ra VAT .Tel. 604 200 199 (GK)
VW passat sedan 1999R

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

(GK)

13365/B

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

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI

na miejsce od 350 zł tona (brutto)
tel. 074/845-27-13, 506032-900.

!! STANY surowe, dekarskie.
Nadzór. Wystawiam f-ry VAT.
0500-090-871. (GK)

----------------- --------------------------------03590/A

12024/A

!! DACHY-dekarstwo.
94/341-21-84 (GK)
-------------------------------------------------

■—------- :--------------------------------------

13157/A

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

0783-935-032. (GK)
--------------------------------------------------

11087/A

0601-257-239. (GK)
----------------------------------------------------------

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA,

podbitka, podłogówka, boazeria,

12555/A

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

STYROPIAN promocja,

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

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

01803/A

USŁUGI koparko- ładowarką,

T1GRA 1.6 (1996) 505-358-939.

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

‘-----------

UKŁADANIE polbruku

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

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

---------------------------- —.

10827/A

(GP)

GE Money Bank Galeria Podkowa

UŻYWANE - nowe, maszyny do

01794/A

(GK)

13492/A

zastaw. Koszalin, Gierczak 7,
094/340-89-83, Kołobrzeg,
Strzelecka 1, 094/354-21-51.

ogólnobudowlane, 0505-994-518.

01758/A

ELEKTRYCZNE. 0602-196-864.

FINES 0-510-08-70-22.

(GK)

(GP)

03322/B

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

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

glazura, hydraulika, 0664-185-701.

domofony,
alarmy,0508-155-121 (GP)

13263/A

!!! UKŁADANIE kostki polbruk, F-ry
VAT, 0500-090-870. (GK)
--------------------------------------------------

11539/A

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

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

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

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

01177/A

Połczyńska 24, 094/34743-74.
(GK)

STANY surowe, elewacje,

00379/A

!!! Tynki i posadzki maszynowo.
0514-057-148 (GS)

SUPEROKAZJA! VWT4 2.5TDI

(GP)

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

!!! Ocieplenia, elewacje, regipsy,
polbruk. 0514-057-148 (GS)
--------------------------------------------------

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

01861/A

ELEKTRYCZNE 609-10-10-59.

0728-855-872. (GK)

SUPEROKAZJA! Toyota Avensis

00990/A

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

0728-855-872. (GK)

604-22-88-68. (GK)
—-----------------------------------------------

(GK)

13218/B

DOMY, elewacje, 0666-300-120.

zacierane (mixokret) spinbau.pl

SPEC- DACH. 0513-046-627.

11697/A

E-KREDYT24.PL
0508-050-250. (GK)

NATYCHMIASTOWE pożyczki pod
02809/A

(GK)

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

KOMIS - AGD, RTV, meble, Koszalin,

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

(GK)

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

!!!! POSADZKI maszynowe

00329/A

SŁUPSK - koparko - ładowarka -

00297/B

DOMY z drewna, 0606-999-505.

(GK)

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

601-812-933. (GK)

02228/C

DOCIEPLENIA, stany surowe, dachy
!!!!!!!!!! ŻWIR, PIASEK.

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

(GP)

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

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

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

TICO 607940680

13568/A

DESKA TARASOWA, ELEWACYJNA

TŁUMACZENIA "PERFEKT'

www.tralex2.pl (GS)

usługi. 0888-957-294 (GP)

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

DEKARSKIE, 0696-157-199.

SCHODY, 0505-631-308,

00414/A

CHWILÓWKI 600-05-77-77.

KOMISY.

------------------------------ (---------------------------

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

(GK)

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

00545/A

(GK)

PODATKI zwrot: Anglia, Holandia-

519-065-223 (GK)

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

DACHY. Solidnie, 500-131-845.

PITY. Biuro podatkowe.

-wszystkie jęz. 0-6914040-50

ROVER 400,1998, gaz,

00528/A

DACHY stare, nowe. 0601-294-802.

5.000 zł netto 0607456-541.
(GK)

(GS)
10708/A

DACHY kompleksowo.
-------------------------------- -—--------------------

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

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

01847/A

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

12393/A

0508-328-691. (GK)

ODZYSKIWANIE długów 24h.

9434649-34 (GK)

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

03382/A

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

03536/A

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

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

CHWILÓWKA! Pożyczka!

formalności telefoniczne.
Codziennie. 0694-781-781.

(GK)

KREDYTY NA DOWÓD!!! DRAWSKO

PEUGEOT 406 (2002).

03386/A

RUSZTOWANIA ramowe i

PEUGEOT 405 1.8 B (1992) dobra
13528/A

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

31

BECZKI kegi 0-602432-168.
---------------------------------------------------------

10819/A

(GP)
03367/A

00340/A

ATRAKCYJNE kredyty, gotówki do'

BETONIARKĘ, 059/8434742.
(GP)

30.000 tys na oświadczenie, bez

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

BIK-u, szybka decyzja. Dojeżdżamy.

GORZELNIA Świerczyna skupi żyto.

Tel., 095/720-6542/ 44. (GK)

Tel. 0604-509-365,
094/34202-39. (GK)

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

12950/A

01741/B

SPEC. NEUROLOG. NFZ.

CHWILÓWKA i inne pożyczki.

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

Koszalin i Sianów. 518016007.

KEG beczki po piwie, 662-113-713.

0605284-364. (GK)

(GK)

(GP)

06863/A

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

11863/F

13084/A

01770/A

W'>-‘ *'
-v-' •' ^
piątek 24 kwietnia 2009

OGŁOSZENIA DROBNE

PŁYTY chodnikowe,

WSPOMAGANIE kierownicy

PZM-OT ul. Zielona 1

0-601-65-29-38. (GP)

-naprawa. Koszalin, Kupiecka 3.
0606-998-591. (GK)

059/84245-66 kat ABCE, otwarcie
16 kwietnia, promocja wiosenna B
1100 zł. Przewóz osób, winiety OC,

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

^

03537/A

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

MATRYMONIALNE
na wsi blisko Darłowa pozna miłą
panią, 510-573-125. (GK)
13540/A

WYJDŹ szczęściu naprzeciw i wygraj

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

(GK)

WEEKEND 604-755-953

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

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

10835/A

943420-584 (GK)

10814/A

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

NAUKA
KOREPETYCJE

mm

ÜÜREMID- ROMUALD MĄKA.

(094)348-0-347. (GK)
11029/A

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

FIZYKA; 094/343-37-81.

13086/A

(GK)

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

11625/A

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

WWW.REMID.SLUPSK.PL

MATEMATYK 601400-693.

11249/A

(GK)

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

11470/A

MATEMATYKA, 0886467-350.
10507/A

NIERUCHOMOŚCI Słupsk, Filmowa
6/3, 059/840-32-32.
www.merkury.slupsk.pl (GP)
01619/J

01841/J

KURSY komputerowe "Matcomp"

DOM w Koszalinie, Krucza,

091/4343-296, 091/81-27480

Ogrodowa, Mireckiego,Wybickiego,
okolica, zdecydowanie kupię 603
651262. (GK)

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

00998/A

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

NAUKA JA2DY
!!!!!!!!!!!!!! Nowy kurs.
Słupsk, Kołłątaja 31a,
0601-91-53-53. (GP)

AUTOALARMY, blokady skrzyni

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

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

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

(GP)

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

TREŚCI: "KOSZALIN"

1071609G1K2H

ODDZWONIMY.

02797/A

OPTIMUSNIERUCHOMOSCI.pl Kup

i sprzedaj bezpiecznie
091/488-55-21 (GS)

(GK)
10383/A

00799/A

12787/A

NIERUCHOMOŚĆ

(GK)

rozkładowe, 0663-778-808. (GP)

Krzyżanowskiego, nowsze
budownictwo, 295.000,- (GK)

03410/A

2-POKOJOWE, 36m2,134.000

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

Koszalin, BOWiD, 668-628-666.

ABAKUS komfortowy, nowy dom, z
13042/A

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

wyposażeniem, Bielice, tanio 499.000,- (GK)

00034/D

13458/1

ABAKUS

3-POKOJOWE +działka 0,46 ha,

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka

garaż, 15 km od Koszalina, cena do
uzgodnienia, 504-344-907. (GK)

Zwycięstwa 143

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

13221/A

3-POKOJOWE 74,3 mkw., Koszalin,

Karłowicza, 0-662-130-767. (GK)
------------------------------------ --------------

13489/A

13458/1

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

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

(GK)

13458/H

ABAKUS 4-pokojowe (75), rej.

www.spgn.pl (GP)

Nieruchomości Marzenna
Zientarska Koszalin ul. Zwycięstwa
77/4 tel. 094 34188 75 kom. 0
600 402 699
www.interhouse.nieruchomosci.pl
-------------------------------- ----- ----------- --------

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

2-POKOJOWE, 36m2,10p., Słupsk,

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

"INTERHOUSE"

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

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

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

01845/A

(GK)

"ANKAM" smażalnia Mielno
-wynajem 25000 zł/sezon. (GK)
03473/A

remoncie, „wydanie od ręki",
139.000,- bardzo pilna sprzedaż

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

12788/A

zadowolonych Klientów.
Zapraszamy. (GK)

01759/A

2-POKOJOWE z loggią, II piętro.

Ustka, 0668-594-252. (GP)

12785/A

ABAKUS - dołącz do grona

ABAKUS 2-pokojowe (38), po

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

03560/A

KUPIMY mieszkania, domy,

-----------

12786/A

(GK)

13458/G

2-POKOJOWE Ustka,

0501-578-049. (GP)

850000 (GK)
---------------------------------------------------------

13516/A

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

"ANKAM" pensjonat Darłówek

0-509-161-566. (GP)

03542/A

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

(GS)

00034/A

KUPIĘ mieszkanie w kamienicy,

02911/A

Redzikowo- Słupsk. 0518-547-587

12780/A

"ANKAM" funkcjonujący zakład
produkcyjny, hala 1700 m2
Koszalin (GK)

02697/A

lub okolice, 059/84-01-781,
0501-151-874. (GP)

2-POKOJOWE umeblowane
(GK)

(GP)

www.rondo.slupsk.pl (GP)

(GK)
AUTOSZYBY, Tel:091/4&46-017

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

01854/A

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

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

0609-610-556 WYŚLIJ SMS O
108

tel. 094 342 20 02
www.ucn.pl

ABAKUS

0785-135-966. (GP)

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

KUPIĘ działkę budowlaną, Słupsk

AUTOGAZ MM. 0504-025-573.
---------------------------------------------------------

Prowizję płaci sprzedający

www.abelard.pl

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

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

1155 www.ellert-nieruchomosci.pl

KUPIĘ dom, 512-004-262.

! KURS ZA DARMO? BUBNOWICZ

022'

"ANKAM"

"ANKAM" duży dom, 1 ha ziemi
Ratajki 170000 (GK)

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

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

biegów; 196-30 (GP)
----------------------------------------------------------------

3-pok (55,6), Sianów, ul. Słowackiego,
parter, duża loggia 175 000 Zł
2-pok (62), Pows.WIkp.ogrz.
gazowe, kominek 185 000 zł
Mielno Baczyńskiego, działka(800),
war. zab. 144 000 zł
Sowinko - malownicza działka
(3000) - 65 000 Zł

2-POKOJOWE Słupsk,

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI, 59/840

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

!! PCEU - dawny Mechanik przeniesiony do Pomorzanki,
Koszalińska 9/221,0514-560-860,
www.pceu.slupsk.pl (GP)

018:

wwiM.gl0lda-nleriiclioinoscl.0ii

PROWIZJI W CENIE
NIERUCHOMOŚCI! (GK)

00414/A

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

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

-od 5800 zł/m2

Kupujący bez prowizji!

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

od 2000 zł. Miastko, Kępice.
0512-377-985. (GP)

Gotowe mieszkania deweloperskie
Mielno, ul. Kwiatowa

Mieszkanie
2-pokojowe, 45m2,
rej. Gierczak 149.000,-

Mieszkanie po remoncie,
3-pokojowe, 58m2
rej. Sikorskiego 255.000,-

www.merkury.slupsk.pl (GP)

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

AUTA na gaz, sekwencyjny wtrysk

Q

U MERKURY U

U
MERKURY!!
NIERUCHOMOŚCI. 059/840-32-32.

MML KURSY

(GK)

H

1068809G1K2T

(GK)

Szczecińska 13A (VIS)

O

01498/A

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

!! TŁUMIKI katalizatory złącza
Czekaj Zbigniew. Koszalin,

LJ

AGA WAŻNE!

(GP)

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

(N)

EE

11-pokojowe, (30) atrakcyjne, duża loggia,
nowsze budownictwo, Centrum, 143.000,12-pokojowe, (33) po remoncie, z wyposażeniem, I piętro, rej. Karłowicza, 155.000,13-pokojowe, (54) dwustronne, środkowe,
balkon, I piętro, rej. Kołłątaja, 199.000,i 3-pokojowe, (55) duża loggia, rozkładowe,
słoneczne, rej. Sikorskiego, 193.000,I Pięknie położony dom (260) działka (14500)
możliwość agroturystyki, Wielin, 655.000,I Atrakcyjna działka pod budownictwo jedno
rodzinne (3352) Rokosowo, 357.000,-

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

01719/A

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

I

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

(GP)

ANGIELSKI, 059/842-9842.
CHEMIA 792-121-583

10830/A

NIERUCHOMOŚCI

"DE-EM CENTRUM"

MOTORYZACJA

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

01620/B

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.

04319/B

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

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

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

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

-\SELARD
INI

AC (GP)

WYPOŻYCZALNIA

WDOWIEC 70 lat, posiadam dom

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

10820/A

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

13390/A

(obok Związkowca) 094/345-22-75
www.abakus-nieruchomosci.pl
(GK)
.---------------------------- ---------------- -----

13458/6

3-POKOJOWE Słupsk,

AR-HAND; 508-525-765;

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

059-84-00-34; WWW.ARHAND.PL

(N)

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

STELMACH. DOMY NA
SPRZEDAŻ, TEL. 0601783 905,

"INTERHOUSE" ! Nowe mieszkania

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

deweloperskie, garaże, lokale

3-POKOJOWE, 59m, Staszica,

(GK)

ELEKTRYK samochodowy,

(GP)

www.stelmach.koszalin.pl

usługowe, ul. Spółdzielcza, od

696-911-960 (N)

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

alternatory, rozruszniki,diagnostyka

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

3458zł/m2 + VAT (GK)

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

komputerowa silnika. Słupsk, Z.

"ART1S"

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

00220/A

CHŁODNICE WODY I KLIMATYZACJI

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

11593/A

(GP)

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

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

02805/A

NOWA laweta- 8800zł, części

"RÓŻA"

94-345-81-62

609-900-503. (GP)

-------------------------------------------------03335/A

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

ALEX - tanio! Słupsk,

i osobowych. Prostowanie felg.

0509-435-744. (GP)

Auto-serwis "Piotrex". Koszalin,

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

Karłowicza 18.0602458-307.

AUTONAUKA Tkaczyk

094/347-11-77

(GK)
10815/A

WYBÓR OPON I FELG UŻYWANYCH.

BEZSTRESOWO.

BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,
(GK)

PRZEKŁADNIE kierownicze,

11146,

(GP)
01729

Słupsk, Tuwima 23.
Otwarcie 27 kwietnia, godz. 16.
0-59/845-50-50,0-502-099-240.

INKUBATOR

0-608-307-995 (GP)
03588/A

SALON I SERWIS HARLEY DAVIDSON

(GP)
01804/A

WWW.MIKESAMERICANBIKES.COM
(GK)
-----------------

09644/A

SPRZEDAM skuter APRILIA RALLY

50 0509-345-687.

(GP)

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

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

0226

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

03583/A

VW, Audi - części, naprawa. Słupsk,

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

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

1231

NAUKA Jazdy - Pastwa Wojciech

BORNY, 59/842-55-57,

kat. B. Polecam! 0607-978-825.

604-453-089 (GP)

(GK)
12946/A

00034/1

(GK)
13534/

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

www.knk.com.pl

(GK)
12891/A

13310/B

1-POKOJOWE, 25m2, lp., Słupsk,

Mostnika, 0796-814-999. (GP)
--------------------------------------------------

03415/A

13183/A

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

Rzemieślnicza 10, 094 314 5195;

.

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

00034/E

4-P0K0J0WE (56 mkw.) parter.

CHAŁUPY/ Świeszyno działki
13416/A

(GK)
11680/A

CUKIERNIA, Szczecinek .centrum

691-672-207

(GK)

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

13555/A

DOM (os. Lechitów)-

(GP)

094/34243-57.

4-P0K0J0WE, 74,5 mkw. Przylesie,

(GK)

2-POK. 53 m kw, duża loggia.

00426/A

(GK)
13239/A

03526/A

DOM , leśniczówka nad rzeką

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

Parsętą Stary Chwalim/Barwice,

(GK)

669-072-056

(GK)
00428/A

ul.Bosmańska, 2000 rok, cegła,

! Jasiński Nieruchomości094 342

508 327 080

08 88

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

www.jasinski.com.pl,atrakcyjny

2-POKOJOWE 49 m2 w Redzikowie,

dom-Raduszka (GK)

140.000.0604-359-269 po 18-tej.

"ALTO" Kupuj z nami- prowizja 0% .
3-pok. 59m2, Moniuszki-189 tys.
lub zamiana na 2 pok. "Nasz Dom";
Jamno- kompleks działek 95 zł/m2,
Lubiatowo- budowlana 1382 m2
-173 tys. www.alto-sc.pl; 094/345
7181 Nieruchomości- ul. Asnyka
15. (GK)

miasta, 75m2, 0604-148-393,
cena 650 tysięcy (GK)

ul Komorowskiego, 0607-508-676.

www.spgn.pl (GP)

12735/E

budowlane ok 1000m.
0606354555. (N)
13166/A

------------—:------------- -——

4-P0K0J0WE Przylesie,

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

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

604 506 143,
www.budynek.com.pl (GK)
11345/A

0501-310-186. (GK)

------

BUDYNEK, Darłowo, ui.

4-P0K0J0WE, 73m2,3p., Słupsk,

00034/C

13472/A

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"DOM NAD SŁUPIĄ"
W SŁUPSKU UL. 3 MAJA 37A/28
TEL. 059/843-01-54

www.smdns.wmc.com.pl

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

13359/A

BUDOWLANA 1193m2 Sarbinowo 1

10923/A

12806/A

Najlepsze oferty, najniższe ceny.
Sprawdź! 094/345-07-08,
0601-070-287 www.nordhaus.pl
00548/A

mkw., z własnym ogrzewaniem,
estetycznie wykończone, ul.
Podgórna 5, z garażem (17 mkw.) w
budynku, 606-201-864. (GK)

Kaszubska, 0604-310-655. (GP)
01840/A

13018/A

ATRAKCYJNE, nowe mieszkanie 60

km do morza 80 zł mkw.
604115606 (GK)

centrum Koszalin 608-329-582

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

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

1300 mkw. nad morzem i jeziorem,
koła Jarosławca. 503451^854.

1-POKOJOWE, 36m2, II p„ Dębnica
' —--------------------------------------------

!!NORDHAUS

12984/A

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

4-P0K0J0WE 0516-010-771.

698498-864. (GK)

Prowizja 0%!

03489/A

3-POKOJOWE, czynsz 146 zł,

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

1-POKOJOWE centrum.

NIERUCHOMOŚCI.

okolice Słupska (Wrząca),
0-601-099-634. (GP)

www.spgn.pl (GP)

115.000,- 069245-00-35, po 17.

!! KIUAN

3-POKOJOWE, 78m2,1 piętro,

(N)

1-POKOJOWE 32 mkw., Koszalin,
13472/B

12963/A

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

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

094-347-66-16,
10731/

13270/1

www.spgn.pl (GP)

Ponad 600 ofert z lokalnego rynku.

raty. 0500439-384.

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

przeprawowy, 3100zł,

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

12631/A

3-POKOJOWE, po remoncie,

1-POK. 059/8400-930,

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

ELITA tanio,

02811/A

02253/

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

Augusta 41059-843-57-12 (GP)
QUAD Humer250CC (2008)

i

(GK)

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

Duży wybór ofert. (GK)

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

ATRAKCYJNA działka budowlana

Sianów, 0662-733-867. (GK)

www.kontrakt-nieruchomosci.pl

DUET

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

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

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

608-781-101.

naprawa regeneracja. Słupsk, Z.

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

----------------- -—---------

01740/A

----------13489/E

"KONTRAKT" 094/342-47-58.

09699/j

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

00454/A

13489/0

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

!!! Słupsk lokal, Ip.
0888-639-810. (GK)

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

AKUMULATORY, OLEJE.

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

01638//

(GK)

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

13489/C

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże, Świeszyno,

!!! Nowe mieszkania,
888-328-558. (GK)

rozpoczęcie 10-12
każdego miesiąca, 0500-092-245

CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY

094-311-85-33.

03381/A

BABSKA -

OPONY NOWE, OSOBOWE,

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

11198/A

(GP)

używane, nowe do aut dostawczych

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

02843/A

"TOMCIO"

OPONY

3-POKOJOWE, 0608-730-931.

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

(GK)

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

(GK)

11877/A

604-08-35-38;

KNOTT, ALKO, Słupsk,
-----------------------------:---------------------------

(GK)

Słupsk, 0502-286-701.

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

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

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

!!!!! ZAKŁAD BUDOWLANY J.

03368/A

od 3200zł/m2 + VAT, Nowa cena!!!

01819/A

2-POKOJOWE Norwida (49).

POSIADA DO SPRZEDAŻY
ATRAKCYJNE MIESZKANIA

Atrakcyjne 3-pokojowe Zatorze.

NA OSIEDLU
NIEPODLEGŁOŚCI

www.arhand.pl 508-525-765
059-84-00-344 (N)
13000/A

ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE
W GARAŻU PODZIEMNYM

2-POKOJOWE os. Bukowe,

bezczynszowe 508-359-630 (GK)
13337/A

i warunków spłaty.
273009SLBI-LB

•

'!

Ü ■

'

fl -HPBi

w atrakcyjnych cenach
50 - 92 m kw.

z tarasami lub balkonami
64 -103 m kw.

dwupoziomowe

PPW „BUDOPROJEKT“ S.J.
Koszalin, ul. Modrzejewskiej 48 a
tel. 094 34712 25 (w godz. 11-16)

www.budoprojekt-koszalin.pl
1225509G1K3A

DZIAŁKA budowlana Nowe Bielice
742 mkw., 0-94/3163475. (GK)

ABAKUS

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

13438/A

Pilnie poszukujemy mieszkania 1,2-pokojowego.
Klienci płacą gotówką

Przewłoka, 1040m2,140tys.zł
0-509-170-714. (GP)
---------------------------------------------------

03397/A

1144309G1K2N

13330/A

(GP)

DOM nowy Konikowo 512-181-139.
(GK)

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

-------------- :----------------------------------- 13419/A

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

DOM Rokosowo, 500416-218.
(GK)

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

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

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

03566/A

13142/A

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

12092/A

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

08420/A

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

m/kw w Bruskowie Wielkim - 26
zł./mkw. Tel. 0502-388-504 (GP)
03574/A

DOM Sławno. 518-395-123. (GK)

DZIAŁKA 30 arów, 15 km od

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

Koszalina, 28 zł/ mkw.,
0660-074-229. (GK)

(GP)

DZIAŁKA 508 mkw. Chłopy, media,

DOM Słupsk, 0505-360480. (GP)
--------------------------------------------------

01735/A

DOM Słupsk. 0601-79-68-20.
(GP)
------ -----------------------------------

288m2,460 tys, 0604-148-393

(GK)
00426/B

DOM Ustka, 0-606-319-850. (GP)
------------------------------- ------------- ----- -

02747/A

DOM w Łosinie, 0602-765-016
(GP)
--------------------------------------------------

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

10923/B

budowlana, uzbrojona, ładne
położenie, 0602-32-93-04. (GP)
--------------------------------------------------

01820/A

DZIAŁKA budowlana 1362 mkw.,
media, Stare Bielice, 250 m od
trasy do Szczecina, pilnie!
094/340-52-55, 791-578-524.
-------------------------------------

02966/A

budynek (105) na działalność
gospodarczą bądź centrum
rekreacyjne. Słupsk 0600-082-162
www.otodom.pl nr 568308 (GP)
03201/A

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

(GK)

(GK)

DOM z piwnicą (240)+ osobny

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

200 m do morza. 0-604-115-606.

DZIAŁKA 5300 m2 we Włynkówku,
01&32/A

DOM Szczecinek 181m2, działka
--------------------------------------------------

13173/A

00034/F

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

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

10923/C

10550/A

13132/A

DZIAŁKI pod lasem 17 km od
Koszalina, 0-606-258-796. (GK)
-------------------:--------------------- --------

10622/A

DZIAŁKI usługowe, 2000 mkw.
Skwierzynka-180.000.
665-596-660. (GK)
11015/A

DZIAŁKI, Podamirowo.
605-590-580. (GK)

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

komfortowo wykończone, przy
parku nadmorskim, X-piętro, 2
windy, całkowity czynsz 500zł, cena
255 tyś. zł, w trybie pilnym.
Kołobrzeg, tel. 0515-150-309 (po
16tej). (GK)

(GP)

GARAŻ Zakole 35.000.
600- 075-996. (GK)

DZIAŁKĘ rekreacyjną 7,8 ara
Darłowo, 0604-824450. (GK)
----------------- ---------- ------ —------------

13274/A

13160/A

DZIAŁKĘ 30 a, siedliskowa, 5km od
Słupska, 0607-362-659. (GP)

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

13457/A

INVEST

Koszalinie przy ul. Słowiańskiej tel.
0509-328-526. (GK)
--------------

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

03527/A

DZIAŁKĘ ogrodniczą (500 mkw.) w
13273/A

Szczecinka, media, 4 ha. Bdb.
lokalizacja. 5.50 zł/m2,
602-153-814 (GK)

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

00415/A

12977/C

KAWALERKA 37m2 Rosnowo.
604-212-943 (N)
———-—------------------------ ---------

13249/A

KAWALERKA, 0-600-519404.
(GK)

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

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

01562/A

DZIAŁKA budowlana 800 mkw.,

DZIAŁKI 0,30 ha, 0,58 ha, 0,10 ha,

Koszalin, Gryczana, 601-68-7040.

0,83 ha, 0.32 ha. 0517-214-642.

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

12905/A

DZIAŁKA budowlana Nowe Bielice
0509499-220. (GK)

DZIAŁKI budowlane nieuzbrojone.
Niekłonice, 0-509-161-702. (GK)

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

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

10962/A

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

13031/A

13078/A

KIOSK z lokalizacją 0723-090-603.
(GK)
---------- -------------- ;-------------------------

00347/A

059/8401-510, dzwonić po 16.00.

13519/A

KOBYLNICA ul. Pocztowa - działka
budowlana 1055 m2 uzbrojona z
fundamentem, wszystkie media,
częściowo ogrodzona, 110.000 zł.
0601- 313-129, 059/8442-508.

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

01748/A

PIĘTRO domu- Koszalin,
660-829-193. (GK)
13310/A

PIĘTRO willi, osiedle Akademickie
Słupsk. DELTA, 059/84^234-00.

(GP)
—4----- ---------------------------------------

01781/E

POŁAWSCY-NIERUCHOMOŚCI Nowy
parterowy 469 tys.zł (GP)
----------------------------------------- ----------

03464/B

POŁAWSCY-NIERUCHOMOŚCI
059/8402402, www.polawscy.pl
2-pok. Ustka od 135.000,2-pok.
Słupsk od 129.000,34 pok.
Słupsk od 165.000. (GP)
--------------------------------------------------

03464/A

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
WWWJVDEROSTUDIO.PL (N)
------------------------------------------4--------

10079/A

PUNKT gastronomiczny
(GP)

www.pasibrzuch.com

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

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

- 0 % prowizji Działka - Kędzierzyn4km od Koszalina 6500m2-139.000 094 347-70-00,
www.investsc.pl (GK)

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

13259/A

MIESZKANIE 4-pokojowe, 64m2,

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

13530/A

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

11986/A

remoncie w Darłowie,
094/3144617 (GK)

MIESZKANIE na wsi,

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

12281/A

MIESZKANIE 3-pokojowe, 60m2, po

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

--------------_____------------ ------

12953/A

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

ul. Batalionów Chłopskich (za
wiaduktem). 0509328526. (GK)

04133/A

11903/A

PENSJONAT w Łebie,
0604-50-24-52. (GP)

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

MIESZKANIE (54) 094/34-258-30.
(GK)

GARAŻ murowany w Koszalinie przy

(GP)

(GK)

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

13556/A

MARINA NIERUCHOMOŚCI,
SPRAWDZONE OFERTY,
0947162468
WWW.MARINA.NIERUCHOMOSCI.P

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

03497/A

DZIAŁKI - Widzino. 0661-782-617.

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

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

(GP)

DZIAŁKA budowlana 542 mkw., w
Jamnie, 0889-157-644. (GK)
13445/A

LOKAL 30 mkw., centrum Koszalina
0697-210-333. (GK)

L (N)

DZIAŁKI Niekłonice, 668-192-115.
(GK)

13553/A

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

DZIAŁKA, Ustka. 0601-20-66-94.

DZIAŁKĘ przy 11 rol-bud, 4 km od

13444/A

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

--------------------------------------------------01508/A

--------------------------------------------------- 11561/A

0031633946611 (N)

-------------- ■------------- --------- . ........—

DZIAŁKA. Chałupy- Świeszyno.
0600499-982. (GK)

—------

01747/A

200 m do morza Chłopy,
604115606 (GK)

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

059/8425405, 0698-139-506.
--------------------------------------------------

03568/A

DZIAŁKA pod pensjonat 1422 mkw.

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

DOM Słupsk Chrobrego. "IBIS",

13391/A

altanką murowaną i sadem, Sławno
0-502-240-815 (GP)
--------------------------------------------------

DWIE działki budowlane po3 tys.

12134/A

12392/A

DZIAŁKA ogrodowa 1000m2 z

DOM ROKOSOWO, WOLNOSTOJĄCY,
DEWELOPERSKI, 0-697-657-514.
(GK)
12583/A

pozwoleniem na budowę,
698-660-211. (GK)

■ 01859/A

DZIAŁKI budowlane. Koszalin

DZIAŁKA Nowe Bielice z wydanym

DOMEK os. Bukowe,
0502-129-606. (GK)

Kobylnica, 0500-385-589,
666-995-170.

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

03484/A

DZIAŁKI budowlane,
0508-326-783. (GP)
------ ------- ---------- —--------- ------------- -

uzbrojenie Koszalin-Niekłonice
0604-84-10-94. (N)

PAWILON sprzedam, wynajmę,
0-508-326-801. (GK)

Słupsk, www.krynicki.com.pl,
059/84-11-662. (GP)
--------------------------------------------------

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

13448/A

DZIAŁKA budowlana, pełne

DOM 1-rodzinny wolnostojący,

12923/A

-------------------------------------------------- 13168/A

DZIAŁKA budowlana,
0502-223-968. (GK)
--------------------------------------------------

\ul. Zwycięstwa 143 (obok Związkowca) (094) 345 22 75J

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

DZIAŁKI budowlane uzbrojone,
0-784487-628. (GK)

DZIAŁKA budowlana Ustka-

NIERUCHOMOŚCI

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKI budowlane ŚwieszynoChałupy, 0606-119-872. (GK)

03521/A

MIESZKANIE pod działalność
(Mickiewicza). "IBIS" Słupsk,
059/84-25405, www.ibis.slupsk.pl

(GP)

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

01746/A

MIESZKANIE w Gościnie, 3-

03001/A

RYMAŃ 3-pokojowe- 54 m2 (+
dziłka 15 arów) 094-35-83-054.

(GK)
—

-------------------------- ——-------

00338/A

SKOTNIKI ^Szczecinka kawalerka
29m2, 0609-516-658. (GK)
——---------- --------- --------- -——

00406/A

SPRZEDAM - zamienię 42 m2 w

pokojowe, słoneczne, (57 m2), II
p., na dobrych warunkach,
094-31-89-317. (GK)

Szczecinie - własn. 0605-343-524.

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

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

12541/A

12651/A

SPRZEDAM działki budowlane,
Głobino, 0668-828-047 (GP)

NOWE domy w budowie tel.
0509-533-031
www.domykoszalin.pl

(GK)

--------------------------------------4------------

(GK)
12952/A

03594/A

SPRZEDAM lokal centrum Słupska,
0604-590-846. (GP)
----------- -—----------—--------------- —

03493/A

SPRZEDAM mieszkanie w Złocieńcu

NOWY dom do wykończenia,
390tys.zł Siemianice,
0-501-027-578. (GP)
------------- ------------------------------------

03515/A

84 m2, możliwość zamiany na
działkę budowlaną lub siedliskową,
0604-940-114, 094/36-72-821.

(GK)

NOWY dom- Kędzierzyn
694-056-822. (GK)

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

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

13090/A

OKOLICE Trzebiatowa 11 ha,
0602-229-687. (GK)
------------------------------------ ------------ _

08417/A

12198/A

SPRZEDAM pół bliźniaka lub
zamienię na 2-pokojowe
mieszkanie z dopłatą,
0503-878-174. (GK)
------------------------------------- ------------

(GP)
-------------------------------------------------------------01813/A

OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,

KRĄG (GM. POLANÓW) -ROLNA POD
BUDOWĘ4650M2, MEDIA, PIĘKNA
OKOLICA. 60.000ZŁ, TEL.
500659727 (N)

ul. 'Starzyńskiego 11,Tel.
059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl
wycena firm. (GP)

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

11814/A

KREDYTY HIPOTECZNEDORADZTWO, POŚREDNICTWO
KOSZALIN 509959649 (N)
-------------------------------------- ------------

13386/A

PAWILON handlowy- przewoźny, 30
mkw. 503-544-574. (GK)
12626/A

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

13267/A

13192/A

ŚWINOUJŚCIE, mieszkanie 70m2,
blisko morza 0-697-770-226. (GS)
----- ---------------------------------------------

00172/A

TANIO pawilon 34 mkw., z
wyposażeniem 0506-078-282.

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

10983/8

USTKA 2-pokojowe 33 m2,
142.000 zł, 0503-169-839.

(GP)

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

01810/A

USTKA skrajny szeregowiec do
wykończenia, 1500 zł/m2. tel.
606265669

(N)

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

12660/A

WIELKA OBNIŻKA CEN
APARTAMENTÓW NA ZATORZU!

i

DELTA, 059/84-234-00.

(GP)

---------4-----------------------------------------

01781/F

WWW.SPGN.pl Bogata oferta
nieruchomości. 059/84-819-20.

/DiUJiJjDlJSjj JiiUJjiliZ MyJjJUJJiJYIllJ

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

00034/G

ZIEMIĘ, 513-074-986. (GK)
--------------------------------------------------

Oferujemy:

Nasze wymagania:

' komplementarny pakiet franczyzowy

5 gotowość do pełnego zastosowania

dynamiczną markę (Laur Konsumenta

konceptu franczyzowego

- Odkrycie Roku 2009)

mile widziane własne

Produkowane przez nasza firmę
nawozy posiadają pozytywną
"Opinię przydatności rolniczej" oraz
uzyskały "Świadectwo kwalifikacji
produktu do zastosowania w
rolnictwie ekologicznym" wydane
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i
Gleboznawstwa z Puław.

stabilny system finansowania inwestycji

lokalizacje o pow. min. 150 m2

(już od 50 tys. zł)

w miejscowościach od 2,5 tys.

Nawóz z kopalni Laskowa:

mieszkańców

15-20% MgO i 30-35%Ca0
Nawóz z kopalni Jaźwica:

~ sprawdzonych dostawców ogólnopolskich
i regionalnych

8-15% MgO i 32-42% CaO

3* pewny zysk z realizacji polityki handlowej

Nawóz z kopalni Winna:
8-19% MgO i 32-40% CaO

:» pełne wsparcie inwestycyjne
' profesjonalną opiekę specjalistyczną

13375/A

ZŁOCIENIEC- kawaleerka 28m2, II
p. 0603-783-001. (GK)
------------------------

00349/A

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM
!!!!!!!!!!! 1!! I HALA 500 m
kw. dozór elektroniczny- Koszalin,
Lniana 20,094-343-51-80 (8.00
-16.00). (GK)
------------------------------------------------------------ [2144/A

!!! 2-POKOJOWE , nowe,
umeblowane, wysoki standard,
centrum Koszalina 0604435-968.

(GK)
--------------------------- 4---------------------

i skuteczne narzędzia marketingowe

www.kksxn.pl

00427/A

134M parter domu: 4 pok., ogród.
K-lin Śródmieście 604-298-140.

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

k
tel 081

748 54 47

kom. o

515 202 019

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

(pn. - pt. w godz, 8:00 -16:00)

kontakWmileadelikatesy.pl www.mifeadelikatesy.pl

Z.P.R. "Małyszko-Samulak" s.c.
Świdwin ul. Kołobrzeska 3
teł. 094 3656318,0502369044,0502369045

336309S1.3H A

[2566/A

2-POK. niepalącym 0728-108-300.
(GK)
—

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

12609/A

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

. '

‘ _ 7—. '

12610/A
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2-POKOJOWE +jadalnia,
781-297-665 (GK)
---------------------------------------- ----------

12659/A

KAWALERKA w dom ku

POMIESZCZENIE handlowe 28 m2 -

(umeblowana, TV, AGD)
0510-726-347. (GK)

Braci Gierymskich. Słupsk,
0501-333-241. (GP)

2-P0K0J0WE do wynajęcia,

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

centrum Koszalina. 692-017-799.

KAWALERKA, 0691-786419. (GK)

(GK)

•—r------------------------------ -------------

------------------ -------------------- >----------

13570/A

2-POKOJOWE Słupsk,
0600-057-983. (GP)
------------------------ --------- —;■ '

01860/A

13317/A

12684/A

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

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

01805/C

POSZUKUJĘ 1-2 pokojowego w
Bobolicach, 667-217-615. (GK)

KOMFORTOWA, nowa kawalerka

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

centrum Koszalina, 0601-312-553.

POSZUKUJĘ do wynajęcia lokalu

(GK)

pod małą gastronomię w
Koszalinie, 0790-766-254.

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

13134/A

13557/A

(GK)

wynajęcia. Słupsk, 0515-166-575.

handlowo-usługowy 130 mkw.,
parter, duże witryny.
094-34049-81, 604-074-766.

lub 4-pokojowego na os. Przylesie,
0694-000-763. (GK)

(GK)

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

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

Ó1792/A

2-POKOJOWE umeblowane,
internet, centrum Słupska.
0661- 177-621. (GP)
-------

01825/A

2-POKOJOWE z garażem w
(GK)

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

13481/A

2-POKOJOWE, 70m2, komfortowe,
umeblowane, lOOOzł + opłaty,
0-607-271-750. (GP)
03597/A

2-POKOJOWE, centrum- Słupsk.
0-607-658-599. (GP)
03445/B

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

00387/A

dwolną działalność, 0604427409.

(GP)
01862/A

LOKAL 25 mkw., kosmetyczce lub
fryzjerce do wynajęcia,
601401-630. (GK)

2-POKOJOWE, Koszalin
608470-746. (GK)
—-----------------------------------------------

12974/A

12956/A

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

13149/A

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

13501/A

3-POKOJOWE 47m2; 698-134463
(GK)
--------------------------------------------------

13186/A

3-POKOJOWE- domek, od 1 maja,
0662- 102-940. (GK)
--------------------------------------------------

13428/A

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

12810/A

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

01706/A

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

00520/C

handlowy do wynajęcia, Dąbki,
0698-200-127. (GK)
------------------- —----------------------------

LOKAL handlowy, Jarosławiec.
059/842-78-61,0501-269-215.

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

03482/A

BOX na Manhatanie, parter,
0604- 888-894. (GP)
03469/A

BOX, Banacha 0-509-693-382.
(GP)
03501/A

m na biuro lub handel w
atrakcyjnym miejscu
094-3143692, 0601791591 (N)
------------------------------------- —-------

12807/A

DO wynajęcia domek wolnostojący z
całkowitym wyposażeniem i dwoma
garażami, Koszalin, 0667-798-133.

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

13531/A

DO wynajęcia hale magazynowe
Koszalin 0663-272-849. (GK)
--------------------------------------------------

LOKAL śródmieście 78 mkw. 2.400
zł brutto, Koszalin, 0607456-541.
(GK)
LOKAL użytkowy (120) - Słupsk ul.
Słowackiego. 0608-368-241. (GP)
03375/A

LOKALE Słupsk, 0601-686-870.
(GP)

ul. Br. Gierymskich, 0501-333-241.

(GP)

GARAŻ Bat. Chłopskich
602- 581-560. (GK)
12994/A

GARAŻ- ul. 4 Marca. 0663-378-361
po 17.00. (GK)
------------------------- -------------------------

13312/A

KAWALERKA do wynajęcia przy ul.
Pionierów. 0505-391-984. (GK)
'

13432/A

KAWALERKA parter tanio
694648534 (GK)
KAWALERKA Słupsk,
0603- 802-950. (GP)
-------------------- ------------------- :----------

12798/B

WYNAJMĘ 2-pokojowe mieszkanie
13260/A

WYNAJMĘ dom firmie, Ustka(GP)
03436/A

WYNAJMĘ lokale usługowo handlowe, Sławno, 0502-169-854.

(GK)
13535/A

niski czynsz. Stargard.
790450-894. (GS)
--------------------------------------------------

pracownika na staż. Wymagania:
obsługa komputera, kontakt tel.
059/848-6540,
m.szczygiel@atem.com.pl (GP)
------------------—----------------------------

03233/A

ATRAKCYJNE stanowiska pracy w 3
działach firmy, ważna kolejność
zgłoszeń. 094/341-01-94. (GK)
--------------------------------------------------

~

12731/A

przeszkoli i zatrudni dynamicznie
rozwijająca się firma. Stanowiska
umysłowe i fizyczne. Praca stała (do
35 lat). Również studenci
zaoczni.Wysokie zarobki. Słupsk
506 944 620 lub059/725 50 28;
Koszalin 94/716 59 47 (GP)
--------------------------------------—----

00367/A

WYNAJMĘ pokój 2-osobowy,
601156630 (N)

03431/A

POKÓJ 2-osobowy, 0662-640-708.
(GK)
13159/A

POKÓJ Koszalin, 0-664-385-046.
(GK)
13231/A

POKÓJ w domku 094-345-25-54.
(GK)
-------------:-------------------------------------

4 pok. na mniejsze 609-721-740.
(GK)
--------------------------------------------------

13371/A

budowę obwodnicy. 0665-100-537

(GP)
03174/A

(GK)
11863/H

DOJARZA zatrudnię. 0606-142-527.
(GP)
—

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

01595/A

DORADCA w dziale obsługi klienta poszukujemy młodych i
komunikatywnych osób, otwartych
na awans (do 35 lat), z
doświadczeniem lub bez, praca
stała. 1200-1500zł/mc Słupsk 506
944 620 lub 59/725 50 28;
Koszalin 94/716 59 47

(GP)

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

03428/A

12276/A

FRYZJERKĘ zatrudnię Koszalin,
Piłsudskiego 10. (GK)
—----------------------------------------------

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

(znajomość języka obcego) i
kucharza. 0605-601-900. (GP)
--------- ł-----------------------------------------

HOTEL Atlantic zatrudni kelnerów,
12739/A

DOŚWIADCZONĄ księgową,
pracującą w "Symfonii".
Koszalin 606-79-3340. (GK)
13305/A

DOŚWIADCZONE pomoce kuchenne

osobę do obsługi basenu,
pokojowe, pomoc kuchenną. Tel.
604455-600. (GK)
--------------------------------------------------

zatrudni na stanowisko: kucharz,
kelner, praca stała. Tel.
602499-841 (GK)

12934/A

EMERYTKI, rencistki do przeróbek
krawieckich, cały etat, dobre

zatrudni kelnera i kierownika
Sali.Zgłoszenia osobiste w Hotelu ul. Wczasowa 26, Ustka(059) 81
552 81 (GP)
---------------------------------- —-------------

03598/A

EMERYTÓW, rencistów (Słupsk

zatrudni kelnera, język niemiecki,
angielski w stopniu
komunikatywnym, praca stała Tel.
608524378. (GK)

aktualna książeczka zdrowia

czas pracy do uzgodnienia.
---------------:----------r------- —,-------------

(GP)

CZĘŚCI do Suzuki Samuraj,

—

reduktory, skrzynie, alternatory,

FIRMA PCO Group sp. zo.o. w

Tel. 608-524-378.

mosty i wiele innych; 0 695 482

Bobolicach zatrudni pracownika z
biegłą znajomością j. niemieckiego.

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

03487/A

13041/A

POMIESZCZENIA biurowe do

468

(N)

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

(GP)

03377/A

HOTEL w Strzekęcinie k/Koszalina

własnościowe, centrum na
2-pokojowe do II piętra w nowym
budownictwie 059/8420-179.
-----—----------------------------------- —

13498/A

HOTEL ROYAL BALTIC W Ustce

elektryka z uprawnieniami do 1 kV,

13509/A

12990/A

HOTEL Polanin w Połczynie- Zdroju

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

(GK)

sanepid 606-764-045

01745/A

barmanów, kierowcę- ochroniarza,

(GK)

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

Koszalin) zdecydowanie zatrudnię!

(GK)

00878/A

HOTEL "Lubicz" zatrudni kelnera

4-P0K0J0WE, II piętro,

094/345-18-22.

12992/A

GOSPODARZA obiektu, złota
rączka, znajomość elektryki,
kobietę do sprzątania, kelnerkę,
pomoc kuchenną. Zakwaterowanie
nad morzem, pensja i wyżywienie.
Tel. 091/386-33-53,
0607-622-003, (GS)

DOŚWIADCZONĄ kosmetyczkę na

(GP)

Ustawicznego w Koszalinie zatrudni

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

b.dobrych warunkach

-------------------------------------------------13184/8

03472/A

-przyjmę. Koszalin, 0-500-090-874.

zarobki. Słupsk. 0-506-111-259.

CENTRUM Kształcenia

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

Koszalin. Pierwsze pieniądze już po
tygodniu. Infolinia: 0-801456-000;

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

(GK)

12925/A

FIRMA zatrudni zbrojarzy, cieśli, na

FRYZJER -uczniów zawdu do kl. I

na sezon, Unieście,

stałej. Wiek kandydata(ki) do 40 lat.

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

DODATKOWA praca. Tylko Szczecin i

094/318-95-88.

-------------------------------------------------01028/A

13500/A

DO stolarni w Główczycach,
514-007-270 (GP)

Mielnie zatrudni kuchmistrza -

0669-316-630.

(GS)

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

CAŁOROCZNY Ośrodek „Syrena” w
szefa kuchni. Możliwość pracy

13450/A

03479/A

prowadzenia obiektu sportowego
na terenie Koszalina. Oferty wraz z
CV na adres: contact7@op.pl (GK)

13554/A

DO pracy na stacji paliw. CV:

0504-124-165.

BEZROBOTNE młode osoby

Niestkowo 8,0-59/8414942.

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

03429/A

Telefonu 0664-702-907 lub

13355/A

-- :-----——---------------- 1--------

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

13523/B

HOTEL w Strzekęcinie k/Koszalina

FIRMA Bukmacherska zatrudni
kasjerki. 605-163-120. (GK)
13339/A

zatrudni stolarza oraz pracownika
ogólnobudowlanego, praca stała

(GK)
13523/A

HUMMEL w Słupsku zatrudni na

przedstawiciela handlowego ze

stanowisko telemarketerki.
Wymagania: znajomość obsługi
komputera oraz intemetu,
cierpliwość, umiejętność negocjacji,

POMIESZCZENIA magazynowe z

DO bufetu w smażalni, oraz gofrów

Słupska. Oferty można składać

łatwość prowadzenia rozmów

rampą o pow. 300m2 oraz 740m2
0-508-166-162, 0-502-340-900.

na sezon zatrudnię. Zapewniam

mmudryk@toitoi.pl lub Koszalin ul.

zakwaterowanie 0664484-242

Przemysłowa 4c z dopiskiem

telefonicznych, dobra dykcja i miły
głos. CV prosimy przesyłać na:

wynajęcia - Słupsk, Poznańska 82,
0502- 106-160,0518-59-53-31.

(GP)
01737/A

(GP)
01851/A

13288/A

WYDZIERŻAWIĘ plac pod

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

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

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

ATEM - Polska Sp. z o.o. poszukuje

12595/A

120 m2 z garażem i ogrodem do
wynajęcia od czerwca.

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

13560/A

07732/A

(GP)

01768/C

FIRMA zatrudni osobę do

Mielnie przy wejściu na plażę. Tel.
600-900-088. (GK)

—

13536/A

DO pizzeri, 0507-099-188. (6K)

WYDZIERŻAWIĘ plac 100 m2 w

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

01805/A

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

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

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

Informacje od 7-15 pod nr.

0501- 873-222

samojezdnego na budowę
obwodnicy Słupska, 0665-100-537

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

01831/A

FIRMA zatrudni operatora dźwigu

DO lodziarni na sezon -Jarosławiec.
0607-799-062. (GP)

--------------------- !---------------------------00792/A

POGODNO- komfortowe mieszkanie

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

—

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

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

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

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

handlowych, wysokie zarobki od
zaraz zatrudnię i przeszkolę (do 35
lat) 1600-2000 zł/mc Słupsk 506
944 620 lub 59/725 50 28;
Koszalin 94/716 59 47 (GP)

12628/A

TEREN w centrum Unieścia 5.000

01787/A

DO lodów- gofrów, 0695-636-363.
(GK)

022420-56-00.

WYNAJMĘ mieszkanie 1-pokojowe.
01646/A

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

ASYSTENTÓW przedstawicieli

-------------------------------------------------12997/A

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

12700/A

SZUKAM Ml Białogard
793-760404. (GK)

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

PLAC nieutwardzony 350 m2 przy

DARŁOWO wynajmę lokal o pow. 32

00413/A

(GS)

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

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

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

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

(GK)

umeblowane na Orlej, 800zł +
media, 664467-194. (GK)

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

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

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

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

059/841-31-21, 0502-322-140.
(GP)

pmatwij@wp.pl lub osobiście Stacja
paliw Stare Bielice 8C. (GK)

3-pokojowe, parter,nieumeblowane,
094-37-27-162, 0502-064-740.

Tel: 0792-080-525

12520/A

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

13529/A

PIERCING MAKIJAŻ PERMANENTNY
MASAŻ. Raty! www.beautyvital.pl

13563/A

LOKAL nad morzem- Dąbki, do
wynajęcia, 0602-672-797. (GK)
13377/A

AGROBUD zatrudni operatora
wózka widłowego. Oferty proszę
składać osobiście, ul. Połczyńska
66 w Koszalinie (GK)

SZCZECINEK do wynajęcia

------------------------ —1----- —

------------------------------------------ r------03399/A

00922/A

AKCJA! Kursy zawodowe:

NORD CARGO Sp. z o.o. zatrudni
osobę z doświadczeniem i
znajomością języka niemieckiego i
angielskiego na stanowisko
spedytor międzynarodowy.
0608420-799, e-mail:
nordcargo@onet.pl. (GP)

DO gastronomii (pikniki, festyny).

managera za udziały gwarant@list.pl (GS)
--------------------------------------------------

FIRMA transportowo - spedycyjna

(GK)

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

12707/A

FRYZJERSTWO PRZEDŁUŻANIE
WŁOSÓW TIPSY KOSMETYCZNE

gastronomię na polu namiotowym
Mielno, 0608451-854. (GK)

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

"BABYLOON" zatrudni:
kucharza/kę, kelnera/kę z prawem
jazdy kat. B. Oferty pisemne.
Koszalin, Piłsudskiego 47. (GK)

-------------------------------------------------03593/A

SMAŻALNIA- kurczak z rożna z
wyposażeniem, Unieście,
0-602-68-2542. (GK)

-------------------------------------------------12552/A

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

BOX Manhatan, parter,
0-602-287-979. (GP)

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

mkw. na działalność sezonową,
0602-261-553. (GK)

LOKAL gastronomiczny i pawilon

3- P0K0J0WE, Koszalin os.
Bukowe. 0889-783-208. (GK)

13526/A

ROWY- przytulne pokoje(6 osób)
0-59/814-21-15. (GP)

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

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

LOKAL 29m Koszalin.
0500- 002-867. (GK)

2- POKOJOWE, Zakole.
0502-503-899. (GK)

------------------ ------------------------ 1——

idealne miejsce pod studio urody,
kawiarnię, biuro, gabinety.
optypl@gmail.com, 0603 651262.

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

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

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

12935/A

LOKAL (pub) Słupsk, Zatorze - na

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

13124/A

RODZINA poszukuje do wynajęcia 3-

KOSZALIN, 1 Maja 16,113 mkw,

---- ———

Koszalinie 0600-317-937.

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

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

dyrektor@bjb.verde.pl

AGENCJA ochrony zatrudni

KOSZALIN - centrum lokal

----- :---- ——

DO działu sprzedaży- fakturzystkę
zatrudni hurtownia. CV

00529/A

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

2-POKOJOWE umeblowane do
(GP)

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

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

03491/A

ODDAM szklarnię (35m2) w zamian

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

za rozebranie, 0-600-241-731.

DEKARZA na stałe. Dobre warunki.
Słupsk, 066443-27-88. (GP)

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

03523/A

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

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

08929/a

03401/8

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

01807/A

094-35-815-64 (wieczorem).

(GK)

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

00346/A

W związku ze zbliżającymi sie uroczystościami Pierwszej Komunii Świętej proponujemy
Państwu zakup poniższych pozycji.
Anna Matusiak, opr.

094/347-56-09.

(GK)

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

13506/A

FIRMA TOI TOI zatrudni

"praca".

(GK)

(GP)

praca@hummelpolska.pl

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

12665/A

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

01791/A

KUPON-ZAMÓWIENIE
F>

Zamawiam unikatowy medal z wizerunkiem Chopina

Mam w sercu Boga!

Cena produktu + koszt przesyłki. Koszt doręczenia 10,50 zł.

Pamiątka przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej

Opłata za przesyłkę zostanie zrealizowana przy odbiorze (za pobraniem).

A/

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty wpłynięcia zamówienia.

Stron 24, format 170x190
Oprawa twarda

IMIĘ I NAZWISKO (DUŻYMI LITERAMI)

Pakiet: Pamiątka
i Komunii Św.
O. Leon Knabit OSB

Na pakiet składają się 2 tytuły:
„Pierwsza Komunia Święta w Pięknej Dolinie”

Bóg jest miłością

oraz „Znaliśmy Jezusa”.

Album pierwszokomunijny

Therese Neel
"Znaliśmy Jezusa - Opowieści krewnych i uczniów"
Stron 144, oprawa miękka, format 165x240

Stron 48, format 240x220
Oprawa twarda, z gąbką

Anna Matusiak
"Pierwsza Komunia Święta w Pięknej Dolinie"
Stron 24, oprawa miękka, format 165x255

Produkty możesz kupić w internetowym sklepie
lub dzwoniąc pod nr tel. 085 748 96 55

ULICA WYSYŁKI

Łańcuszek
srebrny
z medaikiem
Matki Boskiej
Długość 40 cm,
długość zawieszki 2 cm,
próba 0.925

KOD POCZTOWY
TELEFON

Jt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o.
Zebrane dane posłużą wyłącznie na potrzeby
realizacji zamówienia, nie będą gromadzone
i przechowywane po zakończeniu transakcji.

Podpis:........ .

MIEJSCOWOŚĆ
Wypełnione i podpisane zamówienie
prosimy przesłać na adres:
Media Regionalne Sp.z o.o.,
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin
z dopiskiem „Zamówienie WARTO".
Liczba filmów ograniczona. Zamówienie
zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie.
955509G1K1E

r.

Ą

...

..

.•

piątek 24 kwietnia 2009

<\ _

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o następującej treści:
gs lub gik lub gp numer rubryki treść ogłoszenia,
(kod regionu bez spacji kod rubryki spacja treść ogłoszenia ze spacjami),
gdzie kod regionu to oznaczenie terenu, z którego pochodzi ogłoszenie i tak:
gik - koszaliński, gs - szczeciński, gp - słupski

2.

przykład: gs01 sprzedam samochód, tel. 123 456 789
Wyślij SMS z treścią ogłoszenia pod numer:
- 7968 - rubryka za 9 zł
- 7968 - rubryka za 18 zł (w tym przypadku trzeba wysłać dwa SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).
- 7968 - rubryka za 27 zł (w tym przypadku trzeba wysłać trzy SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).

->
*

rubryki
gp01 gsoi
gp02 gs02
gp03 gs03
gp04 gs04
9P05 qs05
gp06 gs06
gp07 gs07
glk08 gp08 gs08
glk09 gp09 gs09
Kod
glk01
glk02
glk03
glk04
glk05
glk06

Następnie otrzymasz SMS-a informującego o statusie ogłoszenia.
Twoje ogłoszenie znajdzie się w Głosie w najbliższym
możliwym terminie (w wydaniu codziennym). Dozwolona liczba znaków
w SMS-ie wraz ze spacjami, interpunkcją, kodem gazety i numerem rubryki
nie może przekroczyć 100 znaków.

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

6.

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

7.

Wysłanie SMS-a oznacza akceptację „Regulaminu usług zamawiania ogłoszeń drobnych
za pośrednictwem wiadomości SMS”. Regulamin dostępny w biurach ogłoszeń lub na stronach:

www.gs24.pl

www.gk24.pi

O

Ogłoszenia SMS-owe nie będą opublikowane w wydaniu magazynowym.

O)

5.

www.gp24.pl

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

Cena
27 zł
27 zł
27 zł
27 zł
18 zł
18 zł
18 zł
18 zł
9 zł

glk-Głos Koszaliński, gp-Głos Pomorza, gs-Głos Szczeciński
16809G1K1H

HURTOWNIA Budowlana Tęcza

KUCHARZA, kelnera/kę,

PRACA na sezon w gastronomii z

zatrudni sprzedawcę. Oferty
pisemne. Koszalin, Szczecińska 49.

przedstawiciela handlowego, Ustka
510 190 000, pasjal53@wp.pl

doświadczeniem, 0500-51-14-89.

(GK)

(GP)

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

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

12708/A

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

03434/A

KUCHARZA, pomoc kuchenną,

hurtownia materiałów
budowlanych Rebis poszukuje

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

(GK)

13423/A

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

KURIERA z samochodem
dostawczym oferta
michal.wisniewski@kolporter.com.pl

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

(GK)

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

13075/A

12577/A

ING PRZEDSTAWICIEL SUPER

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

Warunki pracy, samiab@02.pi,
606-283-861. (N)

ŁEBA kucharzy 0693125117 (N)

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

10998/A

KELNERKĘ - barmankę z
doświadczeniem zatrudnię. Słupsk,
0606477487 po 10-tej.

01834/A

KIEROWCĘ C +E. 0698-703-681.
(GK)
--------------------------------------------------

00546/A

KIEROWCĘ C+E transport krajowy
509-332-570. (GK)
'-------------------------------------------------

13398/A

KIEROWCĘ C+E. 505-186470.
(GK)
--------------------------------------------------

13352/A

MOTEL "Arkadia” do obsługi

00553/A

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

13550/A

NA sezon do lodziarni.
602-277-930. (GK)
--------------------------------------------------

13527/A

NIEPEŁNOSPRAWNYCH zatrudnię
(GK)

0607-606-648.

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

13130/A

NORWEGIA - 22 tys. zł. za 6 tygodni
ciężkiej pracy. Tylko dla mężczyzn.
0692-148-081. (GK)
--------------------------------------------------

kierowcę kat.c. Tel.
603-220-918. (N)

KIEROWNICZKĘ żywienia do kuchni
z Koszalina, Białogardu, Połczyna
Zdroju, Świdwina, wymagamy prawo
jazdy, doświadczenie, zapewniamy
stałą pracę i transport.
662-143-828 (GK)
--------------------------------------------------

13344/A

kierownika budowy w zakresie
instalacji sanitarnych, na 1/2 lub

1/4 etatu tel. 603-183-683.

(GK)

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

12856/A

KIEROWNIKA do zakładu

13098/A

NORWEGIA! Praca dla rzeźników.
Trybowanie wieprzowiny. Tel.
608508255 (N)
--------------------------------------------------

11992/A

NOWA restauracja w Galerii
Kosmos zatrudni kucharzy.
Formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej.
www.mkbowling.pl Kontakt
602-28-08-08. (GK)
--------------------------------------------------

13195/A

OPERATORA podnośnika koszowego
zatrudnię; 0698-860-014 po
20.00, (GS)
--------------------------------------------------

01086/A

kamieniarskiego 0-603-663-999.

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

03307/A

KOBIETĘ do 35 lat praca w
kwiaciani, 0693-03-37-36.

(GP)

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

beskid@naturatour.pl

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

—---------------------------- ------------------13460/A

KONSULTANT Oriflame, bezpłatne
Wpisowe, prezenty, rabaty
604-189-118. (GK)
--------------------------------------------------

13482/A

KONSULTANTA "Oriflame"- nagrody,
Prezenty!!! 0501-77-55-15. (GK)
------------------------------------------------------------ Ü020/A

kosmetyczkę lub na staż,
0609-641419. (GK)
—----------------------------------------------

13571/A

KRAWCOWĄ - emerytkę lub
rencistkę. Koszalin, 660449-019.

(GK)

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

01768/A

12993/A

WC Serwis zatrudni serwisantakierowcę, 0696453-246. (GK)
13300/A

kelnerów od zaraz. Telefon

(GK)

kontaktowy, 697-174-002.

ZWROT podatku z pracy. Niemcy,

lub wydzierżawię stanowisko

Holand, Anglia,Europa, USA,
0-71-385-20-18. (GP)

■■■•............... -

03503/A

PRACOWNIK fizyczny ogrodnictwo,
600-624-602 (GK)

fryzjerskie, 0602-739-358.

PRACOWNIKÓW

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

ogólnobudowlanych, elektryków,
hydraulików 059/8429-801 (GP)

ZATRUDNIĘ krawcowe z

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

03494/A

PRZYJMĘ do smażenia ryb na sezon
w Mielnie, praca od zaraz,
0695-997-863. (GK)
—-----------------------------------------------

doświadczeniem, pomoce
krawcowej, montera karniszy ("złota
rączka") z prawem jazdy do pracy w
Kołobrzegu. Tel. 695118381

(N)

00325/A

12581/A

ROYAL Park Hotel & SPA*** w

13191/A

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

03327/A

ZATRUDNIĘ kucharki, pomoce,

(GK)

668-002-099; e-mail:
dyrektor@royalpark.pl

ZATRUDNIĘ mały Zakład Budowlany

(GK)

12827/A

KUCHARZ fachowiec, szuka pracy

13097/A

SPRZĄTANIE mieszkań
505-971-899. (GK)

!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,
059-841-11-51, kom
0503-198457. (GK)

091/484-15-84.

"Szponder” Szczecin. Tel.

03552/A

13383//

00335/A.

ZATRUDNIĘ pracownika do
produkcji okien PCV. Wymagane
doświadczenie. Kontakt:
0694-418-450. (GP)
01821/A

STRÓŻA- emeryta, rencistę,
0663-272-849. (GK)

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

euroholowanie; 0601-295-993.

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

II! WAPNO nawozowe. PPH
"DOWO", (091) 578-67-33,
0-601-86-39-37. (GS)

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

00118/B

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

00118/C

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

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

ŁUBIN, siano, sianokiszonka

(GK)

13235/A

KOMBAJNOWANIE, 502-250-100.
(GK)

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

0-509-391-797.

01849/A

KNURY WYBRAKOWANE -SKUPUJE
0603-677-119 (N)

(GK)
00347/A

12472/A

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

I!!! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia- tanio, 0514-020-625.

I!!! przewozy Holandia, Niemcy,
wyjazdy czwartek - niedziela,
0506-110-012. (GK)

01595/B

DOJARKI kupię, 0602-84^5^9.

-------------------------------------------------00118/E

10509/A

CZĘŚCI rolnicze 504221855 (N)

godz. popołudniowych. Tel w godz.

namiotowych, 0-94/341-70-38,

01425/C

CIELAKI mięsne, jęczmień jary, żyto
- sprzedam. 0606-14-25-27. (GP)

(GK)

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

01203/A

BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,
MACIORY SKUPUJE 605533481

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

ZATRUDNIMY monterów do hal

00616/A

TRANSFERY-lotniska. 091
4850422. (GS)

pamięciowych i j.angielskiego.

12755/A

07895/A

NAJTAŃSZE europrzejazdy,

Wykszt. pedagogiczne. Praca w

-------------------------------------------------12700/1

08497/A

I!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,
0503-198446, 067-26-69491

(GK)

00691/A

(N)

I!!!!!!! BUS- przewozy
pasażerskie, Niemcy, Belgia,
Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503-198446,0-67-2669491

(GK)

10-15 0506-133-783.

00023/B

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

m-ce), z zakwaterowaniem

ZATRUDNIMY lektorów technik

STOLARZY z doświadczeniem
(kuchnie) 0608-532-215 Koszalin.
(GK)

00118/A

I!!!!!!! BILETYUE,
094/719-2000. (GK)
--------------------------------------------------

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

(GS)

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

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

ZATRUDNIĘ pizzera na sezon (3

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

(GS)

IINTERBUS, Holandia, Belgia,
Niemcy 060248-58-64,
091/455-34-97 (GS)

I KURKI, KOGUTY 7 -TYGODNIOWE
ROSA 1, ZAMAWIAĆ: NIEMICA
K/MALECHOWA, SŁAWNO
AGROMOR, 607-405-821, MIASTKO
059/857-57-15 (GP)

03491/B

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

0722-099-915.

I!! Anglia, osoby + paczki
0503-198450 (GK)

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

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

samochodem. Koszalin ul. Boh.
Warszawy 9, od 7.00 do 15.00.

TYNKARZY gipsowych
0-692-961-276 (GS)

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

ZATRUDNIĘ murarzy nie lepkarzy,

(GP)

01016/A

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

KOBIETA 30 lat, prawo jazdy kat B,
doświadcz, w handlu
0664-197-686. (GK)

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

Stefan Siemianice ul. Wiejska 1.

student ostatniego roku prawa.

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

01718/A

0-508-166-162, 0-502-340-900.

2 budynków pod klucz, Cembik

lgwizdala@papirus.pl

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

MAJSTER, 0507-026-600. (GK)

cieśli "uczciwych" do wybudowania

SPÓŁKA deweloperska
ZATRUDNI ASYSTENTA ze

Of

BILETY z rabatem: www.evatrans.eu
094/343-06-93. (GK)

00350/A

do prac tynkarsko-murarskich,

basen kontakt tel. 0604-878-676.

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

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

DOŚWIADCZONY szef kuchni
oczekuje ofert współpracy,
0512-89-38-77. (GP)

(GS)

Morskie, 0606-980-869.

Kołobrzeg zatrudni: ratownika na

02108/A

pokojową- sezonowo, Ustronie
--------------------------------------------——

SANATORIUM "SAN" sp.z 0.0.

—————

na sezon, warunek
zakwaterowanie, 0-693-958-388.

Mielnie zatrudni na stałe kelnera i

13074/A

----- :----- —

00333/A

I!!! wyjazdy Holandia, Niemcy,
250 zł, 067/266-96-54, kom
0518-373-256. (GK)

10172/C

kelnerki do baru, do lodziarni,

recepcjonistę. Kontakt: tel.

(GK)

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

BERLIN- lotniska 0601-70-53-53,
(GS)

ZATRUDNIĘ KSIĘGOWĄ, SŁUPSK,
0509-214-047 (GP)

RECEPCJONISTÓW zatrudni hotel
(GK)

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

13558/A

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

Verde. CV: hotel@verde.pl

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

(GK)

13533/A

PRZYJMĘ glazurnika
0661-940-763. (GK)
--------------------------------------------------

13436/A

I!!! Wiosenna promocja !!!!
Holandia 240 zł 0503-180-142

(GK)

ZATRUDNIĘ fryzjera/-kę od zaraz

——

SPRZEDAWCĘ do sklepu mięsnego

13380//

---------- ------ ——--------

----- —

01768/i

PIERRE Rene w Ustce zatrudni
asystenta do działu eksportu.
Wymagana dobra znajomość MS
Office (w szczególności Excel) oraz
języka angielskiego w mowie i
piśmie. Mile widziana znajomość
drugiego języka obcego. Kontakt:
irmina@pierrerene.pl (GP)

----------

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

PANIĄ do pracy biurowej z

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

0.0., międzynarodowy holding
sprzedaży bezpośredniej zatrudni
Konsultantów Handlowych oraz
Menadżerów na terenie całej
Polski. Zadzwoń na bezpłatny
numer infolinii: 0801-300-300, lub
wyślij swoje CV na adres:
zepter2009@zepter.com.pl, w tytule
e-maila wpisując nazwę miasta.

PRACA w Restauracji Słupsk i Ustka
0-515-2846-91. (GP)

CV na adres:

(GK)

przyjmę. Koszalin, Barlickiego 24.

(GK)

ZATRUDNIĘ 2 pomoce kuchenne i 2

prawnego. Wymagania:
wykształcenie prawnicze lub

13495/A

ZEPTER International Roland Sp. z

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

okolic Koszalina na stanowisko
kierowcy 606-79-3340. (GK)

plastycznymi - praca w sezonie,
Jarosławiec. 0607-799-062. (GP)

(GK)

PRACA w ośrodku wczasowym
(sezon) - Jarosławiec.
0607-799-062. (GP)

Stargardu lub okolic do działu

OSOBĘ ze zdolnościami

Praktykantów. Zakwaterowanie.
Mielno. 094/318-95-17,

12798/A

OSOBĘ niepełnosprawną z

03445/A

Konserwatora, pokojowe,

PRACA sezonowa Mielno - recepcja,
parking, 0608451-854. (GK)

---- —---- ------------------------------------- 13515/A

recepcji- restauracji, Koszalin,
0-94/347-74-37, 0-793-590-870.

(GK)

(GP)

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

13201/A

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

13236/A

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

konserwatora, zakwaterowanie.
0-664/304-616 (N)

pracowników tel. 608-340-999.

(GK)

UCZNIÓW w zawodzie piekarza

11915/A

KURKI odchowane, kaczki Mulard
0696462482. (GP)
-sprzedam; tel. 603-924-213
-------------- ‘-----------------------------------

03254/A

(N)
09321/A

NAPRAWA MASZYN ROLNICZYCH.
SOUDNIE, TANIO! 695618790 (N)

||^^4kw(ethia^0Ó*9

OBORNIK sprzedam.
0697-863-555. (GK)
--------------------------------------------------

12620/A

PRASA Z224,1989r. -w oryginale
0880-953-671. (GK)
--------------------------------------------------

00320/A

PRODUCENT kosiarek rotacyjnych,
owijarek www.rolbudchojnice.pl
502-518-060 (N)
--------------------------------------------------

09983/A

PSZENŻYTO ok. 7 ton -sprzedam,
okolice Białogardu. 0695-927-197.
(GK)
------------

00556/A

SKUP Bydło maciory, knury, trzodą,
młode bydło, gotówka,
692-064-102 (GK)
--------------------------------------------------

00425/A

RESTAURACJA Wenecja Ustka
-wesela, komunie 059 8155 200
lub 602 672 251,0. (GP)

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5,5KW,
SZAFKA ENERGETYCZNA
505664041 (N)

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

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

03599/A

ROYAL Park Hotel & SPA w Mielnie

ATRAKCYJNA cena garaży

organizuje: wesela, przyjęcia
okolicznościowe, imprezy firmowe,
szkolenia i konferencje. Kontakt
094/310-84-80; 668-002-099.

blaszanych - transport, montaż
gratis. 0501-231-350. (GS)

hodowlanych 0-606-954-202.

09751/A

STYLOWA bryczka- wesela i inne
uroczystości. 0697-863-555. (GK)
--------------------------------------------------

12620/B

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

' 10389/A

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

00341/A

SPRZEDAM kwotę mleczną 70.0000,10gr.kg schłodziarkę do mleka

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

01739/A

VIDEOFILMOWANIE.
0-59/84-13-533. (GP)

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

13525/A

SPRZEDAM pług obrotowy 4SK,

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

02948/A

SPRZEDAM prasę 501519439

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

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

WWW.DJW0DZIREJ.C0M.pl (GP)
--------------------------------------------------

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

01664/A
01035/A

WWW.F0T0WESELA.C0M.pl (GK)
--------------------------------------------------

11009/A

059-840-32-07.
www.iluzjon.slupsk.pl

03303/A

12348/A

URSUS 1214, 0-606-892-744.
(GK)
——----------------——........... ................

!!!!!!!!!!! ZIEMIA POD
TRAWNIK, PIASEK: KOSZALIN608-163-247. (GK)
11769/A

! DETEKTYW PRYWATNY
094/3400-992. (GK)

DREWNO kominkowe,
0513-689-997. (GP)

USŁUGI rolne, 606-817-013. (GK)

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

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

MIEJSCE na reklamę przed

11916/A

10705/A

WAŁY połowę, przyczepy,

Mielnem 12,5 m2,0517-214642.

opryskiwacz samojezdny, HDS
mały, ładowacz. 0506-675-133.

(GK)
—

(GP)

NAGROBKI granitowe od 1.800zł.

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

01829/8

WAPNO nawozowe - atrakcyjne
ceny, 094/346-90-40,
0-501-310-176. (GK)
--------------------------------------------------

-------———

-----------

12905/B

Okazyjne ceny. 0602-75-1949.
00453/A

NAGROBKI. Ekspozycja. St. Bielice

ZIEMIA 3 ha, gmina Kępice.

20 (8.00-19.00),
www.nagrobki.strefa.pl

(GK)

0692-894-803, 059/857-72-51.

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

(GP)

OGRODY pielęgnacja urządzanie
606-930-794. (GK)

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

01824/A

11309/A

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

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

(GK)

-------------------------------------------------10817/A

ATRAKCYJNE uroczystości rodzinne i
firmowe - Wesela, Komunie na rok
2009, 2010 - wolne terminy, sala
150-200 osób. Hotel Royal Baltic,
Ustka ul. Wczasowa 26. Tel:
059/81-552-81. www.royal-baltic.pl

12640/A

13079/A

WRÓŻENIE- Tarot. Czakramy
zdrowotne, 0-517-013-285.

(GK)
12701/A

WWW.FOTOSLUB.SLUPSK.pl (N)
--------------------------------------------------

11817/A

DREWNO kominkowe.
792-635-214. (GS)
--------------------------------------------------

08111/a

(GP)

13350/A

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

00620/A

GARAŻE blaszane - tanio i solidnie.
091/ 488-49-11,0517-95-93-75,
052/ 3487148, 0608414-949.
00903/A

GARAŻE blaszane- konkurencyjne
ceny. Transport, montaż gratis, raty.
091/317-88-72,094/314-85-21,
058/588-36-02, kom.
0503-073-111 www.konstal.tit.pl
(GK)
--------------------------------------------------

48330/A

oferuje sprzedaż roślin
wrzosowatych i krzewów liściastych,
694-074-865. (GK)
--------------------------------------------------

13362/A

02968/A

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

KOMUNIE, weekendy- tanio.

PANI RENACIE TKACZYK ZA
PRZEPIĘKNĄ DEKORACJĘ SALI,
WSPANIAŁE MENU ORAZ
ORGANIZACJĘ WESELA W
RESTAURACJI "EUROPEJSKA"
DZIĘKUJĄ EWELINA I JANUSZ
MARKOWIE. (GK)

www.palacmorski.ta.pl

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

09699/6

FILMOWANIE, zdjęcia
0604-087-283. (GK)
--------------------------------------------------

10753/A

FOTOGRAF 501-253468. (GK)
--------------------------------------------------

10558/A

KUCHARZ z doświadczeniem
zorganizuje wesela, bankiety,
komunie, 0603-724-614.
--------------------------------------------------

01823/A

ORKIESTRA 1-osobowa.
608422-380 (GK)

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

13407/A

0503-382-229.

(GK)

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

0501-066-008.
00400/A

(GS)

——HM—M-----------------------------

00907/A

00298/A

MASZYNA do waty cukrowej.
094/314-11-84. (GK)
--------------------------------------------------

13518/A

(GK)

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

11422/A

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.
0-59/846-11-10, 0508-128638
00366/C

SIATKA, słupki, produkcja, montaż.
Słupsk, 8501-177-165. (GP)
03386/B

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

03385/A

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

(GP)
00466/A

garażowe. Goleniów
091/407-2810 (GS)
0O948/A

SIATKI, słupki, drut - ocynk,

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

0501-775-245 Twoja Grażynka.
(GK)
--------------------------------------------------

13188/A

OPONY. Rolnicze. Ciężarowe.

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

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

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

01428/B

(GP)
01414/A

0664-523-109 nowa zgrabniutka
(GK)

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

00420/A

SPRZEDAM kiosk typ Yugo,

13415/C

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

13415/E

lokalizacja Mielno, 0518132441.

0-695-561-084 19 latka. (GP)

(GK)

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

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

13552/A

01504/A

30-LATKA Słupsk, 0-515-505-984.
(GP)
--------------------------------------------------

SPRZEDAŻ krzewów róż,

30-LATKA Słupsk, 0791-620-311.

drzewek owocowych.
Zapraszamy 9-17 Koszalin ul.
Szczecińska 20
094/342-2860. (GK)

(GP)
—————------------------ -——

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

zamrażarki, tanio, 0508078282.

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

(GK)

AGNIESZKA Koszalin
85085877-83. (GK)

13029/A

STYROPIAN producent, dostawa.
052-331-6248. (GK)

13415/D

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

10232/A

SUP0REX, 607 118391. (GK)
---------------------------------------------- —

10074/B

888-864-488 koszalinianka 23
lata. (GK)

SPRZĘt chłodniczy, szafa, lada,

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

01818/A

662-920-390 Niezapomniane
chwile. (GK)

12937/A

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

01428/C

------------—----------------------------------13430/A

10287/A

12693/6

AKTYWNA - dojrzała. 8507-719-333
(GK)
47941/A

ALICJA, 0792-355-376. Szczecin
(GS)
00438/A

01164/B

!!!!!!!!!!!!!! DOSTAWCZY- 20
zł 94-347-32-86; 0608122420.

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

I

11424/A

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-5884, 0502-637-252.

(GK)

I

47955/A

4 tony- winda-14 e.p.
508075-306. (GK)
--------------------------------------------------

(
13284/A

AUTOLAWETA 0669-828078.
(GK)
-------------------------------------------------------

\
i
I
(

12454/C

AUTOLAWETA 21, 0-503-176-161.
(GK)
-------------------------------------------------------

12362/A

HDS 8 ton Koszalin(0)510-270-294. (GK)
-------------------------------------------------------

12831/A

HDS- wywrotka. 0602-372-620.
(GK)
-------------------------------------------------------

i
\
t
I
(

13280/A

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.

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

01569/B

USŁUGI- transit max,
668083848. (GK)
----—--------------------- -—------ --------

13163/A

WYJAZDY do Warszawy Łodzi
500002815 (N)

[

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

1

13360/A

r
f

WYNAJMĘ samochód powyżej 3,5
tony na sezon, 607-608648. (GK)
-----------------;---------------------------------

13130/B

WYWROTKA + HDS, 0601-638704.

!

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

2

01613/A

WYWROTKA HDS 101
0-604-790491. (GK)

ł
(

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

12257/A

WYWROTKA, 0608992-096. (GK)

AMELIA. 0662-598798. (GK)
10831/A

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

1

12656/A

L
(
c
V

ASIA 515-6839-08, Słupsk. (GP)
--------------------------------------------------

PRODUCENT, 503-073-093,
091/3882836. (GK)
11274/A

00409/A

11453/A

UBUACZKI do śmietany z
napowietrzaniem, gofrownice 2,4.
Tanio! 94-34877-57 (GK)
--------------------------------------------------

13268/A

01390/A

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.
Słupsk, 0661-177-611. (GP) .
—-----------------------

TAPCZANIKI 0601-84-39-86. (GK)

DD szczupła z fantazją
668858565. (GK)
--------------------------------------------------

13548/A

DŁUGONOGA Słupsk,
8514-649-895. (GP)
--------------------------------------------------

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

12890/A

JOWITA 8692-070493. (GK)

650,- hurt 550,-/ tone,

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

094/34819-66,507-312-907.

KAMELIA 0514468510, Słupsk.
(GP)

(GK)

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

10775/B

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

00652/A

(GP)

01665/A

01808/A

KLASA na obcasach- przyjmiemy
dziewczyny Kołobrzeg
0698-054054. (GK)
----------------------------------------------------------------

01260/A

00324/A

KWADRANSIK 698581-930. (GK)

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

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

-produkcja, sprzedaż.

MIŁA 48latka. Tel. 518778743
13385/A

WÓZEK dziecięcy, 604-568280.
(GK)
13527/B

02837/A

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

c

V

C
v
09664/C

I
02757/A

!!!! KOMPUTEROWY serwis.
Dojazd gratis. Koszalin,
0608268820. (GK)
--------------------------------------------------

I!
z
C

11955/A

c
ö

03355/A

fi

2

602-364-943 (GP)
--------------------------------------------------

t
r
L
(

c
(

! pralkonaprawy,Słupsk

ANTENY- montaż, modernizacje
0601-585403. (GK)

<

12500/A

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,
szafy, Słupsk, 0602-394-696.

(GS)

(GP)

00504/A

I

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

-------------------------------------------------13078/A

12570/A

!! KOMPUTERY- awarie. Dojazd
gratis! Koszalin, 798566441.

MIŁO. 0603-083437. Szczecin
-----,--------------- —------------------------------------

ć

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NAPRAWA RTV - domowe.
059/843-04-65. (GP)
--------------------------------------------------

11371/A

KARINA wyjazdy, 0607-382464.
(GP)
--------------------------------------------------

£
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NAPRAWA RTV ekspresowo,
gwarancja, bezpłatny dojazd,
094/34874-61. (GK)

01428/A

FILIGRANOWA nowa. 662-898467.
(GK)
--------------------------------------------------

V

NAPRAWY RTVAGD

01833/A

WĘGIEL groszek workowany detal

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

03507/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
602284-693 Meblowozem przeprowadzki Słupsk (GP)

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

przed renowacją, 0667-553423.

8602-723-619. (GP)

00451/A

10074/A

0-511-191-619 Słupsk, Nikola.
(GP)

(GK)

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

Osobowe. Białogard, Szosa
Połczyńska 1A. 094-312-00-08.

13415/B

0510-583-517 Ewa-ładna
blondynka. (GK)

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

01472/A

(GP)

------------------------------‘-------------------12885/A

SPRZEDAM antyki po renowacji i

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

886-109-583. (GK)

12334/A

"ŚLICZNOTKA". 518368144.
(GK)

0600-696-516 Dwie początkujące.
(GK)

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

12889/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1111111111111111 li 111

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

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

WIERTARKĘ stołową.
0607-654-637. (GK)

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

01826/B

{ZATRUDNIMY panie;
8511-794-669. (GK)

--------------------------- ——

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

13077/A

0601- 781-095
Przeprowadzki-transport. Słupsk.

0-513-694-998 Monika - prywatnie.

(GP)

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

13284/B

09238/A

! 27-LATKA kobieca,
0609-538241. (GP)

—

13011/A

ZGRABNA 38latka. 798465-910.
(GK)

13474/A

! 8601-674344 zatrudnię 100
zł/h. (GK)

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

Słupsk, 859/842-87-55,
8603-070-188. (GP)

kompleksowo. Transport. Tanio.
0505-058333. (GS)

NARYBEK pstrąga tęczowego

00437/B

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

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

MATERIAŁY budowlane

00013/0

10957/A

(GK)

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

(GK)
00013/C

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

!! MŁODA studentka 512-612411.

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

{STYROPIAN, wełna,

(GK)

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

(GS)

00013/A

94/3465389

11761/A

(GK)

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

(094)34-04-360; 0602-74-0857.

Grunwaldzka 3, 0604-208414.

(GS)

!!!!!!!!!!!!!!! 777;

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

(GK)

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

www.fotografika.nargit.com,

ZGRABNA blondynka.
0518367493. (GK)

-------------------------------------------------13223/A

0665-255-011,
dyskrecjalOO@wp.pl

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

00437/A

12888/A

ZATRUDNIĘ 200 zł/h dla Ciebie.

(GK)

03562/A

TANIO okna z niemiec,
0608718789 (GK)

(GK)

---- -----------————-----—-----

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

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

KOGUTY na mięso, Bielkowo,

12988/A

!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA
24 h. Zatrudnimy Panie.
094-341-1854. (GK)

!!!!!!! 0662-665457. WYJAZDY.

IGRANIT, kruszywa, 0505-058444.
00013/B

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

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

WORKI foliowe - producent. Słupsk,

11941/A

{PUSTAKI ceramiczne, dachówki,
stropy ! tanio ! 0501-066-008.

fotografia

03421/A

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.
(GK)

SERDECZNIE zapraszamy na wielką
wyprzedaż odzieży dziecięcej, tkanin
oraz dodatków. Firma Pimm ul. Boh.
Westerplatte 7,76-200 Słupsk kon.
059/8113-944. (GP)

MEBLE kuchenne, 0503-348426.

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

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

PIĘKNA

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

TANIE GARAŻE BLASZANE,

KNURA, kamień, ziemię rolną
Pękanino 607-107-156. (GK)

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

(GK)

(GP)

12859/A

SADZONKI truskawek
0691-016-636 (GP)

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

(GK)

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

12903/A

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

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.

----- -----

094/34-03495. Zatrudnimy panie.

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

(GK)

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

ŁÓDKĘ wędkarzowi 0604-270-751.
(GK)

12231/A

00022/A

PRZYCZEPĘ gastronomiczną,
601-67-1049. (GK)

01053/A

SZCZUPLUTKA kocica
518923-892. (GK)

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

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

(GK)

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

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

0509-151450www.sza mba-pozna n
.pl (GK)

KORA sosnowa- 0602-278667
(GS)

12747/A

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

12693/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,

9.000 zł lub wydzierżawię,

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

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

00789/A

PRODUCENT schodów i drzwi tel:
095/76879-03 (GS)

SZAMBA producent.

0-504478710.

13361/A

SZCZECINIANKI - 0723 644 790
(GS)

KIOSK mięsny na targowisku,

Budzar. 094/3402-312,

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

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

żarzony, kolczasty, 059/84-71-329.
00368/A

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
www.blaszaki.com 0-684532922,
094/3542023 058/7629512,
0606235417,018/334-08-10.
(GK)

692-174497.

ZIEMIĘ pod trawnik okolice
Koszalina -dowiozę, 602466868
(GK)

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

-------------------------------------------------13277/A

GOSPODARSTWO ogrodnicze

PRZYJMĘ gruz. 608-329-114.
(GK)

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.
Ceny promocyjne: maj - październik
512-058-192 www.willamilenium.pl
--------------------------------------------------

13372/A

12886/A

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

00490/A

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy
.

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

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

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

12860/A

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

—-------------------------

(GS)

(GK)
10379/A

01452/A

DREWNO, 0661-127-605. (GK)
10706/A

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

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
(GK)

druty, słupki. Transport. Montaż.
Producent, Słupsk 059/847-1642.

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

"DETEKTYWI" (rozwody' biznes)
0602-601-166. (GK)

MŁODA mężatka. 723-352-647
(GK)

ZAGĘSZCZARKA do gruntu 115 kg.
Iwęcino 66, 503488487. (GK)

-------------------------------------------------00513/A

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

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

13464/A

13414/A

DREWNO kominkowe.
784-127-694. (GK)

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

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

13278/A

DREWNO kominkowe,
784-265435. (GK)

SPRZEDAM ziemniaki drobne

STOŁY do zbioru rzepaku,
0501496-288. (GK)

00428/8

DREWNO komin., opał.
698-721-191. (GK)

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

(GP)

01806/A

WWW.KRZESŁA-STOŁY-PRODUCENT
.PL503550872 (N)

PŁYTY drogowe, Tel: 0601436-099
(GS)

SIATKI ogrodź., leśne i słupki.

-------------------------------------------------03595/A

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

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

DOMKI holenderskie,
0602-385-955. (GK)

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

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

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

09484/A

CEGŁA poniemiecka, stan bdb.,
dowóz gratis. 606-227-515. (GK)
--------------------------------------------------

12473/A

"Tajfun"; jałówkę cielną,
0-608-087-175. (GP)

13001/A

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

11300/A

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

694-938-703

ceny, sprzedaż ratalna.
0501-231-350, 0505-126-033.

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

ZESPÓŁ ILUZJON. 0509-706-319,
13543/A

01741/A

CAMPING Lord 6m, 0663-878791
(GK)

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

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

BETONIARKA, 0605-122-143.
(GP)

WESELA Minibrowar 662-14-3475.
(GK)

ZESPÓŁ-0601-693-288 (GP)

brona aktywna 3M, siewnik
nawozowy, białorus.,
0518-548-530. (GK)

12934/B

BUKSZPAN od 2 zł, 0-94 342 70
88. (GK)

(GP)

SPRZEDAM opryskiwacz 400/10,
504-855-329 (GK)

BEMAR gastronomiczny

(GK)
00015/A

od osoby. Słupsk, 0502-322-140.
13512/A

12497/A

BLASZAKI garaże konkurencyjne

WESELA organizacja + sala, 105 zł

43012500 zł; dojarkę z trzema
konwiami 1.000 zł.
094/314-90-92. (GK)

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

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

VIDEOFILMOWANIE.
0604- 177406. (GP)

(GK)

smaki + mix, łatwa obsługa, licznik
porcji, 251/h,system nocny. 9950
pin dowóz. 0602498-515. (GK)

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

01553/A

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

SPRZEDAM ciągnik fortschrit, z

00903/B

6-komorowy, 0-698-090-254. (GK)

TANIO! Wesela, komunie, imprezy.
0603- 125-269,0601-642-067.
(GP)

(GP)

PODSŁUCHY 882 602 891 (GS)

AUTOMATY do lodów, nowe, 2

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

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

(GK)

pługiem 4- skibowym cena do
uzgodnienia 0609-580-221.

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

VIDEOFILMOWANIE,
0501-358-009. (GP)

SKUP koni rzeźnych

13452/A

PIANINO "Legnica". 0508064-535.

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

I
01893/8

k
c

OGŁOSZENIA DROBNE
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,
pralkonaprawy. Słupsk,
601-789-892 (GP)
--------------------------------------------------

03417/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

(GP)

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

------------------------------------ 00

KOMPUTEROWY serwis
508-737-732. (GK)
--------------- :----------------------------------

ROLETY, bramy, automatyka,
verticaie, moskitiery, markizy.
Słupsk, Złota 3 059/84248^4.

12325/A

PRALKI! AUTOMATYCZNE. Koszalin;

PRALKI całodobowo
094-34741-69. (GK)
~-------------------------------------------------

09033/A

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.
(GK)
--------------------------------------------------

10097/A

TELEWIZORY- naprawa u klienta,
0601-585403. (GK)
--------------------------------------------------

12500/B

059/847-55-15, 0602-748-515

(GP)

!!!!!!!!!!!!!!!!"OKNA
Attyla", drzwi wewnętrzne,
zewnętrzne, bramy garażowe. Raty Rabaty. K-lin, ul. Mieszka i 24L,
094/346-57-94. (GK)

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

ścianki działowe, gładzie, glazura,
sufity podwieszane. K-lin,
723- 623-705. (GK)
---------------------------------- ---------------

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

09944/A

!!!!!!!!!! LINDA ROLETY
żaluzje, verticaie, moskitiety.
Żółkiewskiego 13, Produkcja,
montaż, 059/84-37-373. (GP)
•--------------------------------------------------

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

!!! OKNA PCV- Avangarde XXI
wieku. "Drew-Plast", Koszalin,
Zwycięstwa 253. (094)347-65-32.
Okna dachowe PCV. Atrakcyjne
ceny!!! (GK)
10816/A

!!!! ROLETY
verticaie, moskitiery. Stolarka
aluminiowa. Słupsk, ul.
Leszczyńskiego 10D,
0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82.

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

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

01564/A

!!!!! BRAMY

00954/B

!!!!!! OKNA "Akus", rolety
zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4, teł:
094-341-83-22. (GK)
00059/A

09904/A

03133/A

01154/A

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

00515/B

BRAMY,DRZWI, okna, rolety
automatyka, ogrodzenia. Mega,
Słupsk, 059 842-96-33, Koszalin
094/343-25-71.
www.megabramy.pl (GP)
------------:-------------------------------------

02517/A

DRZWI klatkowe antywłamaniowe z
montażem 1.250 zł Drewland, ul.
Lechicka 40a, 094/342-50-51.

(GK)
---------- ------ ■- -............... ■.--------------

09974/A

MARKIZY tarasowe, place

(GK)

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

12776/A

OKNA "ale" bezołowiowe, PCV i
drewniane, VAT 7%. Koszalin, ul:
Zwycięstwa 233 (przy Lidlu), Tel/
fax:094-340-67-14.

(GK)

------------------------------------------------------------ 00111/A

OKNA
SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.
KADA-MS kada@ms.pl
059/84-00-310 (GP)
——-------------------------------------------

00547/A

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

02792/A

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

00544/A

13263/B

02728/A

00424/A

KOMPLEKSOWE wykończenia
wnętrz, ogólnobudowlane,
0505- 9945-18. (GP)
--------------------------------------------------

MALOWANIE, gładzie, panele,

docieplenia,polbruki, nadzór bud.
500091909. (GS)

tapetowanie 0-509-816-754.

CYKLINOWANIE,DESKI DĘBOWE ,
EGZOTYCZNE,PARKIETY, DESKI
TARASOWE, Kleje,Lakiery, FAĆUS
Noskowo k/Słupska, 59 810 8819,
www.fagus.com.pl .Koszalin
Szczecińska 70,94 346 7654
(GP)
02228/E

CYKLINOWANIE B/P. 692-944-672.
(GP)
--------------------------------------------------

03255/A

CYKLINOWANIE bezp.
0793-172-751, (GS)

(GP)

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

03535/A

P&P sufity, regipsy, wykończenia
wnętrz 0792-551-319,
509-817-924. (GK)
——------------------

13559/A

POSADZKI maszynowe 603105659
(N)
--------------------------------------------------

13085/A

maszynowe, 0513-085-065.

(GP)

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

033;

POSADZKI, tynki, maszynowe i
tradycyjne. 0-600-200-340.
11639/A

00252/A

CYKLINOWANIE

PRACE wykończeniowe +

(GP)
00229/B

CYKLINOWANIE bezpyłowe
094/34141-30, 0504-308-000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl (GK)

(GP)

hydraulika, 0695-912-535.
--------------------------------------------------

01769/A

REGIPSY poddasza sufity
606437368 (N)
—-------------------------------------- r-------

12289/A

następujących środków
transportowych:
- podwozie sam. ciężarowego
LIAZ 110.820. rok bud.
1986.
- podwozie sam. ciężarowego
JELCZ P-325. rok bud. 1987.
- przyczepa ciągnikowa typu D
732/30, rok bud. 1987.
- rozsypywacz środków
chemicznych typu P-l. rok
bud. 1991.
- spychacz gąsienicowy DZ27S na bazie ciągnika T-130.
rok bud. 1979.
Sprzedaż odbędzie się w dniu
200904-29 o godzinie 11
w siedzibie PGK Sp. z o. o.
ul. Komunalna 5.
Jednostki można oglądać na
terenie przedsiębiorstwa w
godzinach od 8 do 13.
Zastrzega się prawo
unieważnienia sprzedaży w
całości lub każdej fazie jej
trwania. Informacja
telefoniczna 094/ 3484436. 502 554 623.
1353209G1K1A

01502/A

HYDRAULIK, tanio, 0664-201-201.
(GK)

01770/A

REMONTY NAGROBKÓW
506- 560-777 (GS)
----------------------------

00601/A

REMONTY wykończenia
506-736-934. (GK)

13152/A

12508/B

TERMOWIZJA 0502 353-717.
Badanie termoizolacji budynków,
komfort cieplny pomieszczeń, stany
awaryjne energetyki, procesy
przemysłowe, inne. (GK)

00401/A

REMONTY, 0-505-095-928. (GP)
---------------- ----------------------------------

03496/A

PRZYŁĄCZA wod.-kan., najszybciej,

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

WODOMIERZE- sprzedaż,
legalizacja- montaż,
0-94/34-63-100, 0-508-263-054.

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

!! PRANIE dywany, meble
603724634 (GK)

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

02925/B

(GS)

morze 50 m www.owzastal.pl
091/381-30-52. (GK)
--------------------------------------------------

0-59/84-12-050,0-694-331-161.

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

ELEKTRYCZNE 505168990 (N)
F1LM0WANIE-WWW.HDV2.EU+1000
-F0T0-504 910 758 (GS)
domy, mieszkania, biura,
094/717-37-97, 698-81-82-83.

08438/A

JAZDA konna- tereny nad morzem.
503-354-022
www.konie-rzepkowo.pl (GK)
--------------------------------------------------

12837/B

KARPACZ tanio, 075/761-92-76.
(GK)
--------------------------------------------------

11977/A

WEEKENDY Mielno domki, jazda
konna, www.barnowo.com.pl,
0602-772-701. (GK)

(GK)

12599/A

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

798-049-992.

11773/A

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

TYNKI

!! 0514-220-205 ginekolog (GP)
--------

piecowe 059/842-20-72,
0696-007-113. (GP)

!! Potencja 100%, 0602 42-4347.
(GP)

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

USŁUGI BUDOWLANE -REMONTY,

MODERNIZACJE, KOMPLEKSOWOTANIOTEL.504049203. (N)
------------------------------- --------------------------------

11826/A

02696/A

00013/E

12475/A

MEBLE, garderoby, kuchnie,

:

—------------—.

03123/8

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

01749/A

12630/A

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

696-031-080, 696-514-617,
094/31-89-369. (GK)
12943/A

MEBLE, zabudowy 0607-196-588.
(GK)
----------------------------------------------------------------

12508/A

OCZKA wodne, kaskady, trawniki,

10660/A

Przedsiębiorstwo
produkcyjne,
działalności w branży
metalowej, poszukuje

do najmu, na terenie
Koszalina lub okolic,
halę produkcyjną
o pow. 1500-2000 m2

na okres min. 5 lat

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

(GP)
WIZYTY domowe 509-306-317.
(GK)
ZGUBY
LEGITYMACJA studencka 71664.
(GK)

BEAGLE rodowodowe.
0662-330-152. (GK)
KOCURKI perskie, 0606-341-748.
(GK)
13517/A

KOZY i koźlęta, 0605-63-38-36.
(GP)
LABLADORY Reriever z rodowedem,
lOOOzł, 0-608-513-060. (GP)
LABRADORY 0604-564-273.
www.sowizamek.ovh.org (GK)

(GK)

STRZYŻENIE psów, 0694-175-543.
(GK)
YORKSHIRE Terrier, tel.
698-107-808. (GS)

12643/A

z 15-letnim okresem

inne aranżacje. 0691-226-885.

USŁUGI elektryczne,
0697-859-007. (GK)

pewne Tel. 605-654-652
www. ideal nafigura .com/wa Id i

-—---

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

02791/A

SCHUDNIJ!!! bez efektu jo-jo,

! Ginekolog A-Z 0518-525-555 (N)

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

-

maszynowe; 601-647-263.

pielęgnacyjno-opiekuńcze
tel.501-027-898. (GK)

OWCZARKI niemieckie,
692-066-870 (GK)

KOMINKI- kafle kominkowe,

606-962-132 (N)
00359/A

PROFESJONALNE usługi

11325/A

!!! STUDIO paznokci,
0605-554-247. (GK)

MEBLE kuchenne, szafy,

(GS)

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

ODCHUDZANIE- diety,
788-935-048. (GK)

OWCZARKI niemieckie
0694281281 (N)

do 26T, wywrotki, HDS.
0505-058-333. (GS)

wnętrz. 791-743-512,

(GK)

NERWICE, DEPRESJE,
UZALEŻNIENIA-POMOC.
DYPLOMOWANY TRENER 1
DORADCA PSYCHOLOGICZNY
PRZEMYSŁAW MAUCKI TEL.
696-792-649. (N)

13100/A

wykończenia wnętrz,

TYNKI maszynowe, wykończenia

maniciure, pediciure StarNails
Gehwol Grafiti 601149 881.

503-354-022
www.konie-rzepkowo.pl

!!!!! Paznokcie tanio.
508- 393-036. (GK)

------- ---------------------------V--------------

03242/A

MATERIAŁY profesjonalnego

OGIER szlachetny- stanówka.

GARAŻE- blaszaki tanio i
solidnie. 059/83345-36,
0-605-286-058. (GP)

malowanie, szpachlowanie,

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

GINEKOLOG. 0604-257-285 (GS)

ZWIERZEM

! GINEKOLOG -517-661-060 (N)

(GP)

GINEKOLOG, 0603-92-28-92 (GS)

10159/A

IMPREZY okolicznościowe,
weekendy, wczasy -tanio;
www.wczasy-porost.pl (GK)

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

0604-544-876.

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.
050346-21-22. (GK)

12721/B

DZIWNÓW Majówka 30.04-03.05

! Układanie kostki, 0505-058444.

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

GINEKOLOG tanio, 517-960-074.
(N)

11199/A

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

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

TYNKI maszynowe, regipsy,

13345/A

AVITA Karpacz 0757618549 (N)

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

00335/A

11201/A

(GK)

KOŁDRY, poduszki • wymiana wsypy,
czyszczenie pierza. Słupsk, Tuwima
20,059/842-78-73 (GP)

TYNKI maszynowe 0601-597-349.
(GP)

DIETA Cambridge
0501496-182. (GK)

PRZEDŁUŻANIE włosów.
500002867. (GK)

!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,
foteli, dywanów, 094/34142-95.

POZOSTAŁE

TYNKI + posadzki maszynowo, tel.
664423-307, 507-106-151. (GS)

00745/B

(GK)

naturalnymi. Doświadczenie

"AVA-T0UR" Koszalin zaprasza
nauczycieli do współpracy przy
organizacji kolonii i obozów na
zasadzie prowizyjnej.
094-346-33-51094-342-36-72;
ava-tour@ava-tour.pl (GK)

13101/A

Transport sanitarny, ortopedaspecjaliści; badania kierowców.

8-letnie. 0501-146-711. (GK)

!!!!! Kolonie, obozy - bogata
oferta! www.ava-tour.pl
094-342-36-72 (GK)
------------------------ ------------------- ——

11519/B

BETA- Tarnowski 094-343-22-99.

PRZEDŁUŻANIE włosów- włosami

TURYSTYKA

WOD.-KAN, c.o., gaz 721-105-831.
(GK)

malowanie, glazura.
0664425-048. (GK)

TAPETY natryskowe, profesjonalne
malowanie. Tel. 0605-83-63-76,
www.remontdomu.com.pl (GS)

00387/A

WYPOCZYNEK I

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

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

00480/A

UKŁADANIE polbruku.
0513-107-039. (GK)

najtaniej, 0-94/34-63-100,
0-508-263-054. (GK)

SUFITY podwieszane, gładzie,

-

UKŁADANIE polbruku, kostki
granit., aranżacja ogrodów.
0507- 778-951. (GK)
---------- :---------------------------------------

FIRMA profesjonalnie posprząta:

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

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

13284/C

SZAFY, garderoby, 0-609-771-338.
(GK)

HYDRAULIKA Słupsk,
0607-703-135. (GP)

(GP)

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

Spółka z o. o. w Koszalinie
ogłasza sprzedaż w formie
licytacji

HYDRAULIK kompleksowo,
0603-033-155, Koszalin (GP)

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek.

REMONTY mieszkań.
0693-142-919. (GP)
Przedsiębiorstwo Gospodarki

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

(GK)

POSADZKI mixokretem, tynki

(GK)

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

HYDRAULICZNE, 0601927 155.
(GK)

01803/8

BUDOWA domów,

00241/B

13072/A

-------------------------------------------------- 13218/A

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

BRUKARSTWO; 0-604-149-691.

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

01852/A

GLAZURA. Remonty.
0509-306-265. (GK)

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

13358/A

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

przyłącza, kotłownie, koparka,
0512-327-307. (GP)

10446/A

ALKOHOLOWE odtrucia
509-306-317. (GK)

KOSZALIN, TEL. 094/347-13-15.
(GK)
•-------------------------------- -------———

00056/A

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

SPAWANIE ALUMINIUM WSZYSTKIE
GRUBOŚĆ. SZARYCH SZERGÓW 2,

SZAFY, drzwi przesuwne.
0668-195483. (GK)

FRESCO. Tapetowanie natryskowe,
remonty: 0601-647-263. (GP)

11154/A

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

HYDRAULICZNE instalacje,
12618/A '

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

WWW.PRZEDLUZANIEWLOSOW.EUL
OTKA.PL (N)

SIATKI, bramy, słupki, itd. transport,
montaż producent Słupsk
Towarowa 9a. 504486122 (N)

03585/A

DOCIEPLENIA, 0698 611992.
(GK)

--------------- ---- --------------------- ---------00101/A

|gg|g| jjgh

zabaw.www.mebleogrodoweorion.pl
094-347-32-66 Koszalin,
Gnieźnieńska 43 (wjazd od Skody).

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

(GP)

12644/A

5nQ.fiQft.595

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

wod-kan energ. klimatyzacje, C.O.
gazowe,docieplenia, remonty,hale,
ogólnobudowlane, 0-512-257-843.

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

(GS)

SCHODY drewniane, najwyższa
jakość, niska cena 094/34-18-263,
513 155 900. (GK)

! HYDRAULIK przeróbki
509-765-180. (GK)

(N)
ÜÜIPOTENCJA 0507-800-500.

REKLAMY- projekt, wykonanie,
montaż, 0600-121-742. (GK)

SZAFY- zabudowa wnęk.
0503-348426. (GK)

(GS)

BRAM-STAL: bramy wjazdowe,
garażowe, ogrodzenia, balustrady,
0-505-688-247, 059/840-17-17,
Słupsk,Kołłątaja 35,
www.bramstal.slupsk.pl (GP)

WYKOŃCZENIA wnętrz od salonu po
łazienkę, 0606-353-971. (GP)

HYDRAULICZNE 604-872--778.
(GK)

DOCIEPLENIA, 0-692-756-208.
(GP)

]

PRZYJMĘ reklamę na busy,
0-666-08-38-48 (GK)

GAZ- naprawa, 606-579-846.
(GK)

GLAZURA, terakota, 0506-972-882.
(GP)

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

BRAMEX bramy wjazdowe,
garażowe, przemysłowe, balustrady,
napędy, monitoring ZIMOWA
PROMOCJA, 059/842-65-57
www.bramex-slupsk.eu (GP)

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

01697/A

! Ginekolog kobieta 0510-508-808

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

03525/B

MMUSŁUGl ogólnobudowlane i
wykończeniowe tel:0508-35-16-22

bezpył.508-69-69-32.

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

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

GLAZURA, gładzie. 0660-778-756.
(GK)

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

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,

11695/A

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

-------------------------------------------------00081/B

DOCIEPLENIA 693056225 (N)
--------------------------------------------------

hydraulika, glazura,itd., VAT.
0-504-129-243. (GP)

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

(GP)

07967/A

PRACE ogrodnicze 504652975
(N)

13163/B

EXPERT -Hydraulika,przyłącza
13467/A

DOCIEPLENIA profesjonalnie i
solidnie, 0-889-965-564. (GP)

(GP)

-Moskitiery ul. Ogrodowa 8
059/841-2444, 0-508-230-887

nad tarasami itp. Solidnie!
0-511-638-598 (GK)

!!!!! NAJTAŃSZE remonty,

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

Rolety, Żaluzje, Verticaie, Markizy

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

01173/A

! TYNKI maszynowe, remonty od A
do Z; 0-606-977-606. (GP)
--------------------------------------------------

00184/A

DACHOWE pokrycia, zadaszenia

DOCIEPLENIA 606-266 271. (GK)

!! TYNKI i posadzki maszynowe
-solidnie fachowo www.SpinBau.pl,
tel. 782855872 (N)
---------------------------- ------------------ —

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

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

BALUSTRADY, ogrodzenia,
724- 320-248 (GK)
01573/A

01680/A

WOD.KAN.-CO.

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

!!!!502-541-194 Najtańsze
remonty od A do Z, upust na
materiał 15%. (GP)

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

ÜÜROL-POL

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

12882/A

08042/B

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna
PCV bezołowiowe i aluminium.
Koszalin, Władysława IV-go 147A
94346-30-03. (GK)

oświetlenia; projektowanie.
Słupsk, 0511-032-896. (GP)

układanie,renowacja schodów,
drzwi, 0601-778402. (GS)

! Ill I WYKOŃCZENIA wnętrz,

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

OKNA,

01793/A

USŁUGI elektryczne; dobór

CYKLINOWANIE,

!! Glazura, malowanie,
kompleksowe remonty. Słupsk,
0-509-692-593. (GP)

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

13403/A

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

(GK)
12572/A

(GK)
CYKLINOWANIE bezpyłowe.
0-59/843-43-20,0-601-64-10-92.
www.kaliszewski.com.pl (GP)

VELUX używane 0608-211-887.
(GK)

0-94/34642-80, 0-503-994-346.
--------------------------------------------------

0502-302-147, 094/346-84Y)5.

piątek 24 kwietnia 2009

Tel. 094 347 05 50.
01661/A
1356709G1K2A

ASTRA 2.0,1999r.
0609-619-394. (GP)
—

—----- -—4———

0188$/'*

MAJÓWKA w Chorwacji. Wolne
miejsca w samochodzie,
602-749-571. (GK)

PRZYJMĘ do pracy w kuchni.
Słupsk. 059/843-37-30,
0502-333-007. (GP)
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WAŻNE TELEFONY

■ Urząd Skarbowy w Słupsku
- 059 845 39 00 ■ Urząd Skar
bowy w Bytowie - 059 822 28
91 ■ Urząd Skarbowy w Człu
chowie - 059 834 10 41 ■
Urząd Skarbowy w Lęborku 059 862 41 70 ■ Oddział ZUS
w Słupsku - 059 841 92 00 ■
Urząd Cełny w Słupsku - 059
848 51 03 ■ Słupska Izba
Przem.+łandl. - 059 842 50 98
■ Słupskie Stow. Inicjatyw Go
spodarczych i Przedsiębior
czości - 059 841 3032BCech
Rzemiosł Różnych w Słupsku
- 059 842 43 60 ■ Izba Rze
miosła i Przedsiębiorczości
Pomorza Środkowego - 059
842 60 04 ■ Pomorski Urząd
Wojewódzki. Zespół w Słupsku
- 059 841 19 34 ■ Urząd Mar
szałkowski w Gdańsku - 058
326 15 55 ■ Pomorski Urząd
Wojewódzki w Gdańsku - 058
307 76 10 ■ Wojewódzki
Urząd Pracy w Gdańsku - 058
301 80 19 ■ Stupski Oddział
Państwowej Inspekcji Pracy 059845 6061

USTKA

Zdecyduj
o przyszłości
miasta
We wtorek, 28 kwietnia,
o godz. 17 w Urzędzie Miasta
Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3,
w sali 101, zaprezentowany
zostanie projekt, Strategii Roz
wiązywania Problemów Spo
łecznych w Gminie Miasto Ust
ka na lata 2009-2015".
Dokument ten został opra
cowany przez Pracownię Ba
dań SOM A z Torunia w oparciu
m.in. o dokumenty źródłowe
oraz przeprowadzone przez
firmę badania i konsultacje
społeczne wśród mieszkań
ców Ustki.
„Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych" ma
być dokumentem wyznaczają
cym kierunki działań zapew
niającym mieszkańcom Ustki
jak najwyższą jakość życia. Pro
pozycje zmian będzie moż
na do projektu strategii zgła
szać 7 maja 2009 roku. Z pro
jektem będzie można zapo
znać się na stronie www.ustka.pl od środy, 29 kwietnia.
Wszelkie uwagi można zgła
szać telefonicznie pod nr 0 59
814 58 88 bądź też osobiście
- w biurze przy ulicy Wyszyń
skiego 3, pokój 2m.
(map)

Ł0DZIERZ Konkurs kulinarny. Wystawcy zaprezentowali regionalne produkty.

OFERTA
Szkoła dla żeglarzy

Smaczne, bo nasze
W Zespole Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Łodzierzy odbyła się konferen
cja oraz konkurs kulinar
ny pod hasłem „Żywność
wysokiej jakości szansą
rozwoju regionu". Było
na co popatrzeć i co sma
kować.
ANDRZEJ GURBA

andrzej.gurba@gp24.pl
- Nasze bogactwo , to trady
cyjne i regionalne produkty. Są
zdrowe i smaczne. Powinniśmy
je promować na wszelkie sposo
by. Stąd ta konferencja i towa
rzyszący jej konkurs kulinarny
- mówi Mirosław Batruch, szef
komisji rolnictwa sejmiku woje
wództwa pomorskiego, współor
ganizator imprezy.
W konkursie kulinarnym
wzięło udział około dwudziestu
gospodarstw agroturystycznych
oraz zakładów. Zwyciężyło Go
spodarstwo Rolne Kozie Sery
z Zagonów, które prowadzi Ro
man Sidorkiewicz z rodziną. Nie
jest to ich pierwsza nagroda. Pro
dukcją kozich serów zajmują się
od kilku lat. W gospodarstwie

Prezentacja potraw podczas konkursu.

powstają m.in. parmezan, twaro
gi w zalewie, ser w pieprzu i tymianku. Sidorkiewiczowie zaczę
li swoją przygodę z serami oczy
wiście od hodowli kóz. Podpatry
wali tajniki produkcji serów
we Francji. Jak widać, ze skut
kiem Na drugim miejscu uplaso
wał się Pub Krewetka z Miastka
- Przygotowaliśmy pstrąga tęczo
wego w otulance z wędzonym wę
gorzem oraz galantynę z kurcza
ka w białym płaszczu-mówi An
dżelika Zychlińska, właścicielka
To ich pierwszy konkurs. Trzecie
miejsce zajął zakład państwa
Lew-Kiedrowskich z Jezierzyc.
W kategorii szkolnej wygrała
Elżbieta Rudnik. Drugie miejsce
Ewelina Czajkowska i Dorota
Fatyga, a trzecie Andżelika Piwo
warska i Edyta Langner.
Potrawy i produkty, które
przygotowano, były różnorodne
i smakowite. Ryby serwowano
na wszystkie możliwe sposoby.
Nie brakowało bardzo swoj
skich wędlin i swojskiego chleba ze smalcem.
Koła gospodyń wiejskich ra
czyły domowym ciastem. Potra
wy mięsne rozpływały się
w ustach. Serwowano też na
lewki własnej roboty. ■

Liceum
ogólnokształcące
z autorskim programem wycho
wania morskiego zamierza stwo
rzyć Wojciech Kleczkowski, wła
ściciel Młodzieżowego Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Koł
łątaja 31 a. - To będzie normal
na klasa licealna z dodatkowym
przedmiotem - tłumaczy Klecz
kowski.
Uczniowie będą poznawać
m.in. podstawy żeglarstwa, nawi
gacji. Jego częścią będą praktycz
ne ćwiczenia żeglarskie i tygo
dniowy rejs po Bałtyku. - Wykła
dowcami będą specjaliści z Cen
trum Szkolenia Marynarki Wojen
nej oraz praktycy z jacht klubu dodaje Kleczkowski. Placówka
będzie kładła również duży na
cisk na naukę języków obcych.
- Szkoła nie będzie dawała
uprawnień zawodowych, ale
pozwoli zdobyć dobre przygo
towanie
do
egzaminów
na wojskowe i cywilne wyższe
szkoły morskie - zapowiada
Kleczkowski. Klasa morska ma
liczyć 20 osób. Czesne miesięcz
ne -120 zł. Podstawą naboru bę
dzie wynik egzaminu gimnazjal
nego oraz dobry stan zdrowia.
- Oczekujemy, że uczniowie bę
dą na tyle sprawni, że sobie pora
dzą z praktyczną nauką żeglar
stwa - mówi Kleczkowski.
MLO przygotowuje się tak
że do otwarcia 20-osobowej
klasy liceum policyjnego. Cze
sne takie samo jak w liceum
morskim.
Zbigniew Marecki

BEZPIECZEŃSTWO Lęborscy funkcjonariusze dostali yamahy

USTKA

Nowe maszyny w policji

Zaczynają
duży remont
ulicy Grunwaldzkiej

Drogi powiatu lęborskiego
patrolują policjanci na dwóch
nowych motocyklach.
- Funkcjonariusze z drogów
ki otrzymali od komendanta
wojewódzkiego policji w Gdań
sku dwa nowe motocykle yamaha. Mają one pojemność silnika
1000 cm3 i moc 150 KM każdy
- mówi mł. asp. Daniel Pańczyszyn. Dwukołowce zostały już
przemalowane na srebrny kolor
i od kilku dni można je spotkać
na drogach.
- Policjanci, którzy z nich
korzystają, bardzo sobie chwalą
ich moc oraz sposób prowadze
nia - mówi Pańczyszyn i zapo
wiada, że maszyny szczególnie
przydadzą się w latem do ściga
nia piratów drogowych.
(EDA)

Mł. asp. Marek Baranowski z lęborskiej drogówki na nowym motocyklu.

Od najbliższego ponie
działku, dwudziestego siód
mego kwietnia słupska spół
ka Drogi i Mosty rozpoczyna
remont ulicy Grunwaldzkiej
w Ustce.
Prace modernizacyjne bę
dą trwały do końca czerwca
i obejmą odcinek od skrzyżo
wania z ulicą Wróblewskiego
do ronda.
- W trakcie remontu prze
prowadzimy wymianę chod
nika oraz pokrycia jezdni.
Ruch nie będzie całkowicie
zamknięty, ale trzeba się li
czyć z utrudnieniami, bo bę
dzie się odbywał wahadłowo
- uprzedza Paweł Bojkowski,
kierownik robót.
(maz)

REKLAMA

1 Si

Głos

Limitowana kolekcja kubków

W następnych miesiącach
kolejne kubki z kolekcji

Zamów prenumeratę pocztową SUPER + na MAJ w cenie 24 zł
a w prezencie otrzymasz kolejny porcelanowy kubek z limitowanej kolekcji
Latarnie Morskie ozdobiony latarnią morską w Czołpinie.
Tylko do piątku, 24 kwietnia zamówienia przyjmują listonosze i urzędy pocztowe.

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

0 800 20 35 35
lub pod nrtel. 094 347 35 37
Tf678iMtf
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INFORMATOR SŁUPSKI

„Głosem Pomorza" w plener z Kamnicy

Na orientację
do Miastka

ES23

Felietony
eurodeputowanego

Dzisiaj i jutro w hali sporto

baciarni odbędzie się wieczór

wo-widowiskowej przy Zespo

autorski Janusza Lewandow

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

le Szkół Samorządowych w Ko

skiego, europosła z ramienia |

059 840 30 22.

bylnicy odbędzie się 14. Ogól

Platformy Obywatelskiej. Bę

IM

nopolski

dzie promował swoją najnow

Milenium, tel. 059 842 5191 Ge

Tańce i śpiew w Kobylnicy

Festiwal

Piosenki

W piątek o godz. 18 w her

i Tańca Kwakowo 2009. Dzisiaj

szą książkę - zbiór najlepszych

o godz. 10 rozpoczną się pre

felietonów z ostatnich dziesię
ciu lat, które ukaźywały się

zentacje wokalistów. Zaśpie
wają soliści, duety i zespoły.

na łamach trójmiejskiej muta

O godz. 18 podczas koncertu

cji „Gazety Wyborczej". Pierw

laureatów zaprezentują się

szych 50 osób otrzyma książkę j

najlepsi wokaliści. W sobotę

z autografem. Wstęp wolny.

(krab) i

o godz. 11 rozpoczną się poka
zy tancerzy. Zaprezentuje się

Ostre granie

66 zespołów. Najlepsi zatańczą
podczas gali o godz. 18. Wstęp

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

przegląd słupskich zespołów

Młodzi zasiądą
przy klawiszach

rockowych. Nie zabraknie ta
kich zespołów jak Agressor,

Uczniowie szkół muzycz
nych z kilku miast z całej Polski
wezmą udział w III Konkursie

zy rozpocznie się o godzinie 19

Pianistycznym, który odbędzie

w sobotę. Kolejnych kapel bę |

się w piątek i sobotę w ramach

dzie można posłuchać o tej sa

„Słupskich spotkań z muzyką
ukraińską". Przesłuchania kon

mej

w

niedzielę.

koncertu laureatów. Wstęp
wolny.

;

fTfPT

Kończymy Watch Docs
Przed nami dwa ostatnie

ANDRZEJ GURBA

andrzej.gurba@gp24.pl
Startujemy w godz. 10-11
z centrum wsi Kamnica. Sześciokilometrowa trasa wiedzie
urokliwymi leśnymi duktami.
Pogoda zapowiada się bardzo
dobrze, a więc przyjemnie bę
dzie się maszerowało. Na trasie
przygotowaliśmy pięć punktów

„Bezkres", STS „Ustka" oraz

INFORMAGA TURYSTYCZNA

na wycieczkę rowerową „Odla

Dzisiaj w kinie Rejs od godz. 11

styczna, z Ustki na stacyjkę ro
werową w Dębinie - 12 km.

trzy filmy traktujące o Tybecie.

Tam przy ognisku odbędą się

W teatrze Rondo od godz. 10

zawody w strzelaniu z broni
pneumatycznej. Zbiórka i zapi

m.in. „Recepta na jointa"
(godz. 18.15) o możliwości za

sy w dniu wycieczki na terenie

USŁUGI POGRZEBOWE

OSiR przy ul. Grunwaldzkiej

Kalla, alarmowy 9588, ul. Armii

o godz. 10.30.

Krajowej 15, tel. 059 842 8196,0
601 928 600, H. K. Banachowie;
Zieleń - ul. Kaszubska 3A, całodo
bowo, 0 502 525 005; 059 841
13 15, Hades, ul. Kopernika 15,
całodobowo: tel. 842 98 91, 0
601663 796. Przewóz i przecho
wanie bezpłatne; Hermes, ul. Obr.
Wybrzeża 1, (całodobowo) tel. 059
842 84 95;0604 434441.

stosowania marihuany w me
dycynie. Jutro od godz. 15

Pstrąg czeka
w Łupawie

w teatrze Rondo trzy filmy,
m.in o wychowaniu dzieci
w związkach homoseksual

Zarząd Koła PZW w Ustce

nych. Festiwal o godz. 20 za

zaprasza w niedzielę na zawo

kończy projekt słupszczan Da

dy spinningowe Pstrąg 2009.
Zawody odbędą się na Łupa

niela Odiji i Marcina Dymitera
„Wypisy z ksiąg różnych". Arty
ści przy muzyce zaprezentują
fragmenty
„Pociągów
pod specjalnym nadzorem"

wie w miejscowości Siecie. Za
pisy i wpłata startowego (20 zł
seniorzy,
juniorzy
gratis)
w sklepach wędkarskich w Ust

Bohumila Hrabala. Szczegóło

ce przy ul. Marynarki Polskiej

wy

85 i 62 do piątku do godz.14.

program

festiwalu

Wyjazd na zawody spod stacji

na www.gp24.pl

benzynowej przy ul. Grun
waldzkiej o godz. 6.

(map)

W niedzielę w teatrze Ron
do rozpoczyna się trzydniowe

fi

..... Jt

7
Kołobrzeg

14
Kamień Pom.
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spotkanie z kulturą Białorusi.
Tego dnia o godz. 18 odbędzie

Sławno
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KOMUNIKAGA

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

pokazanych zostanie 8 filmów,

Kultura Białorusi
zawita do Ronda

Ze wschodu cały czas napływa do nas suche i coraz
cieplejsze powietrze. Przed nami słoneczny i przyjemny
dzień. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 16:18°C,
jedynie nad morzem chłodniej. Wiatr słaby, płd.,-wsch. W
nocy pogodnie, na wschodzie rano możliwe przymrozki.

ska, 059 842 03 02.

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

- Prawa Człowieka w Filmie.

Watch

KANTOR

Miami-Nice: Podkowa, tel. 059
841 70 31; Złoly Róg ul. Murar

w Ustce zapraszają w niedzielę
tują gile". Trasa leśno-tury-

festiwalu

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Docs

dni

Uwaga turyści ze Słupska.
Wyjazd do Kamnicy jest o godz.
8.30 z placu Zwycięstwa. Po
wrót do Słupska zaplanowano
na godz. 16. Jeszcze dziś do
godz. 11 można zgłaszać swoje
uczestnictwo pod nr tel. 059 848
8100.
Publikujemy mapę z zazna
czoną trasą wędrówki. Kwadrat
oznacza start. Kolejne liczby to
punkty aktywności. 1 - rozstaje
dróg, 2 - skrzyżowanie leśnych
duktów, 3 - jezioro Lednik, 4
- Gimnazjum w Miastku, 5
- Punkt Informacji Turystycz
nej przy ulicy Armii Krajowej
w Miastku. Podwójne kółko to
meta w parku przy Grunwaldz
kiej w Miastku. ■

Rowerami pojadą
po wiosnę do Dębiny
Klub Turystyki Rowerowej

(dmk)

lowej Jadwigi, czynne: poniedziałek - sobota 10 - 23; niedziela 12
- 23, dowóz na telefon 059 845
53 53.

STOMATOLOG

Muzycznej przy ul. Szczeciń
skiej będzie można posłuchać

I

(MM)

o godz. 9.0 godz. 19 w sali ka
meralnej Państwowej Szkoły

Merano Pizzeria - Kebab, ul. Kró

Wstęp bezpłatny.

kursowe rozpoczną się dzisiaj

aktywności. Na każdym będą
dyżurować miasteccy harcerze.
Punkty trzeba zaliczyć, biorąc
udział w konkursach. W Miast
ku dojdziemy do jeziora Lednik,
a następnie do parku przed ra
tuszem, gdzie o godz. 13 roz
pocznie się finał imprezy.
Wśród uczestników marszu
rozlosujemy upominki. Mogą li
czyć na nie osoby, które prawi
dłowo pokonają trasę (trzeba
zaliczyć punkty aktywności).
Nasza wędrówka łączy się z 12.
Harcerskim Rajdem Środkowopomorskim. Na mecie będą har
cerskie występy, loteria i kier
masz ciast. Na wszystkich cze
ka darmowy posiłek. Zakończe
nie imprezy około godz. 15.

JEDZENIE NA TELEFON

Experience, Machiny czy defLower. Pierwsza część impre

godzinie

nerał Nil, godz. 19.30; Hannah
Montana, godz. 16 i 18; Za jakie
grzechy, godz 17.30 i 20; Vigky
Cristina Barcelona, godz. 18.30;
Dziennik Nimfomanki, godz.
20.30 Rejs Watch Docs. Prawa
człowieka w filmie, godz. 11-15;
Wątpliwość, godz. 18; Powrót
do Brideshead, godz 20.

REKREAGA

W sobotę w Motor Rock Pu
bie rozpocznie się dwudniowy

wolny.

W sobotę odbędzie się
nasza 107. wędrówka.
Pokonamy sześć kilome
trów z Kamnicy do Miast
ka. Zapewniamy moc
atrakcji. Publikujemy
mapę z trasą. Trzeba ją
Wyciąć i zabrać ze sobą.

39

Nastrojowy duet
polsko-amerykański
Let Me Introduce You To

się otwarcie wystawy fotogra

The End - to nazwa audiowi

ficznej „Pejzaże Białorusi" ze
zbiorów Konśulatu Generalne

zualnego projektu, który dziś
zaprezentuje polsko-amery

go

Gdańsku,

kański duet wokalno-gitarowy.

a o godz. 18.30 rozpocznie się
recital Tatiany Starchenko i Ta
tiany Gromowej - romanse ro

Koncertowi w Whisky Pub
w hotelu Lubicz towarzyszyć
będzie prezentacja zdjęć i fil

syjskich i białoruskich kompo

mów Ryana Socasha. Początek

zytorów.

godz. 21. Wstęp 10 zł.

Białorusi

w

........

IMH

Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, tel. 059
842 84 71; ul. Kopernika, tel. 059
842 84 81; PoHcja - 997; ul. Rey
monta, tel. 059 848 06 45; Straż
Miejska 986; 059 843 32 17;
Straż Gminna 059 848 59 97;
Straż Pożarna - 998; Pogotowie
Ratunkowe 999; Pogotowie Energetycz998ne 991; Pogotowie Ga
zownicze 992; Pogotowie Cie
płownicze 993; Pogotowie Wod
no-Kanalizacyjne 994.
REKLAMA
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31- Fakty dnia - magazyn in
formacyjny; 57 - Prognoza po
gody 58 - Stacja Kultura; 14

7 Drawsko Pom.
20 - Obserwator Sport; Po
goda; Flesz kulturalny; 35 - Tyl
ko o mnie: Anna Maria Jopek;

18 B
Pyrzyce

18 B
/
'Sfe.

18 B
Myślibórz

18
\

Astronomia
Legenda:
-20 temp. w dzień
fiH temp. w nocy

1338808SLBHJ
PROMOCJA

- Magazyn Samorządowy.

Stargard Szcz.

Gryfino

Z nami dojedziesz wszędzie!

Wsch., Słońca 5:35,
zachód o 20:13
Dzień będzie trwał
14 godz. 37 min.

Na Pomorzu kolejny
słoneczny i przyjemny dzień.
Temperatura maksymalnie
wzrośnie do 18:20°C, tylko
nad morzem nie przekroczy
15°C. Wiatr południowowschodni, słaby. W niedzielę
słonecznie i jeszcze cieplej
maksymalnie do 20:22°C.

50 - Moja Metamorfoza - ma
gazyn dokumentalny.

Kanał 6 w sieci Telewizji Ka
blowej Słupsk na kanale
175,25 MHz Emisja programu
o godzinie 17.30. Liczby ozna

Radio Słupsk
Serwisy lokalne 6.30-14.30.
6 Studio Bałtyk; 7.10 Informa
cja dla kierowców; 7.15 Pogo
da; 7.20 Relacje reporterów;
7.40 Konkursy; 17 Magazyn Sa
morządowy; 7.45 Sport; 7.55
Utrudnienia na drogach; 8.10
Gość; 8.40 Interwencje; 8.53
Kulturalny weekend; 9.10

czają czas rozpoczęcia progra
mu po pełnej godzinie: 30

Otwarta antena; 9.40 Felieton

- kalendarium i program dnia;

K. Baniewicz; 9.45 Pogoda.

www.gp24.pl
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Od niedawna słupski skład drewna przy ul Słonecznej 16a jest własnością składu materia
łów budowlanych FIMAL-PSB, jednej z największych firm w regionie. Od chwili przejęcia
nowy właściciel przystąpił do gruntownych prac modernizacyjnych i działań zmierzają
cych do rozszerzenia asortymentu.
- Całość przedsięwzięcia ma prowa

W asortymencie znajdują się m.in. tar

zaspokajający niemal wszystkie wy

dzić do zapewnienia jak najlepszych

cica iglasta i liściasta, deski, bale, kra-

magania klientów FIMAL-u. Tak więc

warunków sprzedaży i obsługi klienta

wędziaki, więźba dachowa, elementy

przyjęcie takich standardów obsługi

Alfred Andrzejewski,

konstrukcyjne, płyty OSB, pilśniowe

gwarantuje nie tylko bogaty wybór

kierownik Składu Drewna. - Dlatego

i wiórowe, sklejki, podkłady kolejowe,

materiałów, ale i szybki dowóz towaru

w halach składowych stanęły nowo

deski podłogowe, tarasowe, łaty, po

na plac budowy czy innego miejsca

czesne systemy regałowe a drogi dojaz

desty, płoty, stoły piknikowe, pergole,

przeznaczenia.

dowe są utwardzane polbrukiem.

wiaty...

-

podkreśla

Skład drewna FIMAL-PSB w Słupsku

Na powierzchni 15 tys. m kw. klient

Zakupy w tym składzie mają jesz

przy ul. Słonecznej 16a czynny jest od

może znaleźć nie tylko gotowe pro

cze jedną zaletę - można skorzystać

poniedziałku do piątku w godz. 7-16,

dukty i półprodukty niezbędne w pro

z firmowego transportu. Jest on nie

a w soboty od godz. 7 do 13. Zapra

cesie budowania ale i potrzebne dla

tylko

szamy!

celów mieszkalnych i dekoracyjnych.

i wyposażony w sprzęt pomocniczy

dobrze

zorganizowany,

ale

Fot. Zbigniew Bielecki

i

- ,> ,r ,

SPORT
mmmmmm®®
Futbol amerykański

Słupska Idasa A - grupa I mecze w sobotę: Victoria Dą
brówka - KS Damnica (godz.

mia Pomorska Słupsk - Spar

16), Błękitni Główczyce - LKS

tans Warszawa (sobota - godz.

Łebunia (15), Szansa Siemianice - Jantaria/Orkan Pobłocie

stadion

650-lecia

(15);

przy ul. Madalińskiego).

pozostałe

spotkania

w niedzielę: Anioły Garczego-

Koszykówka

rze - Słupia Kobylnica (godz.

Polska Liga Koszykówki playoff: Energa Czarni Słupsk-

ann Stal Jezierzyce (13), Leśnik

PGE Turów Zgorzelec (piątek -

Cewice - Dąb Kusowo (14),

godz. 20, niedziela - godz. 16,

Skotawa Budowo - Diament
Trzebielino (14); grupa II -

hala Gryfia przy ul. Szczeciń

w sobotę grać będą: Zawisza

Międzynarodowy turniej Północnoeuropejska Młodzie
żowa Liga Koszykówki - im

Borzytuchom

na Dąbrówka (godz. 15); pozo
stałe spotkania w niedzielę: So

preza

kół Wyczechy - Unia Korzybie

Lęborku

(hala

-

GTS

Czar

przy ul. P. Skargi) według ter

(godz. 12), Dolina Gałąźnia

minarza: piątek - godz. 10 BC
ASK Ryga (Łotwa) - BC Vent

Wielka - Garbarnia Kępice
(16.30), MKS Debrzno - Skota-

spils (Łotwa), 11.20 BA S. Mar-

wia Dębnica Kaszubska (15),

ciulionis Wilno (Litwa) - BC Ba
rons Ryga, 16.20 BC Khimik

GKS Kołczygłowy - Start Miast
ko (14), Granit Koczała - Orkan

Odessa (Ukraina) - BC ASK,

Gostkowo (14), Myśliwiec Tu

17.40 Pogoń Lębork - BA S.

chomie - Urania Udorpie (14).

Marciulionis, 19 BC Barons -

Słupska klasa B - grupa I -

Trefl Sopot; sobota - godz. 11
BC ASK - Pogoń, 12.20 BC Khi
mik - BC Ventspils, 13.40 Trefl

mecze w niedzielę: KS Włyn-

- BA S. Marciulionis, 16.30 Po
goń - BC Barons, 18 BC S. Mar

- Barton Barcino (13), Dom-Star Domaradz - Sokół Kule-

ciulionis - BC Khimik, 19.20 BC

szewo (13); grupa II - mecz

Ventspils - Trefl; niedziela godz. 9 BC Khimik - BC Barons,

w sobotę: Baza 44 Siemirowice
- Krokusy Stowięcino (godz.
12); pozostałe spotkania w nie
dzielę: WKS Nożyno - Arkonia
Pomysk Wielki (godz. 14), Start

9

26 16/42 2080/1981

Gasper Okorn

9 Leończyk
11 Dutkiewicz
12 Bakić
21 Barlett
22 Cesnauskis
33 Malesa

Słupsk, piątek, 24 kwietnia, godz. 20
Transmisja: TVP Sport, www.plk.pi, Radio Gdańsk, Radio Koszalin
W rundzie zasadniczej: Energa Czarni Słupsk - Turów Zgorzelec

Źródło: Głos Daenmk Pomorza

Zdecydowanie lepiej
w obronie musi zagrać
dzisiaj Energa Czarni, je
śli chce pokonać Turów
Zgorzelec.

Łebień - Stegna Parchowo

RAFAŁ SZYMAŃSKI

rafal.szymanski@gp24.pl

przy ul. P. Skargi).

- Iskra Gogolewo (12).
Wiosenny turniej piłki noż

Lekkoatletyka

nej szkół podstawowych -

Lekkoatletyczne mistrzo
stwa Bytowa szkół podstawo
wych - zawody w piątek

w Ustce (piątek, godz. 13, bo
isko

na

stadionie Ośrodka

Sportu
i
Rekreacji
przy
ul. Grunwaldzkiej). Grać będą
przedstawiciele klas I - IV.

Miejskiego Ośrodka Sportu
1 Rekreacji przy ul. A. Mickiewi

Piłka ręczna
Ekstraklasa kobiet: Słupia

Biegi przełajowe w ramach
XXII Grand Prix Bytowa - im

Słupsk - AZS AWFiS Gdańsk

preza w sobotę o godz. 11,

w Szkole Podstawowej nr 5

MOSiR przy ul. A. Mickiewicza

przy ul. Hubalczyków).

(sobota

-

godz.

18,

hala

w Bytowie.

Siatkówka
Słupska Amatorska Liga Pił

Bałtycka III liga: Drutex-Bytovia Bytów - Dąb Dębno (so

ki Siatkowej - mecze w sobotę
i spotkają się: Miko Słupsk -

bota

Scania Słupsk (godz. 10),

-

godz.

16,

MOSiR

Słupsk -

Błękitni

Stargard

OBI-Relax Słupsk - City Bar
(11), Mecenas Słupsk - Smoki

Szczeciński (sobota - godz. 17,

Słupsk (12), UKS Ustka - Piast

stadion przy ul. Zielonej).

Team Słupsk (13), Victoria Dęb
nica Kaszubska - Ósemka

IV liga: Koral Dębnica - Po

Murkam Przodkowo (niedziela

Słupsk (14). Gry odbędą się
w hali Zespołu Szkół Ogólno
kształcących nr 3 w Słupsku

- godz. 15, boisko w Damnie).

(wejście od ul. W. Witosa).

goń Lębork (niedziela - godz.
14), Polonez Bobrowniki -

- Trzeci mecz, a pierwszy
w Gryfii, będzie najważniejszy
w tej serii, on znowu ustawi ca
łą rywalizację. Podobnie jak
pierwszy w Zgorzelcu. To bę
dzie trudne starcie i do niego
musimy być przygotowani
- tak Gasper Okom, szkolenio
wiec Energi Czarnych, określa
wagę dzisiejszego meczu w pół
finałach play off.
Dzisiaj w hali Gryfia odbę
dzie się mecz nr 3, a pierwszy
w Słupsku. Remis po pierw
szych meczach (1:1) daje gospo
darzom przewagę własnego
parkietu. Jeśli wygrają dwa ra
zy, nawet przy porażce w meczu

nr 5 w Zgorzelcu znów wracają
do Gryfii na mecz nr 6.
Zespoły grają do czterech
wygranych.
Turów już wie, że słupszczan nie należy lekceważyć,
chwila dekoncentracji z ich
strony spowodowała porażkę
w Zgorzelcu. W Słupsku będzie
o tyle trudniej, że tutaj ściany
pomagają swojej drużynie.
- Jedziemy tam wygrać.
Czarni także z całą pewnością
będą chcieli zwyciężyć i ciężko
mi prorokować, kto wygra, ale
zrobimy wszystko, byśmy byli
to my - komentuje Krzysztof
Roszyk, zawodnik Turowa.
W Enerdze Czarnych
do gry powinien być już goto
wy rozgrywający Mantas Ce
snauskis. Nie brał jednak
udziału w czwartkowych tre
ningach. - Decyzja ma zapaść
w dniu meczu - mówi Adam
Romański, dyrektor sportowy
Energi Czarnych.

Zawody strzeleckie dla gru

650-lecia przy ul. Madalińskie

py powszechnej i amatorów w Słupsku (niedziela w godzi

go).

Pomorska liga juniorów B:
SMS/Jantar Ustka - Bałtyk
Gdynia (sobota - godz. 12,
OSiR przy ul. Grunwaldzkiej),

Szachy

II Gdańsk (niedziela - godz. 14,

- w Słupsku (niedziela - godz.

stadion 650-lecia przy ul. Ma

10, siedziba Zrywu przy al.

dalińskiego).
Słupska klasa okręgowa -

Sienkiewicza).

Słupsk

-

w sobotę zmierzą się: Karol Pę-

Tenis stołowy

plino - Kaszubią Studzienice

Piąty turniej międzyszkolnej

(godz. 16), Czarni Czarne -

ligi tenisa stołowego - w Łupawie (sobota - godz. 10, sala

SwePol Link Bruskowo Wielkie
Sparta Sycewice (17); w nie

szkolna).
XXIII Grand Prix Bytowa

dzielę spotkają się: Echo Bieso-

- impreza w niedzielę, o godz.

(16.30), Pomorze Potęgowo -

x

przy ul. Zamiejskiej).

Turniej szachów szybkich

95

wice - Chrobry Charbrowo

10 grać będą kobiety i junio

(godz. 16), Granit Kończewo -

rzy, a o godz. 13 spotkają się

Piast Człuchów (15), Iskra Dretyń - Rowokół Smołdzino (15,

seniorzy.
Miejsce zawodów to hala

stadion w Miastku), Bytovia

Zespołu Szkół Ekonomiczno-

II Bytów-Jantar/Euro-Industry
Ustka (12, MOSiR przy ul. Mic

-Rolniczych przy ul. Derdow-

kiewicza).

Infografika: 23.04.2009/Ewa Graniak

- Oczywiście, że tak. Wiem,
iż stać mnie na lepszą grę, prze
cież już w tym sezonie, chociaż
by w meczu z Anwiłem Włocła
wek w hali Gryfia, pokazałem,
że mogę pomóc zespołowi.
Chciałbym wrócić chociaż do ta
kiej dyspozycji, jaką prezento
wałem w meczu przeciwko eki
pie Igora Griszczuka. Chcę się
przełamać, po to będę ostro pra
cował na treningach. Po to prze
cież jestem w Słupsku.

skiego w Bytowie.

(FEN)

W piątek do południa odbę
dzie się bowiem trening strze
lecki i na nim okaże się, czy
Litwin będzie zdolny do wyj
ścia na parkiet.
- Trzeba zagrać lepiej
w obronie, bo to, co wyprawiali
śmy w drugim spotkaniu
w Zgorzelcu, było jednym z na
szych najsłabszych spotkań
w sezonie. W ataku zagraliśmy
także zdecydowanie poniżej
oczekiwań, to był znów jeden
z trzech najgorszych meczów
w ofensywie w tym roku - pod
kreśla Romański.
Dzisiaj ma być już lepiej. ■

NACSRWMO
Klub kibica Energi Czarnych
prosi wszystkich fanów przy
chodzących na trybuny Gry
fii, by ubrali czerwone koszul
ki. Tym sposobem po raz ko
lejny kibice pragną stworzyć
bojową atmosferę w hali.

- Jesteście w stanie
pokonać w play off PGE
Turów Zgorzelec?

- Wierzę w to, chociaż to
bardzo dobry zespół. My mu
simy pokazać, że jesteśmy
drużyną, że atmosfera, jaka
jest wśród nas, będzie miała
wpływ na pozytywny wynik.
Jeśli zagramy w tych dwóch
meczach w Słupsku jak
w czwartej kwarcie pierwsze
go spotkania w Zgorzelcu, to
powinno być naprawdę do
brze.
Rozmawiał Rafał Szymański

Najważniejszy
mecz Słupi Słupsk

nach od 9 do 14, strzelnica

Lechia

Gryf

- To włączysz się jeszcze
do gry i pomożesz kole
gom w spotkaniach
z Turowem w Słupsku?

Ekstraklasa kobiet

Strzelectwo

(niedziela - godz. 12, stadion

- Przyszedłem do Słupska
po kontuzji w połowie sezonu,
wiedziałem, że nie będzie mnie
stać na nadzwyczajną grę. Cięż
ko jest wrócić do dyspozycji, ja
ką miałem chociażby w po
przednim sezonie.

41 Drobnjak

fllMLMMBHM Pierwszy mecz w Słupsku

Pomorska liga juniorów A:
Gryf 95 Słupsk - Lechia Gdańsk

8 Witka
11 Bailey
12 Harris
15 Bochno
21 Stefański
34 Szymański

86:81 i 81:92. W play off 99:98, 68:98.

(14), SSPN Malczkowo - Sokół

przy ul. A. Mickiewicza), Gryf 95

- Twoja postawa w dwóch
meczach z Turowem
w Zgorzelcu rozczarowała
wszystkich słupskich ki
biców.

0

Szczypkowice (15), Start Łeba

Pitka nożna

26 17/43 2122/1859

Bennett

Pogoń Lębork - UKS Luzino

cza w Bytowie.

Muszę się
przełamać

Słupsk, Hala Gryfia, ul. Szczecińska 99 (3000 widzów)

(niedziela - godz. 17, hala

0 godz. 15.30. Uczestnicy ry
walizować będą na stadionie

mmmm
z Omarem Bariettem,
skrzydłowym Czarnych

Turów Zgorzelec

Energa Czarni Słupsk

(godz. 13), Smoki Podole Małe

10.30 Pogoń - BC Ventspils, 12

Klasa okręgowa mężczyzn:

Trzeba wygrać

kówko - Bistal Machowino

Trefl - BC ASK, 14 podsumo
wanie turnieju.

,

14), Wybrzeże Objazda - Le-

skiej).

w

« C -j .A
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KOSZYKÓWKA Energa Czarni Słupsk - Turów Zgorzelec

II Polska Liga Futbolu Ame
rykańskiego: Griffons Akade

15,

«.

Griffons podczas treningu.
W sobotę w Słupsku po raz
pierwszy w historii miasta od
będzie się mecz w futbolu
amerykańskim. O godzinie 15
w II Polskiej Lidze Futbolu
Amerykańskiego przeciwni
kiem słupskich Griffons Aka
demia Pomorska będzie War
saw Spartans.
Mecz odbędzie się na spe
cjalnie przygotowanym sta
dionie 650-lecia.
Podczas spotkania spikerzy
objaśniać będą zasady gry.
Będzie to robił także sędzia,
zarazem informując o zdoby
tych punktach.

- Cele należy stawiać sobie
wysokie. Chcielibyśmy powal
czyć o play off - mówi Jakub
Helinski, trener Griffons.
Goście przyjadą do Słupska
podbudowani zwycięstwem

w towarzyskim meczu, w
którym pokonali Scyzory
Kielce 51:0. Trenerem War
saw Spartans jest Ameryka
nin James Deacon, posiadają
cy doświadczenie z gry w ze
społach szkolnych w USA.

Przed meczem od godziny
14 przybyłych na stadion kibi
ców czeka festyn.
(sten)

Tylko wygrana w sobotnim
meczu (godz. 18, hala SP 5, ul.
Hubaczyków) z AZS AWFiS
Gdańsk da Słupi Słupsk na
dzieję na utrzymanie w eks
traklasie.
Słupszczanki potrzebują
minimum trzech punktów
w dwóch ostatnich meczach
sezonu. Tylko jednak wtedy,
gdy wygrają z gdańszczankami. AZS AWFiS to z koniecz
ności odmłodzona drużyna,
starsze zawodniczki odeszły,
bo klub miał kłopoty finanso
we.
- Ostatnio frekwencja
na treningach była dobra
- poinformował Adam Fedo
rowicz, szkoleniowiec Słupi.
- Podstawowym zadaniem bę
dzie wyeliminowanie reżyser

Słupskie
zawodniczki
muszą wygrać w sobotę.
AWF Warszawa spotka się
z chorzowskim Ruchem.

ki gry gdańskiego zespołu Do
roty Kowalewskiej.
Oto wyniki meczów obu
rywali w tym sezonie: AZS
AWFiS - Słupia 44:22, Słupia
- AZS AWFiS 30:30, AZS
AWFiS - Słupia 29:34. W in
nym meczu o utrzymanie AZS

M

P

BZ-BS

9. Ruch Chorzów
10. AZS AWFiS Gdańsk

26
26

18 636-673
15 672-738

11. Słupia Słupsk

26

14 595-779

12. AZS AWF Warszawa 26

0 614-956

Legenda: M - liczba meczów, P - punkty, BZ
- bramki zdobyte, BS - bramki stracone

(FEN)

*
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21,90 z f/m
DACHÓWKA BETONOWA
EURONIT profil S

29*90 zł/m
KOSTKA BRUKOWA
PROSTOKĄTNA, grub. 4 cm, szara

C
8,90 zł/m.b.
OBRZEŻE POLBRUK
szare, grubość 6 cm

14,60 zł/kg
FARBA SILIKONOWA BAUMIT
elewacyjna, różne kolory, 25 kg

699,00 zi/szt.
OKNO DACHOWE
ROTO 7/11 435 H

2.09 zł/szt.
CEGŁA KLINKIEROWA
KALAHARI czerwona, drążona

i i,90 zł/25 kg
ZAPRAWA DO KLINKIERU
BAUMIT szara

zaprawa
Klejąca

ZBROJONEJ

^9 HjftopioiH»
ceatrtf» , ; -

-Jeri***

®
§S

i 1,95 zł/25 kg
KLEJ DO STYROPIANU PSB

i 5,90 zł/2S kg

95,00 zł/m3

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI
PSB

STYROPIAN EPS 70/040
elewacyjny

i 89,00 zł/szt.
699,00 zt/szt.
538,00 zi/szt.
DRZWI WEWNĘTRZNE
POL-SKONE Impuls, wersja 11

DRZWI ZEWNĘTRZNE
EURONORD Classic Plus,
kolor złoty dąb i ciemny dąb
gat. II, szerokość 90

ODKURZACZ
WARSZTATOWY
EINHEL
odkurzanie na sucho,
na mokro, obudowa
ze stali nierdzewnej,
pojemnik 20 /

%

2,29 zj/m.b.
RURA DRENARSKA

PROMOCJE

0 100

do 2 maja

materiały
budowlane
Słupsk, ul. Grunwaldzka 15, tel. 059-845-62-01
354609SLBH_A

SPORT;
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i PIŁKA NOŻNA

PIŁKA NOŻNA 25. kolejka ekstraklasy ze szlagierem Legia - Lech

__________

Czerwone Diabły uciekają
|

Po rozegranych w środę

| wieczorem meczach angielI skiej ekstraklasy broniący tytu; łu Manchester United powiękI szył

przewagę

w

tabeli

i nad najgroźniejszymi rywala| mi. Czerwone Diabły wygrały
2:0 z Portsmouth, a Chelsea

25. KOLEJKA

Dziś rozpoczyna się ko
lejka ekstraklasy, którą
zakończy niedzielne spo
tkanie lidera z wiceliderem. Zwycięzca już bę
dzie mógł przymierzać
się do tytułu mistrza kra
ju. Obok meczu Legia Lech, dojdzie do kilku
potyczek ważnych dla
końcowego układu tabe
li, np. w derbach Trójmia
sta spotkają się dwaj
kandydaci do spadku.

■ Piątek
Polonia B. - Cracovia
Wisła - Górnik (transmisja
w Canal + Sport o godz. 20)
■ Sobota
Ruch - Bełchatów
Lechia - Arka
Odra - Polonia W.
Śląsk-Jagiellonia

Barca gromi
W lidze hiszpańskiej bez
i zmian. Przedwczoraj Barceloj na

grzegorz.hilarecki@gp24.pl

Łukasz Kowalewski z Arki strzela na bramkę Wojciecha
nie tracą do lidera tylko dwa
punkty.
W sobotę znowu ważny
mecz: Lechia Gdańsk - Arka
Gdynia. Nawet nie chodzi
o odwieczną nienawiść kibi
ców obu Trójmiejskich zespo
łów, a o wagę spotkania. Nie
oczekiwanie, widmo degrada

cji zajrzało w oczy tym druży
nom, zwycięzca przedłuży
swoje szanse na pozostanie
w ekstraklasie. W środę Arka
przegrała 3:0 ze Śląskiem
w Pucharze Ekstraklasy, ale
wystawiła rezerwowy skład,
bo szykuje się do sobotniego
derby. Na koniec być może

rozgromiła

4:0

a dzień wcześniej Real wygrał
i 3:2 z Getafe. W innych me! czach padły wyniki: Deportivo

. La Coruna - Almeria 2:0, Osa| suną - Malaga 2:3, Real Betis -

i

Valencia 1:2.

W finale pucharu
mis. Legia jednak ostatnio
Werder z Bayerem
gra skuteczniej od Kolejorza.
W środowym meczu półfiZ kolei ten nie przegrał w li
dze od 15. kolejek i gdyby | nału Pucharu Niemiec Werder
przerwał passę remisów i wyeliminował w rzutach karna własnym stadionie, byłby I nych (3:1) Hamburger SV.
j Po dogrywce był remis 1:1.
w tabeli przed Legią.
Warto też zwrócić uwagę ; We wtorek do finału awansona występ tracącej do lidera ; wał Bayer Leverkusen.
cztery punkty Polonii War
szawa, którą w tej kolejce po I We Francji drugoligowiec
Drugoligowy En Avant Guprowadzi po raz pierwszy Ja- j
2. cek Grembocki, asystent I ingamp, który pokonał przedj wczoraj w półfinale 2:1 Toulozwolnionego Kaczmarka.
W pozostałych spotkaniach j use będzie rywalem Stade
Kaczmarka ze Śląska.
Ruch Chorzów zagra z PGE | Rennes w finale piłkarskiego
najważniejszy mecz sezonu. GKS Bełchatów, który wygrał I Pucharu Francji.
Pojedynki Legii z Lechem za cztery mecze z rzędu, a Śląsk
Zagłębie wygrywa
wsze wzbudzają emocje, ale Wrocław zmierzy się z JagielW ostatnim meczu rózegratym razem jest to walka o po lonią Białystok, a ŁKS podej |
zycję lidera na pięć kolejek mie Piasta Gliwice. Te mecze [ nej w środę kolejce I ligi KGHM
przed końcem ekstraklasy. nie mają jednak takiego i Zagłębie Lubin wygrało z GKS
Wojskowi wyprzedzają rywa ciężaru gatunkowego jak I Katowice 1:0 i awansowało
la o jeden punkt. Najbardziej pozostałe spotkania 25. ! na trzecie miejsce w tabeli.
(GH)
prawdopodobny wynik to re- kolejki ekstraklasy. ■

PIŁKA NOŻNA Faul roku w wykonaniu Pepe, stopera Realu Madryt

FORMUŁA 1 GP Bahrajnu

HOKEJ Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata

Królewski brutal

Kubica wystartuje
bez złudzeń

Elita powalczy
na lodowiskach

Hiszpańska federacja ma
orzech do zgryzienia, na ile
zdyskwalifikować obrońcę Re
alu Madryt Pepe. Stoper ka
dry Portugalii brutalnie i to
dwukrotnie kopnął leżącego
na ziemi gracza Getafe
We wtorkowym meczu ekstra
klasy.
W obronie piłkarza wystą
pił tylko trener Królewskich
Juande Ramos, który doszu
kuje się w jego zachowaniu
przypadku. Jednak powtórki
telewizyjne nie zostawiają
Wątpliwości. To było najbrutalniejsze zagranie w tym se
zonie na europejskich bo
iskach. Trener broni stopera,
bo Real czeka mecz z Barcelo
ną. Inni nie mają jednak wąt
pliwości.
Kolegę skrytykował kapi
tan Królewskich Iker Casil
las, który stwierdził, że jego
zachowanie nie było godne
tak wielkiego zespołu. Pepe,
który został wyrzucony z bo
iska przez arbitra prawdopo
dobnie nie zagra już w tym se
zonie. Wczoraj przeprosił za
swoje zachowanie.
(gh)

Sevillę,

j

■ Niedziela
ŁKS-Piast
Legia - Lech

GRZEGORZ HILARECKI
Kolejka zacznie się dziś
od mocnego uderzenia, bo Po
lonia Bytom zagra z Cracovią.
Oba kluby są zagrożone spad
kiem. Krakowianie muszą
wygrywać, inaczej jesienią za
grają w pierwszej lidze. Po
tem walcząca o mistrzostwo
Wisła podejmie broniącego się
przed degradacją Górnika.
Smaczkiem meczu będzie po
jawienie się na- stadionie Bia
łej Gwiazdy trenera przyjezd
nych, czyli Henryka Kasperczaka. Zapewne wielu fanów
Wisły dobrze pamięta czasy,
gdy był on jej szkoleniowcem
i marzy by wiślacy grali rów
nie piękny i skuteczny futbol
jak wtedy. Wagi temu spotka
niu dodaje fakt, że krakowia

i bezbramkowo zremisowała
| z Evertonem. Dzień wcześniej
I zremisował też Liverpool.

Na wczorajszej konferencji
prasowej w Bahrajnie Robert
Kubica z rozbrajającą szczero
ścią stwierdził, że nie ma złu
dzeń i nie powtórzy wyniku
sprzed roku.
Przypomnijmy, Polak był
najszybszy w kwalifikacjach,
a w wyścigu zajął trzecie miej
sce. Kubica lubi ten tor, ale wie,
że teraz pojedzie na nim jed
nym z najwolniejszych w staw
ce samochodów. BMW w dzi
siejszych treningach sprawdzi
zachowanie opon i zacznie
wyważanie samochodu przed
kwalifikacjami. Jeśli wszystko
pójdzie jak należy Kubica po
winien awansować do drugiej
sesji kwalifikacji.

(gh)

Dziś w Szwajcarii 16 naj
lepszych reprezentacji roz
pocznie walkę o medale MŚ.
Tytułu broni Rosja, która
obok Kanady jest wymieniana
jako najpoważniejszy kandy
dat do mistrzostwa.
Zmieniono, tak krytykowa
ny przed rokiem system roz
grywek, najpierw będą cztery
grupy po cztery zespoły,
awansują trzy najlepsze
z grup.
Potem będą dwie sześciozespołowe, gdzie drużyny zacho
wają dotychczasowy dorobek
punktowy z rywalami, którzy
awansowali.

Studnie głębinowe
. pod klucz
www.studniepodklucz.pl
te(. 501-319-216

Trzecia faza to play off
z udziałem 8 najlepszych ze
społów. W ten sposób iniknie
się spotkań w tej fazie między
drużynami, zaczynającmi mi
strzostwa w tej samej grupie.
Zespoły
broniące
się
przed spadkiem zagrają każ
dy z każdym, dwa ostatnie
spadną do dywizji 1.
Zestaw grup A: Kanada,
Słowacja, Białoruś, Węgry.
Grupa B: Rosja, Szwajcaria,
Niemcy, Francja. Grupa C:
Szwecja, USA, Łotwa, Au
stria. Grupa D: Finlandia,
Czechy, Norwegia, Dania.
(gh)

Zacitoftaopomorski Oddział Reponatny
Agenci Restraktwyzac# i MedrnłrncJI RoMctw
informuje, że z dniem 27.04.2009 r.
siedziba Biura Powiatu Świdwińskiego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zostaje przeniesiona
z lokalizacji przy ul. Wojska Polskiego 28 w Świdwinie
do lokalizacji przy ul. Katowickiej 1 w Świdwinie.

Pepe (biała koszulka) ostro grał z Getafe, w ostatniej
minucie puściły mu nerwy i skopał rywala.

Numery telefonów pozostają bez zmian.
109109SZH-A
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24-26 kwietnia
rv

FORUM
KOSZALIN

Sobota 25 kwietnia i5:oo-i9:oo
•
•
•
•

widowiskowe pokazy tańca irlandzkiego
pokaz stepowania
pokaz mody obuwia w artystycznej oprawie
Pucybuti inne atrakcje

Niedziela 26 kwietnia i3:oo-i6:oo
• kot w butach i inne bajki - gry i zabawy dla dzieci
• Pucybut i inne atrakcje
MP1P}
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oferta promocyjna ważna od piątku 24.04 do niedzieli 26.04

CUjMANIC

(P)

VENEZIA
ODDYCHA

i

-30%

HEAVY OUTY
i

JJŚ Mi:

na wybrany

na wybrar

tyment

asortyment

PRi/V\A

do _

MODA:

na cały asortyment

as

PIHłlflL

na cały asortyme

IWITTCHEN

o

KI

obuwie
oraz inne promocje

na obuwie

na cały asortyment

na obuwie

na cały asortyment

na obuwie

Wielka wyprzedaż
obuwia letniego.
Od 9,90 do 24.90

i-1

handlowe
120 sklepów
KOSZALIN

centrum
6 sal kinowych

regionu
15 restauracji

ul, G n i e ź n i e ń s k a / Pa d e r e w s k i ego
1306609G1K2A

