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Hala Gryfia,
czyli piekło

Historyczny słupski proces
wbrew wszelkim zasadom

Jest taki futbol
pełen Ameryki

W1982 roku trzech słupskich sędziów specjalnie przywieziono

Czym jest futbol amerykański? W Polsce
- niecodziennym sportem. W USA - to
niemalże religia. Jak się w to gra, będzie
można zobaczyć w Słupsku w sobotę.

I

samochodem, żeby wsadzili do aresztu działaczkę opozycji.
W białych rękawiczkach, ze złamaniem wszelkich procedur
zdecydowano, że kobieta będzie siedzieć za kratami.

Emocjonujący mecz stoczyli wczoraj słupscy ko
szykarze z Turowem
Zgorzelec.
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Pod naszym patronatem

Prawo / Straż Graniczna zatrzymała urzędników morskich, gdy przewozili rybaka z podejrzanymi sieciami

Kapitan na jednej łódce
ze skłusowaną flądrą
kichał Kowalski
łt1ichal.kowalski@qp24.pl____ _________

Kapitan portu w Łebie i oficer
Portu przewozili urzędową motofówką rybaka z kłusowniczymi sie
jami i co ciekawe, nie widzieli
w tym nic złego. Twierdzą, że... mu
Wo pomagali. Sprawa wyszła na
j*w, bo zatrzymała ich Straż Gran'Qna, ale i ona nie chce wnikać
* szczegóły sprawy.

ficjalny
komunikat
II Morskiego Oddziału
Vr Straży Granicznej mó"d, że w czwartek dwóch
funkcjonariuszy
Straży
Granicznej razem z inspekto

rem rybołówstwa patrolowało
Bałtyk w pobliżu Łeby. Zna
leźli nieoznakowane (bez lam
pek nocnych) sieci kłusowni
cze, a w nich flądry. Wszyst
kie ryby wypuścili. - Nasi
strażnicy wysadzih inspekto
ra na brzegu w Łebie i odpły
nęli. Nie wiemy, co się dalej
stało - tylko tyle mówi Grze
gorz Goryński, rzecznik pra
sowy MOSG.
Tymczasem według wersji
Okręgowego Inspektoratu
Rybołówstwa
Morskiego
w Słupsku, strażnicy z ich in
spektorem z posterunku łebskego nie tylko znaleźli
kłusownicze sieci, ale w tym

samym czasie zatrzymali
również trzy osoby, które po
dejrzewali o kłusownictwo.
- Zatrzymano kilku ludzi
w motorówce. Mieb w niej
niewielką ilość ryby, ale nie
mieb bcencji na połów. Szcze
gółów sprawy jeszcze nie
znam - stwierdza Andrzej
Krawczuk, okręgowy inspek
tor Rybołówstwa Morskiego
w Słupsku.
Jeszcze inna jest wersja sa
mych zamieszanych w całą
sprawę, wśród któiych mieli
być kapitan i oficer portu
w Łebie.
Kapitan portu w Łebie,
z którym się skontaktowah-

śmy, twierdzi, że w czwartek
przyszedł do niego miejscowy
rybak. Poprosił go o pomoc
w zdjęciu sieci z morza, ponie
waż -jak tłumaczył - zepsuła
mu się łódka. Kapitan razem
z oficerem portu postanowih
spełnić jego prośbę i popłynęh
po sieci.
- Po przybiciu do brzegu
podszedł do nas inspektor ze
Strażą Graniczną. Na pokła
dzie byłem ja, mój oficer i ry
bak, któremu pomogliśmy.
Rybak pokazał licencję i oczy
wiście złożył oświadczenie, że
ma prawo łowić - mówi nam
kapitan portu w Łebie. - Te
raz wszystko jest wyjaśniane,

żeby nie było żadnych wątphwości.
Jednak kapitan przyznał,
że przywiezione przez niego
sieci nie były oznakowane.
Nocą powinny być na nich za
montowane lampki. - Prze
cież tak naprawdę nikt tego
nie robi - stwierdza w rozmo
wie z nami.
Jego przełożeni nabrali wo
dy w usta. - Otrzymałem na
grania z monitoringu w por
cie. Gdy je przejrzę będę po
trafił powiedzieć, co tam na
prawdę zaszło - stwierdza
Mirosław Krajewski, zastęp
ca dyrektora Urzędu Mor
skiego w Słupsku. ■

Wiosenny wybuch 46 tysięcy kwiatów
W parku przy alei Sienkiewicza
w Słupsku zasadzone jesienią
tulipany właśnie rozkwitają
w pełnej krasie. - Po zimie lu
dzie są spragnieni kolorów. Taki
widok na pewno poprawia na
strój - mówi Krystyna Jankowiak, kierownik działu terenów
zielonych z Zarządu Terenów
Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Ko

na stronie 7

REKLAMA

S

fatalne jedzenie

Czysty dworzec

Wandale rządzą na placu zabaw

Czyżby PKP zaczęło dbać o dworzec

Chuligani systematycznie niszczą

kolejowy w Słupsku? Sami dzierżaw
cy kiosków w holu dworca mówią,

plac zabaw przedszkola numer 9
w Lęborku. Widać go z okien pobli

że ostatnio jest na nim o wiele czy
ściej niż kiedyś. Boją się jednak po

skich bloków, ale nikt z mieszkań

v 770137 952169
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Trudna
jazda
po Słupsku

BEZ NERWÓW

«a Szpitale

977013795216917

Ważne dla kierowców

JAK W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
JEŹDZIĆ SZCZECIŃSKĄ

Fot. Łukasz Capar

ujawnił, że szpitalne posiłki są

1 Jtl sobotę okaże się, do koWW go trafią tytuły Miss
i Mistera Wsi Pomorza Środ
kowego. Poznamy także zwy
cięzców sms-owego plebiscytu
na Miss i Mistera Czytelni
ków „Głosu Pomorza“. Gala
rozpocznie się o godz. 18
w hah sportowej w Główczy
cach. Prezentacje kandyda
tów będą przeplatane wystę
pami lokalnych artystów.
Specjalnymi gośćmi będą Ali
cja Majewska, Włodzimierz
Korcz oraz Michał Milowicz.
Dziewczęta startujące w te
gorocznych wyborach oprócz
walki o koronę Miss Wsi rywaUzować będą również o tytuły
Miss Publiczności, Foto oraz
Mikrofonu. Laureaci sms-owe
go konkursu na Miss i Mistera
Czytelników otrzymają m.in.
odtwarzacze DVD ufundowane
przez redakcję „Głosu Pomo
rza“. Nazwiska zwycięzców
podamy w poniedziałkowym
wydaniu „Głosu“. W niedzielę
pojawią się one na naszej
stronie
internetowej
www.gp24.pl.
(man)

Przez weekend przejazd
całą ulicą Szczecińską
w Słupsku będzie bardzo
utrudniony.
Od wiaduktu kolejowe
go aż do granicy miasta
z Kobylnicą dziury w asfal
cie będą łatać drogowcy.
Dodatkowo na skrzyżowa
niu Szczecińskiej z Sobie
skiego kopać będą pracow
nicy Wodociągów. Samo
chody będą jeździć waha
dłowo. (nik)

munalnych w Słupsku. - Na ra
batach po raz pierwszy mamy aż
osiem odmian tulipanów. W su
mie 46 tysięcy kwiatów. To
Wczesna odmiana, która zacznie
przekwitać około 20 maja.
Po niej będzie czas letniej rabatówki. Wtedy też w parku, jak co
tok, pojawi się data z kwiatów.
Ukwiecenie tej częśd Słupska
tulipanami kosztowało 23 tysią
ce złotych. (ber)

Jakiej jakości i z bakteriami. Za ma'° w nich warzyw, a za dużo soli.

Czas wybrać
naszą miss

Słupsk

& Lębork

wrotu zimy, a wraz z nią bezdom

ców nie reaguje na wybryki
wandali. Dyrektor placówki prosi

nych. PKP zapewnia, że czysto już
będzie zawsze, bo porządku na stacji

o pomoc sąsiadów, bo nie stać jej
na ciągłe naprawy zjeżdżalni i

pilnują ochroniarze.

huśtawek dla maluchów.

Biuro Ogłoszeń
www.gp24.pl/nadaj
^9
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NIK Pacjenci szpitali są źle odżywiani

WARSZAWA Sprawa wycieku testów

Szynki są kiepskie,
a warzyw jest mało
Źle odżywiani są pacjen
ci szpitali publicznych,
a czystość sal szpitalnych
jest w wielu przypadkach
niezadowalająca - wyni
ka z raportu Najwyższej
Izby Kontroli. - W wielu
szpitalach nie kontrolo
wano w ogóle jakości
przygotowania posiłków
- mówi szef NIK.
Izba zbadała 12 szpitali pu
blicznych w sześciu wojewódz
twach. Kontrolę uzupełniono
badaniem ankietowym w 125
losowo wybranych szpitalach
w Polsce. Jak podkreśla Izba,
gospodarowanie pieniędzmi
przeznaczonymi na wyżywienie
pagentów oraz czystość w szpi
talach pozostawia wiele do ży
czenia (jest to przeciętnie ok. 6
proc. wszystkich wydatków
na funkcjonowanie placówki).

- Chociaż posiłki w kontro
lowanych szpitalach miały
odpowiednią wartość kalo
ryczną, nie zapewniały odpo
wiedniej wartości odżywczej.
W diecie stwierdzono stoso
wanie wędlin niskiej jakości,
niedobory produktów zbożo
wych i nabiału, nadużywanie
soli, nikłe stosowanie warzyw
i owoców - mówi Jacek Je
zierski, prezes NIK - Żywie
nie pacjentów miało podobne
mankamenty, niezależnie
od tego, czy posiłki przygoto
wywały firmy zewnętrzne,
czy pracownicy szpitali.
Poza tym w czterech szpita
lach badania inspekcji sani
tarnej wykryły zarówno w po
siłkach, jak i na rękach perso
nelu kuchni szczepy bakterii
będących zagrożeniem dla
zdrowia pagentów. Zły był też
system przewożenia żywności,

ŁÓDŹ Szefowi bandy grozi 10 lat

w niepodgrzewanych wózkach
i ogólnodostępnych windach
posiłki narażone były na wy
chłodzenie i zabrudzenie.
- Dyrekge większości szpi
tali nie interesowały się ży
wieniem pacjentów. W pięciu
szpitalach nie kontrolowano
w ogóle jakości przygotowa
nia ani rozdzielania posiłków,
w dwóch nie zatrudniano die
tetyków. Natomiast tam,
gdzie byli zatrudnieni, kiero
wano ich często do prac po
mocniczych lub administra
cyjnych - mówi Jezierski.
Jako niezadowalający Izba
określiła też stan czystości
w szpitalach.
- Nagminnie zamiast pro
fesjonalnych preparatów
stosowano środki chemii
przeznaczone do gospo
darstw domowych - podkre
ślił Jezierski.

Na pozytywną ocenę zasłu
guje jedynie jakość prania
bielizny szpitalnej.

(pap)

MOIM ZDANIEM

o była tajemnica poli
szynela. Kiedy moja żo
na była w siódmym mie
siącu ciąży i trafiła na kilka
dni do szpitala, przeżyła
chyba tylko dzięki mnie.
Ginekolog zalecił dietę,
a kuchnia szpitalna serwo
wała np. kaszankę na kola
cję. Z tego co przynosił
personel małżonka mogła
zjeść bezpiecznie chyba
tylko ziemniaki i chleb.
Gdzie był dietetyk?

T

LUBLIN Rewolucyjna metoda walki z piratami drogowymi

DOLNOŚLĄSKIE

mach i mieszkaniach na tere
nie Łodzi i powiatu zgierskie
go. Według policji, grupa
przestępcza Garbatego dzia
łała od kilku lat w centralnej
Polsce. Gang zajmował się za
równo wymuszeniami rozbój
niczymi jak i handlem narko
tykami, kradzieżami aut czy
też oszustwami i na szeroką
skalę wyłudzeniami kredy
tów. Na poczet grożących im
kar zabezpieczono pięć samo
chodów, w tym dwa bmw, au
di, jaguara i saaba.
Policja zapowiada kolejne
zatrzymania.

(PAP)

Sieć kamer rozpoznających
tablice rejestracyjne przejeż
dżających aut zamontuje lu
belski magistrat. Policja bę
dzie mogła zidentyfikować
każdy samochód, który jechał
z niedozwoloną prędkością.
- Na początek kamery zosta
ną zamontowane przy głównych
drogach Lublina, które znajdują
się w ciągu dróg krajowych zdradza Grzegorz Hunicz, dy
rektor Wydziału Informatyki
i Telekomunikacji w Urzędzie
Miasta. - System ma zacząć
działać w przyszłym roku.
Stojące przy drogach ka
mery zostaną podłączone

do komputerów wyposażo
nych w specjalne oprogramo
wanie, które będą w stanie
wychwycić z obrazu numery
rejestracyjne przejeżdżają
cych samochodów.
- Wystarczy sprawdzić
w jakim czasie samochód prze
jechał odległość między jed
nym a drugim punktem po
miarowym - dodaje Hunicz. Takie nagranie będzie mogło
stanowić dowód i byłoby pod
stawą do ukarania kierowcy.
Koszt odpowiedniej kame
ry z oprogramowaniem to kil
kadziesiąt tysięcy złotych.

(os)

W OBIEKTYWIE

Nocwlesie
12-letnia Patrycja ze Śląska,
która zaginęła w czwartek wie
czorem w okolicach Srebrnej
Góry (Dolnośląskie), odnalazła
się w piątek rano. Nastolatkę
odnaleźli lokalni przewodnicy
w kotlinie. Prawdopodobnie
dziewczynka spędziła noc
w lesie - 5 km od miejsca,
gdzie się zgubiła.
- Jest bardzo przestraszona,
wyziębiona, być może odwod
niona, ale jej życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo. Trafiła
do szpitala na badania - mówi
Paweł Petrykowski, rzecznik
policji we Wrocławiu.
Patrycja przyjechała ze Ślą
ska na „zieloną szkołę". Dziew
czynka zgubiła się podczas za
bawy w podchody. Początko
wo opiekunowie poszukiwali
jej sami. Od północy szukało
jej ponad 100 policjantów,
strażaków, lokalni przewodni
cy oraz straż graniczna.
(pap)

- Zarzut ujawnienia tajem
nicy państwowej przedstawi
liśmy dyrektorce gimnazjum
i woźnej szkolnej, które spo
wodowały wyciek testów gim
nazjalnych - mówi Mateusz
Martyniuk, rzecznik Prokura
tury Okręgowej w Warszawie.
Obie zatrzymane w czwar
tek kobiety - Wiesława P., dy
rektorka niepublicznego gim
nazjum Dyslektyk z Mokotowa
i Iwona Z., sprzątaczka - przy
znały się do winy. Wcześniej
przyznał się także 18-latek,
który zamieścił testy w sieci.
Jak doszło do wycieku?
Prawdopodobnie dyrektorka
pozwoliła woźnej przejrzeć te
sty do szkół średnich i poży
czyła jej koperty. Następnie

woźna skserowała materiały
i podzieliła się tym z 18-letnim Adamem Z.
Po ujawnieniu wycieku
Centralna Komisja Egzamina
cyjna podjęła decyzję o unie
ważnieniu testów humani
stycznych i matematyczno-przyrodniczych oraz o odwoła
niu wczorajszego egzaminu ję
zykowego. W warszawskim
gimnazjum Dyslektyk spotka
li się zdezorientowani nauczy
ciele, rodzice i uczniowie.
- Nie rozumiemy, dlaczego
naszym dzieciom unieważnio
no egzaminy, skoro nie miały
one z tym nic wspólnego mówiła Renata Biernacka,
matka jednego z uczniów.

(PAP, SLAV)

JAROSŁAW PWORZYŃSKI

Wpadł Garbaty i jego mafia Wszędzie będą kameiy
Groźny gang zajmujący się
m.in. wymuszeniami, han
dlem narkotykami i kradzie
żami aut rozbili policjanci.
W ręce policjantów wpadł 46letni Jacek W. ps. Garbaty,
domniemany szef grupy.
- Zatrzymaliśmy 8 osób
w wieku od 29 do 48 lat,
w tym dwie kobiety. Wśród
nich jest szef grupy, któremu
grozi 10 lat więzienia - mówi
podinsp. Joanna Kącka
z łódzkiej policji.
W akcji brało udział kilku
dziesięciu funkcjonariuszy
CBS. Członków gangu zatrzy
mano nad ranem w ich do

Sprawcy się przyznali

ZIELONA GÓRA Wpadła fałszywa masażystka

Niech pani poleży na
brzuchu. I poszła kraść
Do drzwi mieszkania 80letniej kobiety zapukała mło
da dziewczyna. Podała się
za urzędniczkę NFZ.
- Staruszka niczego nie po
dejrzewając wpuściła kobietę
do mieszkania - opowiada
podkom. Małgorzata Stani
sławska, rzeczniczka zielono
górskiej policji. - Oszustka za
proponowała wykonanie dar
mowego masażu. Starsza ko
bieta zgodziła się. Złodziejka
po kilku minutach masowa
nia nakazała jej leżeć na brzu
chu bez ruchu i zdjąć okulaiy.

W tym czasie dziewczy
na splądrowała szafki. Ukra
dła pieniądze i biżuterię
o wartości ponad 800 zł. Szyb
ko wyszła z mieszkania. Star
sza pani dopiero po kilkuna
stu minutach zorientowała
się, że została okradziona.
Zdaniem policji, która za
trzymała oszustkę, 27-letnia
Monika S. działała w Zielonej
Górze co najmniej od września
2008 r. W tym czasie mogła
okraść kilkanaście starszych
osób. Grozi jej 5 lat więzienia.

WARSZAWA Sejm o nauczycielach

Tak dla wcześniejszych
emerytur
Sejm jednogłośnie uchwalił
w piątek ustawę o nauczyciel
skich świadczeniach kompen
sacyjnych umożliwiającą na
uczycielom z dużym stażem
pracy przechodzenie na wcze
śniejsze emerytury. Wysokość
nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego będzie taka
sama jak emerytury pomosto
wej. Sejm zdecydował także,
że nauczyciele, którzy zdecy
dują się na pobieranie świad
czeń kompensacyjnych, będą
mieli zakaz wykonywania

pracy w zawodzie. Świadcze
nie kompensacyjne ma być
przyznawane nauczycielom,
którzy osiągnęli 30-letni staż
pracy, w tym 20 lat pracy na
uczycielskiej. Jeśli nauczyciel
po uzyskaniu świadczenia be;
dzie pracował w szkole, straci
do niego prawo. Nie oznacza
to jednak, że nie może pobie
rać pieniędzy z tego tytułu,
gdy podejmie inną niż na
uczycielska pracę, np. prowa
dząc własny biznes.
(PAP)

KRÓTKO
NaPiSali,
że się nie zgadzają
, PiS odwołał się w piątek
od decyzji sądu, który w czwar
tek zakazał Prawu i Sprawiedli
wości rozpowszechniania spo

LOTTO

Duży Lotek z 23.04
21,30,40,46,48,49

Multi Lotek
Podczas debaty nad ustawą zabierającą państwowe dotacje partiom z wnioskiem
o przerwę wystąpił poseł PiS Marek Suski. Wniosek przepadł, bo na tak był tylko PiS.
5 minut później Zbigniew Chlebowski, szef klubu PO złożył... identyczny wniosek.
Tym razem wniosek przeszedł głosami posłów PO, którzy wcześniej byli przeciwni.

(SLAV)

1,5,6,10,11,12,14,18,
24,28,30,35,37,41,43,
51,54,68, 75,76 Plus 75

Express Lotek
19,21,24,28,36

tu pt. „Kolesie". Sąd Apelacyjny
ma 24 godziny na rozpatrzenie
go. Zrobi to na posiedzeniu
niejawnym - bez udziału me
diów i przedstawicieli stron.

(PAP)

KURSY ŚREDNIE NBP
kun średni
EUR
USD
CHF
GBP

4,4763
3,3810
2,9621
4,9407

zmiana
1,40%A
0,15%T
1,96%A
0,16%A

NOTOWANIA GIEŁDOWE
WiG
28314,21 +2,1%
obroty 1 młd 245 min zł
▲ 159 • 39 Y 283
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EUROPA ŚWIAT
PAKISTAN Talibowie mówią o postępie w rozmowach

IRAK

Masakra wiernych

Już w środę z Głosem

Oddadzą ciało

60 osób zginęło wczoraj
w podwójnym zamachu samo
bójczym w pobliżu znanego
mauzoleum szyickiego imama
Musy al-Kazima w Bagdadzie.
Większość ofiar to wierni.
Zamachowcy zdetonowali
umieszczone na ciele ładunki
wybuchowe w kilkuminutowym
odstępie. Ataki nastąpiły tuż
przed rozpoczęciem piątkowych
modłów, gdy do mauzoleum
napływały tłumy wiernych.

Pakistańscy talibowie
zdecydowali, że za kil
ka dni wydadzą ciało
Piotra Stańczaka, pol
skiego geologa zamor
dowanego w lutym poinformował na swo
ich stronach interneto
wych pakistański
dziennik Dawn.

(PAP)

FRANCJA

Targuj się

Zdaniem rzecznika talibów,
który każe nazywać się Mo
hammadem, rozmowy doty

W dobie kryzysu restauratoray chwytają się różnych pomy
słów, by nie stracić klientów. Co
raz bardziej popularnym pomy
słem jest zapożyczona z Anglii
formuła: pay what you want
(płać, ile chcesz). Po cenowych

czące wydania zwłok dobiega
ją końca i sprawa ta zostanie
rozwiązana w ciągu kilku dni.
- Poczyniono 98-procentowy postęp i rada talibów jest
skłonna przekazać ciało geo
loga - powiedział.
Według źródeł gazety, ma
być ono przekazane za dużą
sumę pieniędzy. Wcześniej
mówiono o kwocie 700 tysięcy
dolarów.
Pracownik Geofizyki Kra
ków Piotr Stańczak został po

druga płyta DVD z kolekcji

rwany przez talibów jesienią
ubiegłego roku. W zamian
za jego uwolnienie terroryści
domagali się zwolnienia
z więzień swoich towarzyszy.
Wobec niespełnienia tych żą
dań przez pakistańskie wła
dze, 7 lutego ogłosili, że Polak
został zabity.
Piotr Paszkowski, rzecznik
MSZ,
oświadczył
stacji
TVN24, że nic nie wie w tej
sprawie.

a na niej dwa trójwymiarowe
filmy - Turcja i Vanuatu

(PAP, SLAV)

W OBIEKTYWIE
ONZ CHCE DZIAŁAĆ W GHAZNI I PROSI NASZYCH 0 POMOC

negocjacjach z obsługą, ceny
posiłków mogą spaść nawet
o połowę. Tak jest w restaura
cjach w Marsylii czy Bordeaux,
gdzie cena menu obiadowego
z deserem w zwykłej cenie 16
euro spada średnio do 8 euro.
(pap)

Gazeta z płytą
w cenie 6,99 zł

Zamów dodatkowe okulary 3D

WIELKA BRYTANIA

W minioną środę do pierwszej płyty
z kolekcji PLANETA 3D były dołączone
okulary 3D umożliwiające oglądanie fil
mów w trzech wymiarach. Czytelnicy, mMmĘ, V &
którzy chcieliby oglądać filmy w więk
szym gronie mogą zamówić dodatkową parę okularów,
wysyłając pod numer 7968 SMS o treści:
kgp.okulary (imię nazwisko i adres)

Sprzedali Hitlera
13 akwareli przypisywanych
młodemu Adolfowi Hitlerowi
sprzedało się na aukcji w Wiel
kiej Brytanii za ponad 95 tys. fun
tów. Sprzedawca namalowa
nych w latach 1908-1914 obra
zów odkupił je od brytyjskiego
żołnierza, który w 1945 r. stacjo
nował w Essen w Niemczech.
Od tego czasu obrazy tkwiły

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

Do polskich żołnierzy w Afganistanie przyleciała ekipa misji Organizacji Narodów
Zjednoczonych na rzecz Afganistanu (UNAMA). Celem wizyty było zapoznanie się
z warunkami bezpieczeństwa w prowincji Ghazni oraz stan przygotowań do wy
borów prezydenckich, które odbędą się latem (20 sierpnia). Delegacja została.
w garażu kolekcjonera, aż posta
zapoznana
m.in. z ostatnimi incydentami przeciwko wojskom koalicji, jakie miały
nowił wystawić je na sprzedaż j
w domu aukcyjnym Mullock's j miejsce na obszarze prowincji. UNAMA planuje uruchomić w Ghazni stałe biuro.
w miejscowości Ludlow w za- \ Przedstawiciele ONZ zwrócili się do polskiego sztabu z prośbą o pomoc w kwe
stiach logistyki i początkowego okresu funkcjonowania przedstawicielstwa.
chód niej Anglii.
Cena najdroższej z akwareli,
Przedstawiającej samotnego
mężczyznę siedzącego na ka
miennym moście, sięgnęła 10
tys. funtów. Niewykluczone, że
jest to autoportret późniejszego
dyktatora III Rzeszy. Większość
z 13 zlicytowanych obrazów to
Pejzaże.
Dwie akwarele namalowane
Przez Hitlera zostaną jeszcze
w tym miesiącu zlicytowane
W Norymberdze w domu aukcyj
nym Wiedler.

r—■
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UWAGA!
Tylko w prenumeracie
cała kolekcja taniej
w specjalny wydaniu

ASTRONOMIA Nie przegap efektownego zjawiska
|
j
|
j

W niedzielę wieczorem spójrz w niebo
- Młody Księżyc zawsze
wygląda efektownie. Okazja
do obserwacji Merkurego nie
zdarza się często, bo planeta
ta przebywa blisko Słońca
i bardzo często ginie w jego
blasku. Plejady są natomiast

jedną z najbliższych nam gromad gwiazdowych - bez problemu widoczną gołym okiem
- zachęca dr hab. Arkadiusz
Olech z Centrum Astronomicznego PAN w Warszawie.

zapalenie górnych dróg odde
chowych.
Doniesienia o nowym
szczepie wirusa grypy zbiegły
się w czasie z doniesieniami
amerykańskiego
resortu
zdrowia także na temat no
wego szczepu wirusa grypy,
jaki pojawił się w ostatnim
czasie w Teksasie i Kalifornii.
U 7 osób zdiagnozowano tam
wirusa, będącego połącze
niem wirusa świńskiej, pta
siej i ludzkiej grypy. Nie uda
ło się jak do tej pory ustalić
związku między tymi przy
padkami a grypą w Meksyku.
Co roku grypa zabija
na świecie 250 - 500 tysięcy
ludzi.

(PAP)

Córka ułaskawi ojca
Adwokat byłego prezyden
ta Peru Alberto Fujimoriego,
skazanego przed ponad dwo
ma tygodniami na 25 lat wię
zienia za łamanie praw czło
wieka, złożył w czwartek
w Sądzie Najwyższym w Li
mie odwołanie od tego wer
dyktu. Ale niewykluczone, że
nie będzie to potrzebne. Keiko
Fujimori, córka byłego prezy
denta, uważana jest za fawo
rytkę w przypadających
na 2011 r. wyborach prezy
denckich w Peru. Popular
na polityk zapowiedziała, że
w razie zwycięstwa ułaskawi
swojego ojca.
70-letni Fujimori jest
pierwszym byłym demokra
tycznie wybranym prezyden

}
1

\
j
I

(pap) I

PERU Fujimori może wyjść wcześniej

20 osób zmarło na grypę

- Mamy do czynienia z no
wym wirusem grypy, powodującym epidemię - powie
dział minister zdrowia.
W szpitalach w stolicy po
zostaje 79 osób zaatakowa
nych przez wirusa, powodują
cego przede wszystkim ostre

Uwaga: liczba dodatkowych okularów ograniczona.
W pierwszej kolejności są realizowane zamówienia SMS-owe.

(mago)

MEKSYK Groźny, zmutowany wirus zaatakował

osób.

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.

;

W niedzielę ok. godziny 21
świecić będą w bardzo nie
; wielkiej odległości od siebie:
wąski rogal będącego dwa
dni po nowiu Księżyca, sto
sunkowo jasny Merkury oraz
gromada otwarta Plejady.
(PAP)

Od piątku zawieszone zo
stały zajęcia w szkołach
w centralnych prowincjach
kraju. Minister zdrowia Jose
Angel Cordoba zakomuniko
wał, że czasowo pozamykane
zostały szkoły i uniwersytet
w mieście Meksyk oraz
w przylegających do stołecz
nego regionu prowincjach. Po
wód? W ostatnich tygodniach
na grypę zmarło tam około 20

j

tem w Ameryce Łacińskiej,
który we własnym kraju zo
stał uznany za winnego naru
szenia praw człowieka. 7
kwietnia sąd w Limie skazał
go za rolę, jaką odegrał
w dwóch masakrach przepro
wadzonych przez tzw. szwa
drony śmierci w czasie jego
kadencji w latach 1990-2000.
Zginęło w nich łącznie 25
osób. Adwokat byłego prezy
denta Cesar Nakazaki twier
dzi jednak, że proces odbył się
z naruszeniem prawa. Zwró
cił się w związku z tym do są
du w Limie o powtórzenie
procesu, uniewinnienie Fuji
moriego, lub skrócenie jego
wyroku.

(PAP)

Dla Prenumeratorów i Czytelników, którzy wykupią
prenumeratę „Głosu" na maj mamy specjalną ofertę
- prenumeratę z książkowym wydaniem kolekcji PLANETA 30.
W cenie 39 dotrzymasz książkę z sześcioma płytami DVD
i okularami 3D, gazetę przez cały miesiąc oraz dodatkowo
porcelanowy kubek z kolekcji „Latarnie Morskie".
Na prośbę Czytelników przedłużamy możliwość zamawiania
prenumeratę „Głosu" z kolekcją do poniedziałku włącznie.
Zamówienia można składać:
■ dzwoniąc pod numer tel. 094347 35 37 (w godz. 10-15)
■ wysyłając pod nr 7168 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 3537
(w godz. 10-15).

1372609G1K1-B
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EDUKACM Maturzyści skończyli wczoraj szkoły

Szykują się do matury
i dorosłego życia

KOLEJ PKP zatrudniły ochroniarzy i wymieniły ekipę sprzątającą

Na dworcu
nareszcie czysto
Ze słupskiego dworca
PKP zniknęli okupujący
go bezdomni, smród uryny nie zmusza pasażerów
do natychmiastowej
ucieczki. Na ławeczkach
można usiąść bez obaw
0 wybrudzenie odzieży
ekskrementami. Wszyst
ko za sprawą ochronia
rzy, których zdecydowała
się zatrudnić kolej.

*r -

■

MICHAŁ SZYMAJPA
michal.szymajda@gp24.pl

m
Wczorajsze zakończenie roku szkolnego klas matu
ralnych w słupskiej budowlance.
Prawie 1300 słupskich ma
turzystów skończyło w pią
tek naukę w swoich szko
łach. Większość z młodych
słupszczan zamierza stu
diować. Jednak są tacy,
którzy chcą najpierw wyje
chać do pracy za granicę.
Plany tegorocznych matu
rzystów są ambitne. Większość
marzy o studiach. Najczęściej
na uczelniach poza Słupskiem.
- Po maturze będę składała do
kumenty na Wydział Psycholo
gii Uniwersytetu Gdańskiego,
bo zawsze marzyłam, żeby zo
stać psychologiem - mówi Kin
ga Bagrowska, absolwentka li
ceum w słupskiej budowlance. Nasza siła tkwi w wiedzy, dla
tego mam zamiar kontynuować
naukę.
Mimo że do matury pozo
stał ledwo tydzień, niektórzy
maturzyści nie mają jeszcze
konkretnych planów na przy

szłość. - Planuję iść do poligi,
ale nie wiadomo co z tego wyj
dzie, bo wiem, że wstrzymano
przyjęcia - deklaruje Justy
na Zamęska, Hcealistka z bu
dowlanki. - Jeśli nie, to pójdę
na słupską Akademię Pomor
ską na turystykę i rekreację.
Jeszcze rok temu wielu ab
solwentów słupskich szkół ponadgimnazjalnych planowało
skończyć naukę i jak najszyb
ciej wyjechać do pracy za grani
cę. Teraz nastroje emigracyjne
ostygły i większość maturzy
stów planuje zostać w kraju.
Zdarzają się jednak inne pomy
sły na życie. - Za kilka dni
mam spotkanie w Gdańsku
w agencji, która organizuje wy
jazdy opiekunek do dzieci
w USA - mówi Martyna Porę
ba. - JeśH mi się uda, to wyjadę
na rok do Stanów. Pozwiedzam
trochę kraj i popracuję, a potem
przyjadę do Polski na studia.

Marcin Prusak

mkqhkei
W 48 klasach słupskich liceów
i techników naukę skończyło
wczoraj
1270
uczniów.
W szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych naukę za
kończyło 64 uczniów. Tego

roczna matura zacznie się
w poniedziałek, 4 maja pi
semnym egzaminem z języka
polskiego. Egzaminy pisem
ne i ustne z innych przedmio
tów potrwają do końca maja.

W holu dworca uruchomio
no też cede oświetlenie, dzięki
któremu pasażerowie nie ku
pują już biletów w półmroku.
Dotychczas nikt nie kwapił
się do wymiany przepalonych
żarówek. - Dworzec wyglądał
fatalnie. Strach było wchodzić
na hol - mówi Martyna Kruk,
lęborczanka, która czekała
w piątek na pociąg. - Najważ
niejsze, że już nie śmierdzi
1 widać ochroniarzy. Na ław
kach przestali urządzać sobie
noclegownie bezdomni. No
i może nie będzie już takiego
wstydu przed turystami.
Adam Neumann, szef
gdańskiego oddziału PKP
Dworce Kolejowe, zdradza, że
na kilku dworcach, między in
nymi w Słupsku, zrezygnowa
no z usług Straży Ochrony
Kolei, a zatrudniono firmę
ochroniarską. - Koszty są te
same, a ochroniarze są dużo
skuteczniejsi niż sokiśd. Fir
mę Specgrom wybraliśmy
w drodze konkursu. Swoje
zrobiła także wymiana osób
sprzątających budynek - pod
kreśla Neumann.
Marcin Makowski, szef
Specgromu, tłumaczy, że
z bezdomnymi postępują sta
nowczo, ale nie drastycznie.
- Nasi ochroniarze pojawiają
się na dworcu w godzinach
ustalanych z dyrekcją kolei.
Mają jednorazowe rękawicz
ki, które zakładają przed

■’S*.

Kilka miesięcy temu podróżni, idąc na perwony, musieli brodzić po wodzie.

Teraz na dworcu działa nowa firma sprzątająca. Efekty jej pracy widać choćby
po czystszych niż dotychczas posadzkach.
przystąpieniem do interwen
cji z bezdomnymi.
- Rzeczywiście tych lum
pów jest tu znacznie mniej,
chociaż w godzinach poran
nych zdarza się im jeszcze no
cować tu i ówdzie - mówi jed
na z kasjerek na słupskim

dworcu. - Najważniejsze, że
przestali żebrać przed kasa
mi, wcześniej nikomu nie
udało się z tym wygrać.
- Obawiam sie tylko, że bez
domni wrócą tu, gdy tylko na
dworze zrobi się chłodno - mó
wi Andrzej Bartkiewicz, po-

drożny ze Słupska. Jednak zda
niem Neumanna nie ma szans,
by dworzec znów wrócił do daw
nego stanu.
Wkrótce na holu pojawi się
monitoring, a w kasach zostaną
zamontowane systemy antynapadowe. ■

PROMOCJA

! Koniec ery asesorów

Sędziowskie nominacje
w prezydenckich ogrodach
W piątek w ogrodach Pałacu
Prezydenckiego prezydent Lech
Kaczyński wręczył akty powo
łania na stanowisko sędziego
300 osobom. Wśród nominowa
nych byli słupszczanie.
Nominację na sędziego Sądu
Okręgowego otrzymała Aldo
na Chruściel-Struska. Nato
miast sędziami Sądu Rejonowe
go stali się dotychczasowi ase
sorzy: Krzysztof Obst, Aneta
Szałkiewicz-Łosiak, Agnieszka
Grzempa, Joanna Kończyk, An
na Buraczewska i Katarzy
na Baszkiewicz. - Teraz cała
obsada naszego sądu to już sę

dziowie. To byli ostatni w Słup
sku asesorzy, bo 5 maja zmie
niają się przepisy. Teraz wolne
stanowiska sędziowskie będą
obsadzane na nowych zasadach
- tłumaczy nam Krzysztof
Ciemnoczołowski, prezes Sądu
Rejonowego.
✓-------------------------

liczba

osób ze Słupska odebrało wpiątek
nominacje na sędziów.

Szkolenie kadr sądownic
twa i prokuratury oraz pro
wadzenie aplikacji ogólnej, sę
dziowskiej i prokuratorskiej
przejęła Krajowa Szkoła Są
downictwa i Prokuratury. No
wa przepisy wymusił wyrok
Trybunału Konstytucyjnego,
który stwierdził, że instytucja
asesora sądowego jest nie
zgodna z konstytucją.
Na nowych przepisach
w Słupsku skorzystały dwie
osoby, których asesura była
krótsza niż wymagane wcze
śniej trzy lata.

Bogumiła Rzeczkowska

Wybierz się na wycieczkę

Głos

do Lwowa
W programie zwiedzanie m.in.:
Oleska, Krzemieńca, Zbaraża,
Kamieńca Podolskiego, Żwańca, Lwowa
Termin: 24-30.05.2009

Cena: 1180 zł
Cena zawiera:
przejazd autokarem, 6 nodegów, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad, opiekę i informację turystyczną pilota,
opiekę duchową kapłana, ubezpieczenie (KL, NNW). {wyjazd 2 Koszalina w dniu 24.05, przyjazd do Koszalina w dniu 30.05)
Informacji udziela BiuroTurystyczno-Pielgrzymkowe FRATER pod numerem tel.: 052 322 48 39, www.frater.pl
1160909G1K1D
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

TEMAT DNIA Futbol amerykański - o co tu chodzi i jak to oglądać?

Wojownicy z jajem
Dzisiaj (sobota) o godzi
nie 15 na stadionie 650lecia słupszczanie będą
mogli obejrzeć całkiem
nową i bardzo widowi
skową dyscyplinę sportu.
Naprzeciw siebie staną
drużyny Griffons Akade
mia Pomorska Słupsk
oraz zespół ze stolicy
Warsaw Spartans.

„JAROSŁAW STENCEL
jaroslaw.stencel@gp24.pl
Futbol amerykański jest
Oprawiany w Polsce od 10 lat.
Od 5 lat istnieje Polski Związek
Futbolu
Amerykańskiego.
Pierwsze zawody odbyły się 3

lata temu. Warszawski zespół
Eagles zagrał z zespołem ligi
czeskiej Pardubice Stallions.
W meczu futbolu amerykań
skiego biorą udział dwie druży
ny. Na boisku jednocześnie mo
że przebywać po 11 zawodni
ków jednej drużyny - łącznie 22
graczy.
Drużyna będąca w posiada
niu piłki, nazywana jest offense
- atakująca. Jej zadaniem jest
przeniesienie piłki do strefy
końcowej boiska, zwanej end
zone, dzięki czemu zdobywa
punkty. Drużyna przeciwna,
nazywana defense (broniąca),
stara się przeszkodzić drużynie
atakującej. Jeżeli uda im się to,
wtedy następuje zamiana ról. ■

Rozgrywka
Mecz składa się z czterech 15-minutowych kwart. Połowy
oddzielone są 12-minutową przerwą. Pomiędzy pierwszą i drugą,
a także trzecią i czwartą kwartą przerwy trwają dwie minuty. Po
zakończeniu pierwszej i trzeciej kwarty drużyna będąca w
posiadaniu piłki ma ją także na początku kolejnej kwarty, a gra
jest wznawiana z tego samego miejsca, gdzie została przerwana.
Drużyna będąca w ataku ma 40 sekund na rozpoczęcie każdej
Pojedynczej zagrywki, jeśli tego nie uczyni, będzie na tę drużynę
nałożone przewinienie.
Czas zatrzymywany jest po każdym niekompletnym podaniu, jeśli
zawodnik z piłką wyjdzie za linię boczną lub gdy jest przewinienie,
a także po każdym zdobyciu punktów. Zegar zatrzymywany jest
także, gdy do końca kwarty zostały 2 minuty.
Jeżeli po regulaminowym czasie jest remis, rozgrywana będzie
dogrywka. Trwa 15 minut i obowiązuje w niej zasada nagłej
śmierci (ang. sudden death), czyli drużyna, która jako pierwsza
zdobędzie punkty, wygrywa.

■
Zdobywanie punktów

■ kask (Helmet)

W futbolu amerykańskim jest kilka
sposobów na zdobycie punktów:
Touchdown (przyłożenie) jest wart
6 punktów i pozwala na zdobycie
kolejnych punktów. Aby
touchdown był zaliczony, zawodnik
«ochraniacz z piłką musi przekroczyć goal line i
twarzy
znaleźć się w end zone (strefa
(Mouthguard) końcowa) przeciwnika, lub podanie
musi dotrzeć do zawodnika
znajdującego w end zone.
Tak zwany field goal (kopnięcie w
stronę bramki) wart jest 3 punkty.
Na to zagranie drużyna atakująca
i pasek przytrzymujący
decyduje się najczęściej, gdy
brodę (Chinstrap)
została jej już tylko ostatnia próba.
Wykop na bramkę może być
oddany z każdego miejsca na
boisku. Jeżeli field goal jest
Cały sprzęt, jaki ma na sobie zawodnik, waży około 8 kg.
nieudany (piłka nie przeleci
Najcięższy jest oczywiście hełm, około 3 kg. Koszt
pomiędzy słupkami), wtedy
wyposażenia oscyluje w granicach tysiąca złotych. Tu również
drużyna przeciwna wznawia grę z
hełm się wybija na czoło i kosztować może nawet ponad 500
miejsca, z którego kopacz
złotych, dla porównania profesjonalna piłka kosztuje 100 zł.
wykonywał swój strzał. 2 punkty
można zdobyć za „safety”. Ma to
miejsce wtedy, gdy zawodnik
«ochraniacz na barki (Shoulderpad)
ataku będący w posiadaniu piłki
zostanie zablokowany we własnej
strefie end zone.

Każda drużyna posiada trzy
oddzielne formacje, w których
grają najczęściej różni zawodnicy,
wyspecjalizowani tylko do kilku
zadań. Te formacje to:
U offense - drużyna atakująca,
której zadaniem jest po prostu
zdobycie punktów
■ defense - drużyna broniąca,
która musi przeszkodzić drużynie
atakującej, dzięki czemu to oni
wejdą w posiadanie piłki
«special team - zawodnicy, którzy
wchodzą w momencie, gdy gra
będzie wznawiana poprzez wykop
piłki.
Drużyna atakująca stara się
zdobyć jak najwięcej yardów,
dzięki czemu będą mogli przenieść
piłkę jak najbliżej end zone
przeciwnika. Za każdym razem ma
cztery próby na pokonanie 10
yardów. Jeżeli drużynie atakującej
uda się w ciągu tych czterech prób
pokonać 10 yardów, otrzymuje
kolejne cztery próby, aby pokonać
kolejne 10 yardów i tak aż do
zdobycia przez tę drużynę
punktów. Jeżeli drużynie nie uda
się zdobyć w czterech próbach 10
yardów, wtedy w posiadanie piłki
przechodzi drużyna, która się
broniła.

Boisko do futbolu
amerykańskiego ma 100
yardów (jeden yard to około 90
cm) długości i 53 i 1/3 yarda
szerokości. Poprzeczne, białe
•»nie pomagają graczom,
sędziom oraz kibicom śledzić
drogę, jaką pokonała piłka.
Linie te biegną przez całe
boisko.
Najważniejszą strefą boiska
jest tzw. end zone. Jest to
dodatkowe 10 yardów na
każdym z końców boiska. Tutaj
drużyna atakująca ma za
zadanie przenieść piłkę. Jeśli to
2robi, zdobywa punkty. Tuż za
iinią końcową (end line)
znajdują się także goal posts,
czyli bramki. Są to słupki w
kształcie litery Y. Odległość

li koszulka
(Jersey)

Pomiędzy nimi wynosi 18 stóp i
6 cali (stopa - 30 cm, cal 2,54
cm). Wysokość to 30 stóp, a
Poprzeczna belka łącząca
słupki jest na wysokości 10
stóp. Słup podtrzymujący goal
Posts jest obity ochraniaczami.
Pozwala to uniknąć poważnej
kontuzji, gdy któryś z graczy
wpadnie na niego.

p buty z korkami
(Cleats)
« szwy (Lacing)
27,7-29 cm
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059 848 81 24
wgodz. 10-18

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

Milenium, tel. 059 842 5191 Ge
nerał Nil, godz. 16.30 i 19.30;
Hannah Montana, godz. 14, 16
i 18; Za jakie grzechy, godz. 17.30
i 20; Vicky Cristina Barcelona,
godz. 18.30; Dziennik Nimfoman
ki, godz. 20.30 Rejs Wątpliwość,
godz. 18 (niedz. godz. 16); Powrót
do Brideshead, godz. 20 (niedz.
godz. 18).

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

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

STOMATOLOG

Formacje

Boisko

MAGDALENA
OLECHNOWICZ
magdalena.olechnowicz@gp24.pl

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

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

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

KOMUNIKAGA
PKP 94 91; 059 728 11 20; PKS
059 842 42 56; dyżurny niebu
059 843 7110; MZK 059 848 93
06, Nord Depress 059 843 23 41.

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, alarmowy 9588, ul. Armii
Krajowej 15, tel. 059 842 8196,0
601 928 600, H. K. Banachowie;
Zieleń - ul. Kaszubska 3A, całodo
bowo, 0 502 525 005; 059 841
13 15, Hades, ul. Kopernika 15,
całodobowo: tel. 842 98 91, 0
601663 796. Przewóz i przecho
wanie bezpłatne; Hermes, ul. Obr.
Wybrzeża 1, (całodobowo) tel. 059
842 84 95; 0804434 441.
FMTi

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

Z nami tmjedziesz włzędzter-

■ xmmś

sobota -mefłziela
25 - 26 kwietnia 2009

WIADOMOŚCI SŁUPSKIE
PRAWO Sąd przyjechał na sprawę samochodem. Wyrok napisano odręcznie: winna. Obrony nie było.

ROK WOLNOŚCI
Lokal przydzielony,
podsłuch w pogotowiu
Końcówka kwietnia była
niezwykle gorąca. Zaczynała
się kampania wyborcza przed
czerwcowymi wyborami.
7 kwietnia 1989 roku Sejm
zmienił ordynację wyborczą
oraz dokonał nowelizacji kon
stytucji. 17 kwietnia Sąd Naj
wyższy ponownie zareje
strował „Solidarność".
Wszystko odbyło się całko
wicie legalnie.
18 kwietnia 1989 roku
w gmachu Sejmu było zebra
nie organizacyjne w sprawie
powołania Komisji Porozu
miewawczej „S", która miała
czuwać nad wykonaniem
ustaleń zawartych przy Okrą
głym Stole, a zwłaszcza nad
przebiegiem zbliżającej się
kampanii wyborczej i samych
wyborów.
Plakaty z uśmiechniętym
Lechem Wałęsą wraz z kandy
datem z naszego regionu,
słynny szeryf ze znaczkiem
„Solidarności", i inne rysunki
pojawiły się masowo w auto
busach komunikacji miejskiej
w Słupsku.
Na płotach też - to była
kampania jakiej w Polsce nie
znano. Szło o wolność. Co by
się stało, gdyby PZPR wygrała
wybory?
Dla ludzi uczestniczących
w Komitecie Obywatelskim
najważniejsza była jednak sa
ma radość z możliwości wyra
żania swoich własnych poglą
dów.
I fakt, że mogli udać się bez
obaw do władz wojewódzkich
z żądaniem przydzielenia po
mieszczenia na organizowane
biuro wyborcze.
W Słupsku Komitet Obywa
telski otrzymał przydział - ma
ły pokój w Wojewódzkim Do
mu Kultury (już nie istnieje)
przy ul. Findera (dziś Armii Kra
jowej).
Oczywiście lokal ten nie
mógł pomieścić wszystkich.
Zainteresowani stali na scho
dach i czekali.
Członkowie Komitetu przed
wyjściem zawsze zaklejali drzwi
taśmą papierową z podpisami
i pieczątkami. Bali się SB.
Tymczasem Służba Bezpie
czeństwa miała już przygoto
wany plan założenia podsłu
chu w lokalu.
Plan ten niebawem miał zo
stać zrealizowany.
Michał Kowalski

W sierpniu 1982 roku ZOMO brutalnie zaatakowa
ło ludzi wychodzących
z Kościoła Mariackiego
w Słupsku. Najciekawsze
jest jednak to, co się sta
ło później.
MICHAŁ KOWALSKI
michal.kowalski@gp24.pl
Czas stanu wojennego spacyfikował lokalnych działaczy
„Solidarności”. Organizacja
została całkowicie rozbita
przez Służbę Bezpieczeństwa.
Ale rok 1982 przyniósł pewną
nadzieję, może dzięki sponta
nicznym akcjom społecznym.
Znane hasło głosiło wtedy:
„Zima wasza, wiosna nasza”.
Jak piszą historycy Instytu
tu
Pamięci
Narodowej:
„W Słupsku miały miejsce
spektakularne działania uka
zujące rzeczywiste nastawienie
znacznej części mieszkańców
miasta do stanu wojennego.
Za takie uznać należy trwające
kilka dni demonstracyjne „spacery-protesty” na ówczesnym
placu Armii Czerwonej w porze
emisji Dziennika TY, składanie
kwiatów od krzyżem misyjnym
przy kościele Najświętszej Ma
rii Panny czy uroczyste złożenie
1 VIII1982 r. kwiatów pod Po
mnikiem powstańców War
szawskich. Miesiąc później 31
VIII doszło w Słupsku do jedy
nej w czasie stanu wojennego
w tym mieście manifestacji,
która została brutalnie rozbita
przez ZOMO. Kolegium ds. Wy
kroczeń ukarało ponad 160
osób uznanych za uczestników
zajść.”
Wałęsa w przedsionku
kościoła
- „Solidarność” wzywała
uczczenie 31 sierpnia w całym
kraju. W Słupsku na ten
dzień zaplanowano mszę
świętą w intencji Ojczyzny.
Kiedy szłam do kościoła, stało
przed nim mnóstwo ludzi.
Z trudem weszłam do środka
- opowiada Anna Bogucka-Skowrońska, w latach 80.
opozyqonistka.
W kościele niezwykła at
mosfera. W przedsionku Tere
sa Zawada z „Solidarności”

odtworzyła z magnetofonu
przemówienie Lecha Wałęsy,
nagrane z polskiego radia
w sierpniu 1980 roku.
Gdy ludzie zaczęli wycho
dzić na zewnątrz, czekało już
na nich ZOMO. Słyszeli cha
rakterystyczne uderzanie gu
mowych pał o tablicę. Milicja
ruszyła. Później już tylko
krzyki, ucieczki, chaos.
Za odtworzenie taśmy Za
wada została aresztowana kil
ka dni później.
Prokurator bez podpisu
7 września 1982 roku
o godz. 12.25 Sąd Rejonowy
uchylił Zawadzie areszt
przed rozprawą. Ale prokura
tura wnioskowała o jego prze
dłużenie. Dokument trafił
do sądu tego samego dnia.

Podpis pod nim jest nieczy
telny. - W zażaleniu tym nie
wskazano nazwiska prokurato
ra, który je sporządził, a pod za
żaleniem nie ma żadnego pod
pisu - mówi Edward Stępień,
adwokat z Kołobrzegu, który
bada sprawy sądowe okresu
PRL-u. - Jest tylko pionowa fa
lista pojedyncza kreska, która
w żaden sposób nie może być
uznana za podpis.
Zażalenie musieli rozpa
trzeć sędziowie Sądu Woje
wódzkiego, ale ci urzędowali
wówczas w Sławnie (w Słup
sku nie było dla nich odpo
wiedniego budynku).
Aresztowanie
było prawne
Przyjechali samochodem te
go samego dnia. Z ich posiedze

nia nie ma żadnego protokołu
ani śladu o powiadomieniu
obrońcy. Samo postanowienie
jest napisane odręcznie, łącznie
z podpisami sędziów.
Nazwiska dwóch są rozszy
frowane - to Hanna Maciejewska-Mystek i Stanisław
Ramotowski.
- Uchybienia są tak rażące,
że można mówić o bezpraw
nym pozbawieniu wolności
pani Teresy Zawady - mówi
mecenas Stępień.
Zawada trafiła do aresztu.
7 października 1982 roku
Sąd Rejonowy w Słupsku
uznał ją za winną. Idee gło
szone przez Wałęsę były
w tym czasie zakazane, co
znalazło swój wyraz w wyro
ku. Rok więzienia w zawiesze

niu na dwa lata, 20 tys. zł
grzywny.
W grudniu 1982 roku wy
rok podtrzymał Sąd Woje
wódzki.
Nieugięta
Mecenas Bogucka-Skowrońska, opisując tę sprawę,
stwierdziła: „Zapamiętałam
wręcz bohaterską postawę
oskarżonej, naszej koleżanki,
była nieulękła” i dalej „Pamię
tam uczucie zażenowania, ja
kiego
wyraz
widziałam
na twarzach sędziów... Myślę,
że to było dla nich karą.”
Sam wyrok został uchylony
wskutek rewizji nadzwyczajnej
ministra sprawiedliwości 7 paź
dziernika 1992 roku. Sąd Naj
wyższy, Izba Kama uniewinnił
Teresę Zawadę. ■

Głos Pomorza
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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 20% w stosunku do ceny „Głosu"
kupowanego codziennie w kiosku lub sklepie.
Zamówienia przyjmowane są przez kolporterów doręczających „Głos".
Wpłat można dokonywać również w siedzibie redakcji w Słupsku przy ul. Henryka Pobożnego 19.

Zamów Prenumeratę Poranną pod bezpłatnym
numerem telefonu: 0800 20 35 35 (godz. 9-15)
"Oferta dostępna tylko w Słupsku i Kobylnicy
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SŁUPSK
NAUKA Przyjdź na targi edukacyjne - pomogą ci wybrać szkołę
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NASZA AKCJA Pomalowaliśmy i zadziałało

Daliśmy przykład
i bazgroły znikają
sku komendanta straży miej
skiej dotyczącym tego proble
mu - tłumaczy Andrzej Nazarko, dyrektor ds. admini
strowania w Przedsiębior
stwie Gospodarki Mieszkanio
wej. - Wcześniej jednak nie
było na to środków.
Jakby nie było, najważniej
sze, że pieniądze na farbę
wreszcie się znalazły i wul
garne napisy wreszcie znikają
ze ścian. Wkrótce sprawdzi
my, czy inni zarządcy budyn
ków w mieście również zabrab się za zamalowywanie nie
odpowiednich napisów. A mo
że już to zrobili? Jeśli zauwa
życie miejsca, w których wul
garyzmy zniknęły ze ścian, in
formujcie nas o tym. Czekamy
na Wasze sygnały.

Tygodniami, a niektóre na
wet miesiącami szpeciły ele
wacje słupskich budynków.
Od kilku dni jednak wulgarne
i obraźliwe napisy znikają
prawie jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. Dziw
nym zbiegiem okoliczności
stało się tak tuż po naszej po
niedziałkowej akcji. Wspólnie
ze słupską młodzieżą zamalo
waliśmy wtedy kilka wulgar
nych napisów szpecących cen
trum miasta. Udowodniliśmy
tym samym zarządcom bu
dynków, że nie jest to nic
trudnego ani tym bardziej
niemożliwego do wykonania.
Wystarczą przede wszystkim
dobre chęci. Za naszym przy
kładem poszh inni, choć teraz
twierdzą, że ze wspólną akcją
„Głosu” i jego Czytelników nie
mieli nic wspólnego.
- Już wcześniej zamierzali
śmy się za to zabrać, po wnio

(man)
PODYSKUTUJ NA FORUM
www.gp24.pl/forum
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Z MIASTA Protestują, ale racżej nic nie wskórają

Przenosiny MOPR
prawie ostateczne
Gimnazjaliści i ich rodzi
ce będą mieli w sobotę
niepowtarzalną szansę
zapoznania się z ofertami
słupskich szkół ponadgimnazjalnych. W czasie
Dnia Informacji Edukacyjnej swoje propozycje
przedstawią wszystkie
słupskie licea, technika
i publiczne zawodówki.
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MARCIN PRUSAK
marcin.prusak@gp24.pl
Szkoły wystawią swoje sto
iska z ofertami nauczania
od godz. 10 do 13 w holu Szko
ły Podstawowej nr 8, przy
ul. Grottgera 10A. Przedsię
wzięcie kierowane jest przede
wszystkim do uczniów klas
III gimnazjum, którzy stoją
przed wyborem szkoły oraz
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do ich rodziców i nauczycieli.
W jednym miejscu wszysycy
będą mogli zapoznać się
z ofertami nauczania, uzyskać
informacje na temat zawo
dów, w jakich mogą się kształ
cić, porozmawiać z dyrektora
mi, uczniami i nauczycielami
tych szkół.
Będą tez prezentacje nowo
ści. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Nie
działkowskiego proponuje
zdobycie zawodu technika lo
gistyka (z rozszerzonym języ
kiem angielskim). Będzie też
klasa ucząca w zawodzie tech
nik usług fryzjerskich.
Ciekawą propozycję przy
gotowuje także III LO przy ul.
Zaborowskiej. Uczniowie tej
szkoły będą mogli uczyć się
w klasie o profilu interneto
wym. — Klasa realizuje napi

sany przeze mnie program
autorski „Projektowanie mul
timedialnych witryn interne
towych” - mówi Krzysztof La
buda, nauczyciel informatyki.
- Program realizowany jest
przez 4 godziny lekcyjne w ty
godniu. Uczniowie poznają
zasady tworzenia grafiki, ani
macji i obróbki dźwięku oraz
tworzenia multimedialnych

Gimnazjaliści, którzy chcieliby
zobaczyć wymarzone szkoły
z bliska, mogą odwiedzić pla
cówki, które organizują w so
botę Dzień Otwartej Szkoły. Są
to: IV LO przy ul. Grottgera
13,V LO przy ul. Krzywoustego
6, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szczeciń

witryn internetowych. Jeste
śmy jedyną szkołą w regionie
słupskim, która dają uczniom
taką możliwość.
Uczniowie klasy mogą zdo
być międzynarodowy certyfikat
grafiki komputerowej Akade
mii Apple. W szkole ukończą go
za darmo, a poza szkołą musie
liby zapłacić za niego kilka ty
sięcy złotych. ■

skiej 60, Zespół Szkół Budowla
nych i Ogólnokształcących
przy ul. Królowej Jadwigi 3, Ze
spół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych przy ul. Szyma
nowskiego 5. Szkoły otwarte
są od godz. 10 do 13. Pozosta
łe szkoły planują takie dni w in
nych terminach.

KOMUNIKACJA Łatanie dziur i ruch wahadłowy
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Trudny weekend na Szczecińskiej
Kierowcy, w ten weekend
omijajcie ulicę Szczecińską.
Nie dość, że drogowcy bę
dą łatali dziury na całej
długości ulicy, będzie też
ruch wahadłowy na wyso
kości bazy PGK.
Pracownicy firmy Drogi
i Mosty będą łatali dziury po
cząwszy od wiaduktu aż do wy
sokości salonu samochodowego
Toyota. Do tego w sobotę
°d ósmej rano Wodociągi będą
przyłączały do nowej sieci
budynki w pobliżu bazy PGK
i budowę pobhskiego centrum
handlowego. Ruch w tym miej
scu będzie się odbywał waha
dłowo. Utrudnienia mają za
kończyć się do wieczora. Miesz
kańcy przez kilka godzin nie bę
dą mieli wody. Drogowcy pro
szą kierowców o ostrożność.

Piotr Kawałek
9G1Klß
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Trzy miliony dwieście tysię
cy złotych ma kosztować
miasto budynek przy
ul. Słonecznej, który chce
kupić od spółki Sydcraft
EC, gdzie ma zostać prze
niesiony Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie. Przeciw
ko decyzji protestuje kilka
dziesiąt osób.
Odpowiedni projekt trafił
pod obrady Rady Miasta. Bę
dzie rozpatrywany w tym
miesiącu. Gdy miasto kupi
budynek, przeniesie tam sie
dzibę MOPR z al. Sienkiewi
cza.
Tymczasem do prezydenta
miasta trafiło pismo kilku
dziesięciu klientów MOPR-u,
którzy uważają przenosiny
za zbędne. - Czy na tę daleką

ulicę Słoneczną mają jeździć
matki z dziećmi i inni? Te
przenosiny są zupełnie niepo
trzebne - mówi Maria Daska,
inicjatorka akcji.
Wydaje się jednak, że za
kup biurowca do Sydcraftu
jest już przesądzony. Nieofi
cjalnie sprawę popierają rad
ni, którzy są jednak jeszcze
przed ostatecznymi decyzjami
w tej sprawie.
Przypomnijmy, że według
UM Słupsk po przeniesieniu
MOPR na ulicę Słoneczną ma
zostać uruchomiona linia au
tobusowa, która będzie dojeż
dżać bezpośrednio pod budy
nek. Prowadzą jednak do nie
go wąskie chodniki (od uhcy
Poznańskiej), albo droga bez
chodników (od ulicy Zielonej).

Michał Kowalski

POLICJA Finał rajdu po ulicach miasta

Ukarali pirata
Pijany kierowca, który
w środę uciekał przed policją
na ul. Piłsudskiego, przyznał
się do zarzucanych mu czy
nów i wczoraj dobrowolnie
poddał się karze. - 24 -letni
mieszkaniec Dębnicy Kaszub
skiej nie zatrzymał się do poli
cyjnej kontroli i po krótkiej,
ale bardzo niebezpiecznej dla
innych użytkowników drogi
ucieczce rozbił auto na jed
nym z budynków - mówi Ro
bert Czerwiński, p.o. oficera
prasowego słupskiej policji.

Drogowy pirat nie dość, że
był pijany, to jeszcze jechał
bez prawa jazdy i do tego nie
swoim samochodem.
Decyzją prokuratora 24- la
tek dostał trzyletni zakaz pro
wadzenia wszelkich pojaz
dów. Musi też wpłacić 300 zło
tych na rzecz dzieci pokrzyw
dzonych w wypadkach drogo
wych. Do tego przez najbliż
szy rok, każdego miesiąca bę
dzie musiał przepracować 30
godzin na cele społeczne.

(man)
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Jolancie Samoń
z powodu śmierci

Brata

wyrazy głębokiego współczucia

składają
' lada?

koleżanki i koledzy
z Młodzieżowego Centrum Kultury
w Słupsku
Już wczoraj drogowcy przygotowywali się do weekendowych' prac.-
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BYTÓW

SPOŁECZEŃSTWO W powiecie bytowskim wzięli się za dłużników, którzy nie dają na dzieci

Bytów, sobota Helios, ui. Wojska
Polskiego 36 e, tel. 059 822 66
68; niedziela Po Ortem, ul. Wojska
Polskiego 27, tel. 059 822 13 89;
Miastko: Wae, ul. Dworcowa 4 b,
tel. 059 857 32 69; Człuchów so
bota Ogólnodostępna, ul. Sobie
skiego 1, tel. 059 8341178; nie
dziela Zanikowa, ul. Królewska 2,
tel. 059 834 32 58.

Nie płacisz alimentów,
stracisz prawo jazdy

IMil

Bytów: Albatros Popiełuszko, godz.
18; Człuchów: Uciecha Opowieści

na dobranoc, godz. 16 (niedz.
godz. 15); Slumdog. Milioner z uli
cy, godz. 18 (niedz. godz. 17);
Miastko: Grażyna Walkiria. godz.
j Dłużnicy alimentacyjni
19.

j tracą prawa jazdy. W po; wiecie bytowskim wzięły
Bytów 059 822 27 28; O 665 301
i się za nich ośrodki pomo316,
j cy społecznej i starostwo.
Człuchów 059 834 14 12; O 602
!
ANDRZEJ GURBA
176059.
POMOC DROGOWA

KOMUNIKACJA

andrzej.gurba@gp24.pl

PKP 94 91; O 703 300 000; PKS
Bytów - 059 822 22 38; PKS
W październiku ubiegłego
Człuchów 059 834 22 13; PKS I roku zmieniły się przepisy. NoMiastko 059 857 21 49.
: we każą ośrodkom pomocy spo\ łecznej bardziej rygorystycznie
j traktować osoby, które nie płaj cą zasądzonych alimentów.

MIASTKO

- Ośrodki pomocy zasypują
nas takimi wnioskami. Na ra
zie starosta wydał cztery de
cyzje o cofnięciu praw jazdy
— mówi Marian Miazga, na
czelnik wydziału komunikacji
bytowskiego starostwa. Każ
dy z delikwentów powinien
oddać dokument w wydziale
komunikacji. Nie zrobił tego
żaden. - Formalnie nie mają
już uprawnień do kierowania
pojazdami. Wsiadając za kół
ko, ryzykują - oznajmia Mia
zga, dodając, że o każdym ta

kim przypadku powiadamia
na jest policja.
- Jak na razie nie zatrzy
maliśmy żadnej osoby, która
straciła prawo jazdy z powodu
uchylania się od płacenia ali
mentów. Jeśli tak się stanie,
to takiego kierowcę czekają
surowe konsekwencje - mówi
Michał Gawroński, rzecznik
prasowy bytowskiej policji.
- Każdy sposób jest dobry,
aby zmusić ojców do płacenia
na własne dzieci. W moim
przypadku jest tak, że były

K
w
«
d

mąż pracuje w Anglii, chyba
nielegalnie. Nieźle mu się po
wodzi, a po złości nie chce ło
żyć na utrzymanie syna - mó
wi mieszkanka podmiasteckiej wsi.
Jeśli dłużnik nie płaci ali
mentów przez rok od utraty
prawa jazdy, to musi zdawać
kamy egzamin, aby odzyskać
uprawnienia.
Starostwo
za każdym razem zobowiąza
ne jest przywrócić uprawnie
nia, jeśli dług zostanie uregu
lowany. ■
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POD NASZYM PATRONATEM Każdy może wybrać Miss Nastolatek

Tablica poświęcona
partyzantom
W niedzielę w kościele Miłosierdzia Bożego w Miastku od
będzie się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej
działalności Tajnej Młodzieżo
wej Partyzantki Krajowej ist
niejącej w rejonie miasteckim
w latach 1949-1953. Początek
o godz. 12.
(ang)

- Wzywamy osobę, która ma
płacić alimenty. Musi ona nam
złożyć oświadczenie o swojej sy
tuacji majątkowej. Jeśli takiego
oświadczenia nie złoży, zawia
damiamy prokuraturę o popeł
nieniu przestępstwa i wniosku
jemy do starosty o cofnięcie
uprawnień do kierowania po
jazdami - mówi Wojciech Kwa
śniewski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miastku, który
wysłał już kilkadziesiąt wnio
sków.

i
j

BYTÓW
Na sesji jak
w przedszkolu
Czy na sesji Rady Powiatu
Bytowskiego starosta Jacek
Żmuda-Trzebiatowski bawił
się jak w przedszkolu? Tak,
zdaniem radnego Krzysztofa
Sławskiego.
Poszło o zmianę uchwały, j
która reguluje potrącanie diet
za nieobecności członkom za- i
rządu powiatu. Do tej poryje- j
dynym usprawiedliwieniem
nieobecności, które nie skut- j
kowało obniżką diety, było j
zwolnienie lekarskie.
Teraz nieobecność może j
usprawiedliwić również staro- j
sta.
- Starosta może tymi uspra- i
wiedliwieniami szachować
członków zarządów, jeśli nie j
będą mu posłuszni - mówił j
Sławski.
Starosta dowodził, że zarzą
dy odbywają się bardzo czę- j

V,

p

Zagłosuj na swoją kandydatkę
Rozkręciło się nasze SMS-owe głosowanie na Miss
Nastolatek „Głosu Pomo
rza". Czasu na wybór swo
jej faworytki czytelnicy ma
ją jednak coraz mniej.
Na pierwszym miejscu cią
gle jest Ewelina Stole z nume
rem 8, która niewielką liczbą
głosów wyprzedza Paulinę Peplińską z numerem 7 i Karoli
nę Dorawę z numerem z 1.
Tuż za nimi są Magda Pela
z numerem 6 i Justyna Wejer,
kandydatka z numerem 11.
Obecną kolejność moż
na oczywiście przewrócić
do góry nogami. Wystarczy
wysłać SMS-a na numer
7268, a w treści wpisać kod
i numer kandydatki, np.
kgk.miss 6.
Uwaga pomiędzy słowem
miss a numerem kandydatki
musi być spacja. Koszt SMS-a to 2,44 (z VAT). Zdjęcia
i numery wszystkich kandy
datek prezentujemy na naszej
stronie
internetowej

ej
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www.gp24.pl w zakładce
„Miss Nastolatek - kandydat
ki”. Głosujemy do 2 maja,
dogodź. 15.
Miss Nastolatek „Głosu Po
morza” otrzyma atrakcyjną
nagrodę, która zostanie wrę
czona podczas finału, który
odbędzie się 3 maja w Domu
Kultury w Studzienicach.
Tam wręczone zostaną też ty
tuły Miss, I, II Wicemiss oraz
Miss Publiczności.
Główną nagrodą dla Miss
jest rejs promem do Szwecji
dla dwóch osób ufundowany
przez biuro turystyczne Visa
Trans Leszka Szymczaka
z Bytowa.
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kandydatek ubiega się o tytuł
Miss Nastolatek i atrakcyje
nagrody rzeczowe.

Pi

W

Próba kandydatek w studzienickim Domu Kultury.
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MIASTKO Pułapki dla kierowców

BYTÓW Koniec sprawy zastrzelonych psów

Rozkopali ulicę i źle ułożyli płytki

Policja umorzyła
dochodzenie

sto.
Kierowcy skarżą się, że
- Zdarza się, że trwają tylko j na ulicy Podlaskiej w Miastku
kilkanaście minut, bo jest poczekają na nich pułapki.
trzeba podjęcia jednej pilnej j
— Niedawno kładziono tu
decyzji. Dwóch członków za- j kanalizację. Ulica została od
rządu musi dojechać z Miastka j tworzona byle jak. Między poi Czarnej Dąbrówki, a nie za
lbrukiem a trelinką jest wy
wsze mogą. Stąd potrzeba \ stający krawężnik, który
zmian-dowodził.
utrudnia jazdę. Nie wiem,
- To nie powinien być pro
po co on tam jest. Chyba że
blem. Trzeba większej dyscy- j chodzi o jakiś dziwny spowalpliny - nie ustępował Sławski.
niacz - ironizuje nasz czytel
- Z tego co pamiętam, to swo
nik. Dalej w kilku miejscach
jego czasu pana było mi naj- j ulica z trelinki zapada się.
trudniej zdyscyplinować do j -To będzie się pogłębiać
pracy (Sławski był wicestarostą j - przestrzega kierowca.
- dop. autora) - zaatakował j
Miastecki ratusz od nas do
starosta.
wiedział się o problemie.
- Bawi się pan jak w przed - Docelowo ma tam być nowy
szkolu. Proszę sprawdzić listę j polbruk. Najprawdopodobniej
obecności - oburzył się radny
w przyszłym roku. Wykonaw
Sławski.
ca powinien jednak doprowa

(ANG) ! dzić ulicę do poprzedniego

Ulica Podlaska w Miastku.
stanu. Obejrzymy drogę. Jeśli
trelinką została źle położona,
wykonawca będzie ją popra
wiał- oznajmia Tomasz Zie

lonka, wiceburmistrz Miast
ka. Sprawdzimy postępy prac
za kilka dni.

(ANG)

Bytowska policja umorzyła
dochodzenie w sprawie za
strzelenia i postrzelenia psów
Agnieszki
Priadki-Pałasz
z Gostkowa.
- Nie stwierdziliśmy zna
mion czynu zabronionego
- oznajmia krótko Michał
Gawrońki, rzecznik prasowy
bytowskiej policji.
Przypomnij my, że w poło
wie grudnia ubiegłego roku
mieszkanka Gostkowa wyszła
na spacer w pobliżu swojego
domu z dwoma psami. Na po
lu spuściła większego ze smy
czy, mniejszy w ogóle jej nie
miał. - Psy pobiegły w stronę
stawu. Po chwili usłyszałam
strzały. Podbiegłam do mniej
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szego. Był ranny w nogę. Dru
giego psa nie było. Nagle
od strony lasu wyjechał tere
nowy nissan i szybko oddalił
się - mówi Priadka-Pałasz.
Do psów strzelał miejscowy
myśliwy, który powołuje się
na prawo do odstrzału czwo
ronogów, które są bez opieki
i stanowią zagrożenie dla
zwierzyny.
Na początku policja w ogóle
odmówiła wszczęcia docho
dzenia. Nakazał jej to jednak
sąd, wytykając wiele braków
przy czynnościach wyjaśniają
cych.
Mieszkanka Gostkowa mo
że złożyć zażalenie.
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ZAREAGUJ Mieszkańcy bloków widzą chuliganów z okien i nic nie robią

Wandale niszczą
dziecięce place zabaw
ZGŁOŚ WANDALI POLICJI

Najczęściej przychodzą
w weekendy. Dewastują
ławeczki, przewracają
Jomki. Po ostatnim wy
bryku plac zabaw przed
szkola nr 9 przypominał
Pobojowisko. Teren pla
cówki widać z okien oko
licznych bloków. Dlacze9o nikt nie reaguje? - py
tają pracownicy dzie

Policja szuka świadków. Jeśli
widziałeś grupę młodych lu
dzi w wieku 13-15 lat w kap
turach, która w nocy z 19
na 20 kwietnia niszczyła plac
zabaw i budynek przedszko
la zgłoś to policji. Można to
zrobić osobiście w pokoju
315 i 316 w komendzie lębor
skiej policji lub pod nume
rem tel. 059 863 48 47/857.

wiątki.
.. EDYTA LITWINIUK
edyta.litwiniuk@gp24.pl
Zniszczone ławeczki, prze
wrócony domek zabaw, obdra
pany z tynku budynek - to
efekt ostatniej „zabawy” wy
jątków na terenie przedszko
la numer 9 przy ul. Mireckiego9.
- Połamali nam płotek od
dzielający część zabawową,
^szczyli siedziska przy stoliku
°grodowym, nie darowali nawet
drzewom - z kilku z nich po
zdzierali korę. W jednym miej
scu próbowali oderwać daszek,
gdzie indziej od muru odrapali
tynk. Kilka tygodni wcześniej
Połamali nam drewniane sie
dziska przy piaskownicy. Z de
sek urządzili sobie ognisko
" opowiada dyrektorka przed
szkola Grażyna Paczyńska.
Zdaniem
pracowników
Przedszkola, problem pojawia

Grażyna Paczyńska, dyrektor przedszkola nr 9, a w tle okna bloków przy ul. Ja
giellońskiej, z których na pewno widać, że ktoś rozrabia w nocy.
się co roku, jak tylko na dworze
zrobi się cieplej. Przedszkole
stoi na uboczu. Wandale z tego
korzystają. W tamtym roku
próbowali nawet podpalić drzwi
przedszkola. Potem zamki trze
ba było wymieniać. Na ze
wnątrz budynku powyrywali
kontakty.
- Wszystko musimy syste
matycznie naprawiać z wła

tk
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059 863 41 00
w godz. 10-12

INFORMATOR
nam
Lębork sobota Przy Szpitalu, ul. Wę
grzynowicza, teł. 059 863 52 86;
niedziela Bluszczowa, ul. Czołgistów,
tel. 059 863 52 86; Łeba: Stawiń
ska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 059
866 13 65; Wicko: Pod Agawą, teł.
059 8611114.
IMÜ
Fregata, tel. 059 862 25 30 Wyspa
dinozaura 2, godz 17 (niedz godz
13); Slumdog. Milioner z ulicy, godz.
19.

Szpitalny Oddział Ratunkowy 059
863 30 00; Szpital, ul. Węgrzynowi
cza 13, 059 863 52 02; Zakład
Energetyczny 059 862 17 59; Ga
zownia 059 863 5915.
KOMUNIKACJA

PKS Lębork - 059 86219 72; MZK w godz 7-15 059 86214 51
POMOC DROGOWA

Lębork - 059 86217 87,059 863
23 23,0601628414.
REKREACJA

Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olim
pijczyków 31, tel. 059 862 71 77 pjywalnia czynna codz w godz 6-22.

Wir POMORZA

www.gp24.pl

Jechał pijany
i chciał dać łapówkę

Mają energię i pomysły

Młodzi zatańczą
28 kwietnia w Szkole Mu
Tycznej odbędzie się Festiwal
' aneczny z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
. Organizatorką Festiwalu
Jest Wiesława Wojciechowicz,
Nauczyciel i choreograf Powiatowego Ogniska Artystyczne
go w Lęborku. Na festiwalu
^stąpią dziecięce i młodzie

i

EDYTA LITWINIUK
redakcja@gp24.pl

OKLASKI Grupa uczniów z mechanika w czołówce najlepszych

też, że wraz z nim jechał kolega
oraz 4 nieletnich, z czego jeden
w bagażniku. Wszyscy byli pija
ni. Kierowca zaproponował po
licjantom łapówkę po 500 zł dla
każdego w zamian za puszcze
nie go wolno. Gdy to nie poskut
kowało, zaczął straszyć ich
zwolnieniem z pracy. Policjanci
nie przejęli się groźbami ani nie
przyjęli łapówki i mężczyzna
trafił do policyjnej celi.
Nietrzeźwych nieletnich
pasażerów odebrali rodzice
i grozi im teraz sąd rodzinny,
natomiast kierowcy grozi do 2
lat więzienia za jazdę po alko
holu oraz do 10 lat za próbę
wręczenia łapówki.
(zida)

Kultura

le

Podobny problem jest
w przedszkolu nr 2 przy
ul.
Emilii
Plater
12.
- Malują nam bardzo brzyd
kie napisy na zabawkach,
niszczą sprzęty na placu za
baw. Codziennie rano pan
woźny robi obchód po placu
i zbiera butelki po alkoholu
- opisuje dyrektorka dwójki
Ewa Długosz.

REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

LĘBORK Pięciu pasażerów, jeden leżał w bagażniku

Policjanci z posterunku
w Nowej Wsi Lęborskiej złaPali mężczyznę, który kiero
wał autem, mając w organi2Qńe promil alkoholu, a po
nadto chciał przekupić funk^onariuszy.
W piątek w nocy, kilka miNut przed godz. 2, patrol policji
otrzymał przejeżdżające przez
piasto volvo. Kierowca, wyjeż
dżając z ulicy, na której znajduJe się komenda policji, złamał
skrętu w prawo. Gdy poacjanci chcieli go zatrzymać,
j-an przyspieszył, jednak po
krótkim pościgu został zatrzy
many. Jak się okazało, 19-letni
uaniel L. miał w organizmie
Promil alkoholu. Okazało się

a

snych środków, bo do tej pory
nie udało się nikogo złapać
- mówi Grażyna Paczyńska.
Pracownicy dziewiątki dzi
wią się, jak można psuć malu
chom plac zabaw.
- Przecież te dzieci pocho
dzą z pobliskich bloków, naj
prawdopodobniej chodziły
do naszego przedszkola. Tutaj
też trafią ich dzieci - mówią.

Dwójka leży jeszcze bar
dziej na uboczu niż dziewiąt
ka. Kiedy na drzewach poja
wiają się liście, praktycznie
nie widać, co się dzieje na pla
cu zabaw.
— Urządzają sobie u nas
majówki. Zęby się dostać, ska
czą przez płot - opisuje pani
dyrektor.
W obu przypadkach niepro
szeni goście to najbliżsi sąsiedzi obu przedszkoli - miesz
kańcy okolicznych budynków.
- Przecież nic się nie sta
nie, jak będą korzystać, ale
dlaczego niszczą - dziwią się
pracownicy obu placówek.
- Najgorsze jest to, że sąsiedzi, a nawet rodzice nie re
agują. Przecież cały ten teren
widać z okien okolicznych blo
ków, z domków jednorodzin
nych. Nie wierzę, że nikt nie
widzi, co tu się dzieje - mówi
Grażyna Paczyńska. ■

DZIŚ

żowe zespoły artystyczne. Wy
konawcy zaprezentują różne
style taneczne. - Festiwal to
okazja do konfrontacji dorob
ku artystycznego, a także wy
miana doświadczeń i pomy
słów między uczestnikami, in
struktorami i choreografami
- zapowiadają organizatorzy.
Start imprezy o godz. 10.

(EDA)

Projekt „Energopomysłowi
cudotwórcy” przygotowany
przez grupę uczniów z Zespo
łu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku zajął
5. miejsce w finale konkursu
„Zielone granty” organizowa
nego przez firmę Henkel
i Fundację „Nasza Ziemia”.
Podczas trwania projektu
uczniowie zamierzają przeko
nać swoich kolegów do propa
gowania odnawialnych źródeł
energii.
Projekt przygotowany przez
grupę uczniów ZSMI znalazł się
w grupie pięciu najlepszych
na 21 przyznanych wniosków.
W sumie do konkursu zgłoszo
no ponad 200 projektów. Ten
przygotowany przez uczniów lę
borskiego mechanika ma na ce
lu odkrywanie odnawialnych
źródeł energii.
W ramach projektu zostaną
zorganizowane między innymi
warsztaty, wykłady, wystawy
i wycieczki. Pierwsza z nich,
do Łężyc, odbyła się już na po
czątku marca.
- Zobaczyliśmy, w jaki spo
sób w praktyce segregowane
są śmieci. Jak z odpadów wy
twarzanych przez ludzi pozy
skiwana jest energia - mówi

Energopomysłowi na konferencji prasowej, na której informowali o projekcie.
Katarzyna Pączek, opiekun
projektu.
- To, co zobaczymy albo
czego nauczymy się w tym
projekcie, przekazujemy na
szym kolegom - zapewnia
Magdalena Wójcik.
- To bardzo pouczające zo
baczyć na własne oczy td, jak

odpady zostawione przez czło
wieka można przeobrazić
w energię - mówi Dominik
Traskowski.
- Naszym zdaniem proble
matyka odnawialnych źródeł
energii, tak ważna dla ochro
ny środowiska i bezpieczeń
stwa energetycznego kraju,

jest wśród lokalnego społe
czeństwa naszego regionu
mało znana - zauważa Pa
tryk Wiehert i dodaje: - My
chcemy to zmienić.
Projekt potrwa do końca
maja, zakończy go konferen
cja podsumowująca.
(EDA)
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SŁUPSK

NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

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

DANIEL KLUSEK
daniel.klusek@gp24.pl

INTERWENCJA Mieszkańcy Główczyc nie mogą się doczekać wypłaty •

059 848 81 21
wgodz. 12-14

Pracowali za darmo

NASZA AKCJA

Przygarnij zwierzę
■ Słupski oddział Towarzy
stwa Opieki nad Zwierzętami
^zuka domu dla dwóch raso
wych kóz (jedna z nich jest doj
na). Zwierzęta mają trzy i czte
ry lata. Kontakt: 0 502 240 793.
■ Słupski oddział Towarzy
stwa Opieki nad Zwierzętami
szuka domu dla pięciomie
sięcznego kocurka. Kotek jest
odrobaczony, odpchlony i go
towy do adopcji.
kontaktowy kontaktowy 0
605 881 147.

(DMK)
MÓWIĄ CZYTELNICY 059 848 8121
Krzysztof ze Słupska: - Od
lat jestem numizmatykiem
i bardzo denerwuje mnie to, że
w Słupsku jest tak duży pro
blem z nabyciem najnowszych
monet. Kilka dni temu na ryn
ku pojawiła się dwuzłotówka
z wizerunkiem jaszczurki zielo
nej. Została ona wybita
w ogromnej ilości, więc nie po
winno jej brakować w żadnym
banku. Poszedłem więc dzień
wcześniej do jednego banku,
by zapytać, o której godzinie
będzie można ją kupić. Na
stępnego dnia udałem się
o wyznaczonej godzinie. Oka
zało się, że monety będą do
piero za godzinę. Wedy wróci
łem, okazało się, że monet
z jaszczurką już nie ma. Wydaje
mi się, że pracownicy banku
odkładają je sobie, a potem
sprzedają
przez
internet
w wyższych cenach.
(mm)

BIURO RZECZY ZNALEZIONTCB
CZEKAJĄ NA WŁAŚCICIELA

■ kluczyki do forda znalezione
przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Słupsku,

■ karta pobytu, wystawio
na na nazwisko Martina Man
freda Nappa z Niemiec,
■ pęk kluczy w jasnym etui
znaleziony na Starym Rynku,
■ klucze z dwoma breloczka
mi znalezione na boisku mię
dzy ulicami Raszyńską i Lele
wela,

■ telefon komórkowy marki
Samsung znaleziony przy
ul. Mochnackiego w okolicy
bankomatu,

■ klucz do samochodu marki
Volvo znaleziony przy ul. Po
znańskiej,
■ pęk kluczy znaleziony
na przystanku przy al. Sienkie
wicza,
■ karta do bankomatu wysta
wiona na nazwisko Marka La
budy znaleziona na przystan
ku przy ał. Sienkiewicza.
Na rzeczy znalezione przez

: Od lutego trzej miesz| kańcy Główczyc darem
nie czekają na wypłatę
( pieniędzy, które zarobili
przez miesiąc układając
| kable w jednej z fabryk
i Mercedesa koło StuttgarI tu w Niemczech. - Oszu
kał nas kolega, który
współpracował z Niemcaj mi-mówią.
|

MARCIN BARNOWSKI
marcin.barnowski@gp24.pl

Miało być fajnie. Marcin No1 waczyk, Dariusz Stenzel i Toj biasz Kuźnia, młodzi mężczyźni
| z Główczyc, dali się namówić
| koledze, który zachęcał, by ra| zem z nim podjęli pracę
w Niemczech. Miała ona polej gać przede wszystkim na ukła\ daniu kabli. Konczalski, jako
| architekt przedsięwzięcia, miał
| dostać od kolegów prowizję.
|
- Warunek był taki, że mu\ sieliśmy założyć w Niemczech
| własne firmy. Nasz kolega i je| go brat mieli wszystko załatwić.
| Oni mieli dostawać zlecenie
j od Niemca, a my od nich. Rodzij na kolegi współpracuje z tym
| Niemcem - opowiada Marcin
| Nowaczyk.

Trzej mieszkańcy Główczyc przez miesiąc pracowali dla Niemca za darmo.
Robota była. Przez po
nad miesiąc mężczyźni układali
kable w fabryce luksusowych
Mercedesów pod Stuttgartem.
Ale potem nadszedł czas wypła
ty-1 wtedy okazało się, że nie
tylko nie ma pieniędzy, ale nie
ma już też roboty - opowiadają
pokrzywdzeni. Każdemu z trój

REDAKCYJNY DYŻUR Mecenas radzi czytelnikom

Z kłopotliwego spadku
można zrezygnować
W słupskiej redakcji „Głosu
Pomorza" przy ul. Henryka
Pobożnego przyjmuje me
cenas Ryszard Skowroński.
Doradza w problemach,
z jakimi przychodzą nasi
czytelnicy.
Mąż naszej czytelniczki
pracuje za granicą. Niedawno
dostał wezwanie do sądu
w Polsce o stwierdzenie naby
cia spadku po bracie. Wnio
skodawcą jest bank, który do
maga się spłaty długu zacią
gniętego przez brata. Dzieci
zmarłego wcześniej notarial
nie odrzuciły spadek.
Czytelniczka zapytała praw
nika, czy jej mąż również może
odrzucić spadek. Tym bardziej
że nie wiedział o tym, iż dzieci
jego brata wcześniej z niego zre
zygnowały.
Zdaniem mecenasa Ryszar
da Skowrońskiego jest taka
możliwość.

Ryszard Skowroński
- Może on to zrobić, ale
pod warunkiem, że nie upły
nęło jeszcze sześć miesięcy
och dnia, w którym dowie
dział się on o tym, że został
powołany do spadku, czyli
od dnia, kiedy zrezygnowały
z niego dzieci zmarłego - mó
wi prawnik.

Daniel Klusek

ZAPISY NA SPOTKANIE
Uwaga! Zmieniły się dni,
w których dyżuruje prawnik!

nicznie pod numerem 059
8488100.

od poniedziałku do piątku
w godz. 10-16 w sekretariacie

Mecenas Ryszard Skowroński
przyjmuje naszych czytelni

„Głosu Pomorza" w Słupsku
przy ul. Henryka Pobożnego

ków w poniedziałki. Na spo

Prosimy, aby dzwoniły tylko
osoby w ciężkiej sytuacji ma

terialnej, których nie stać

tkanie należy się umówić
w piątki o godzinie 9 telefo

na opłacenie porady prawni
ka.

(dmk)

Trzej poszkodowani są zała
mani. Na rzecz pracy w Niem
czech zrezygnowali z pracy
w Polsce. Uważają, że polski ko
lega ich oszukał.
- Dostałem pismo od Niem
ca, w którym pisze, że nie może
wypłacić pieniędzy na faktury
wystawione przez nas, bo wciąż
nie mamy niemieckich NIP-ów.

PO INTERWENCI Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz wymieniła piasek

Wreszcie możemy
robić babki
Kilka dni temu pisaliśmy,
że maluchy bawiące się
na placu przy ulicy Norwi
da nie miały w tym roku
wymienianego piasku.
Po naszej interwencji już
po dwóch dniach w pia
skownicy pojawił się nowy
i czysty piasek.

naszych czytelników czekamy

19, nr tel. 059 848 81 21.

ki należy się od 1,2 do 1,6 tys.
euro. Dopominają się o te wyna
grodzenie i nachodzą kolegę co
kilka dni, rejestrują rozmowy.
Daremnie, bo ten rozkłada ręce.
- Kryzys w motoryzacji. Mnie
ten Niemiec też nie zapłacił.
Z czego więc ja mam zapłacić
im? - powiedział nam, gdy za
dzwoniliśmy z interwencją.

Tymczasem to brat naszego ko
legi miał załatwić te formalno
ści, bo my nie znamy języka
niemieckiego. Dostał od nas
wszystkie potrzebne dokumen
ty - tłumaczy Marcin Nowa
czyk. *
Sprawdziliśmy. Oczekiwa
nie na NIP w niemieckim Fi
nanz amcie, odpowiedniku pol
skiego urzędu skarbowego,
trwa zwykle siedem dni, rzadko
kiedy dwa tygodnie. A trzej Po
lacy przekazali swoje papiery
pośrednikowi jeszcze w stycz
niu.
- Sam się nad tym zastana
wiam. Może to pismo od Niem
ca jest sfałszowane i ma nam
tylko zamydlić oczy? - mówi
Nowaczyk.
Starając się pomóc miesz
kańcom Główczyc, próbowali
śmy nawiązać kontakt z nie
miecką firmą, która rzekomo
zalega z wypłatą, tłumacząc to
brakiem NIP-u Polaków. Nie
stety, nie ma nawet interneto
wego adresu. W sieci jest tylko
ogłoszenie, po polsku, że Nie
miec szuka podwykonawców
z Polski. Kontaktowy numer te
lefoniczny jednak już nie odpo
wiada. Trzej mieszkańcy Głów
czyc zgłosili sprawę policji. ■

O problemie powiadomili
nas rodzice dzieci z ulicy Nor
wida oraz okolicznych bloków.
- Plac zabaw jest napraw
dę ładny i zarówno my, jak
i dzieci, bardzo szanujemy za
bawki znajdujące się na nim
- mówi Bożena Stec, miesz
kanka osiedla. - Wiem, że
niektóre dzieci z innych ulic
nie mają w ogóle gdzie się ba
wić, dlatego i tak powinniśmy
być zadowoleni. Zależało nam
jednak, żeby nasze pociechy
miały jak najlepsze miejsce
zabaw.
To dlatego rodzice oraz ma
luchy z osiedla poprosili na ła
mach „Głosu Pomorza” spół
dzielnię mieszkaniową Kole
jarz o wymianę piasku.
Niezwłocznie zadzwonili
śmy więc do kierownika osie
dla, by poprosić w imieniu

Dzieci z ul. Norwida mają już czysty piasek w pia
skownicy.
mieszkańców o nowy piasek.
Grażyna Sileska, kierownik
osiedla spółdzielni mieszka
niowej Kolejarz, zapewniła
nas, że piasek zostanie wy
mieniony najpóźniej do końca
kwietnia.
Tymczasem wymieniono go
już po dwóch dniach od naszej
publikacji.
— Cieszę się, że wreszcie bę
dziemy mogli robić babki
w czystym piasku - mówi
dziewięcioletni Filip. — To do
brze, że wymieniono go całko

wicie, a nie dosypywano no
wego. Teraz już na pewno nie
będzie w nim szkieł i śmieci,
tak jak wcześniej. Chciałbym
tylko, żeby dorośli nie wpusz
czali do piaskownicy swoich
psów.

(mm)

mmmm
Grażynie Sileskiej, kierownik
osiedla spółdzielni mieszka
niowej Kolejarz.
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Przepalone zęby
Regularne palenie wyrobów
tytoniowych sprzyja rozlicz
nym chorobom przyzębia,
z których najbardziej zna
na jest parodontoza.

ów
STRONA

tę
poiw-

12

Sezon
krwiopijców
Gdy są głodne, mają około
2-3 milimetrów długości.
Po „krwawej uczcie" mogą
urosnąć do 12 a nawet 20 mi
limetrów. Kleszcze bytują
w lasach, na leśnych pola
nach, łąkach, w parkach.
STROM

Łamacze głowy
Dziś publikujemy zadania
II rundy Szaradziarskich Mi
strzostw Pomorza.
STROM

II EDYCJA KATALOGÓW LATO 2009

-35 %

NOWE PROMOCJE
NOWE HOTELE
erta z II edycji katalogu Lato 2009

gwarancja

NIEZMIENNOŚCI
CENY

TRIADA
BIURO PODRÓŻY

tytko do 02.05.2009

Grecja 15 dm
Peloponez ♦ 3 wyspy 15 dm

>ia-

Portugalia 15 dm

WYPOCZYNEK
no

nie

ieci,
jym
iisz[mm)

Ttour Sycylia I Katabria 15 dni

yc’ Kreta 15 dni

Zakynthos 15 dm

jf Kos 15 dni

Egipt Taba 15 dni

Egipt Sharm- Izrael 15 dni

,

aicb

Tünezja- Libia 15 dni

Tunezja 15 dni

Hiszpania 15 dn!

Ę Turc ja fiodtucn 15 dni

Maroko 15 dni

Tour Italia i Kalabria 15 dni

■ Turcja Riwiera Egejska 15 dni

Egipt Hurghada 15 dni

Turcja Alany» 15 dni

Cypr 15 dni

thaikkriki 15 dni

Egipt laba, Jordania 15 dni
TUrcja-Syria 15 dni
Turcja Riwiera Egejska 1S dni
Sycylia 15 dni

biuro-. NOWE BIUR( Koszalin, ul. Zwycięstwa 104 (obok Empiku) tel. (094) 342 45 54,

nik
:ka-

Słupsk ul. Wojska Polskiego 33 tel. (059) 848 16 70, Szczecin, ul. Jagiellońska 81
tel. (091) 434 66 44,
WE BIURi Szczecin, ul.Plac Rodła 1-2, tel. (091) 484 46 63.

Podane ceny są cenami .00’ w PLN.

Raje Unii ił Edycja str.255
Z'”."1
V«’;
.
DODATKOWO PŁATNE (w biurze): opłata lotniskowa - 240 PIN, ubezpieczenie MY KL i bagażu) - 38PINZ1 iydz., 60 PlNflO11 dni, 76 PtNß tyg., 60 PUVos. za wyloty z lotnisk lokalnych: KRK - Krahfw, WRO - Włodaw, POZ - ftsnaó, GON - Gdańsk,
KWI - Katowice, SCZ - Szczecin, LCI - lódi, RZE - Rzeszów, BZG - Bydgoszcz. Opcjonalnie gwarancja niezmienności ceny 55 Plfłte, kolejność realizacji zwiedzania (tda wybranych imprez 7+7) - 95 PlNte. Ceny nie zawierają bHefcki» wstępu do

zwiedzanych obiektów. Ramowe programy imprez, opisy ptzyWadwych obiektów w katalogu LATO 2009.

i o .i

i

Sposob na oparzenie
Przemyj skórę zimną wodą. Połóż na obolałe miej
sce zimny kompres. Kiedy rana zacznie się już goić,
rozgnieć kapsułkę witaminy E i przecieraj nią chore
miejsce. Zabieg powtarzaj przez kilka kolejnych
dni.

ZMOWIE

Gładka cera
To marzenie każdej kobiety. Pomoże w tym na przy
kład 10 pestek moreli. Rozłup je i wyjmij zawartość.
Dokładnie rozetrzyj i dolej odrobinę wody mineral
nej. Powstałą w ten sposób papkę, nakładaj
na twarz następnego dnia.

URODA j} Iff REKREACJA
SOBOTA-NIEDZIELA 25-26 KWIETNIA 2009

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

NAŁÓG Podatni na choroby jamy ustnej

MÓZG Mikroskopijne uszkodzenia

Przepalone zęby
Regularne palenie wyro
bów tytoniowych sprzyja
rozlicznym chorobom
przyzębia, z których naj
bardziej znana jest parodontoza.
SUPERNOWA
redakcja@gk24.pl
Jak szacują epidemiolo
dzy, na rozmaite dolegliwo
ści dziąseł i innych części
przyzębia cierpi co trzeci Eu
ropejczyk. Peridontopatie,
jak fachowo określa się tę
grupę chorób, atakują często
dopiero po pięćdziesiątce.
Badania, które przeprowa
dził Jasim Albandar, profe
sor stomatologii z Tempie
University, dowiodły, że jed
nym z czynników sprzyjają
cych chorobom przyzębia jest
nałóg tytoniowy. Według na
ukowca palacze średnio trzy
razy
częściej
zapadają
na schorzenia jamy ustnej.
W konsekwencji szybciej wy
padają im zęby.
Stomatolog pohczył ubytki
w uzębieniu u aktualnych
i byłych palaczy oraz u osób
niepalących. Za byłych pala
czy Albandar uznał tych, któ
rzy tkwili w nałogu co naj
mniej przez 10 lat. Do niepa
lących zaliczył natomiast,
obok abstynentów, także te

Konsekwencją palenia może być utrata zębów.
osoby, które paliły krócej niż
10 lat. - Sprawdzałem osoby
w wieku od 20 do 70 lat. Na
łogowym palaczom brakowa
ło średnio po pięć zębów, byli
palacze nie mieli przeciętnie
czterech, natomiast osoby
niepalące — trzech. Większość
ludzi doskonale wie o tym, że
palenie tytoniu zagraża ich
płucom, sercu oraz że zwięk
sza ryzyko nowotworu. Rzad

ko natomiast są świadomi te
go, że Konsekwencją nałogu
może być utrata zębów.
Ryzyko bezzębnego uśmie
chu jest w przypadku palacza
znacznie większe także dlate
go, że nie ma leków, które li
kwidowałyby przyczyny parodontozy czy innych chorób
przyzębia. Rozmaite terapie
łagodzą lub nawet usuwają
tylko objawy.

Redaktor wydania: Jerzy Szych, jerzy.szych@gk24.pl, tel. 094 347-35-85

Stomatolodzy uważają, że
zapobieganie
chorobom
przyzębia powinno polegać
między innymi na zdrowej
diecie bogatej w białka, wi
taminy i mikroelementy,
ubogiej natomiast w węglo
wodany.
Ważna jest też aktywność
fizyczna, no i rzecz jasna - do
kładna higiena uzębienia i ja
my ustne. ■

Niewidoczne udary
Wiele osób na świecie nie
ma pojęcia o tym, że przeby
ło... udar mózgu. Taki wnio
sek wypływa z badań, które
przeprowadzili naukowcy
z Uniwersytetu Kalifornij
skiego w Los Angeles.
Ku własnemu zaskoczeniu,
odkryli oni, że każdego roku
kilkanaście milionów miesz
kańców USA doświadcza mi
kroskopijnego udaru mózgu,
którego rozmiary są na szczę
ście tak niewielkie, że nie to
warzyszą temu żadne wyraź
ne objawy chorobowe.
Pozostałością po tych zda
rzeniach są maleńkie, możhwe do wykrycia tylko za po
mocą specjalistycznej apara
tury, zgrupowania martwych
komórek zniszczonych w wy
niku chwilowego przerwania
dostawy krwi do tej części
mózgu.
- Możhwość występowania
u niektórych ludzi krótko
trwałych epizodów niedo
krwienia mózgu obejmują
cych bardzo małe fragmenty
tkanki przewidywano już
wcześniej. Nie spodziewali

śmy się jednak, że jest to zja
wisko aż tak powszechne.
Z naszych szacunków wynika,
że co roku na tę niezauważal
ną dolegliwość cierpi 4 pro
cent mieszkańców USA Nale
ży przypuszczać, że podob
na sytuacja panuje w innych
wysoko uprzemysłowionych
krajach. To wygląda prawie
jak epidemia - mówi Megan
C. Leaiy, główny autor badań.
Ciche udary są niezauwa
żalne, ponieważ występują
zwykle w tych partiach mó
zgu, które są stosunkowo ma
ło wrażliwe na drobne uszko
dzenia.
Z czasem jednak zmiany
miażdżycowe w tętnicach do
prowadzających krew do mó
zgu pogłębiają się i ryzyko
wystąpienia prawdziwego
udaru wzrasta. - Nawet jed
nak, jeśli nie dochodzi do naj
gorszego, wielokrotnie powta
rzające się niedokrwienia mó
zgu mogą być przyczyną roz
maitych dolegliwości emocjo
nalnych i umysłowych - uwa
ża Leary.
(SN)

REKLAMA

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA

Andrzej Loranc
specjalista ortopeda traumatoiog

Koszalin, ul. Jana Pawła II3
Kołobrzeg, ul. Kniewskiego 23 (pasaż PASAT)
Rejestracja tel. kom. 0601779 668

REKLAMA
Zapraszamy:
strefa odchudzania
Koszalin, ul. Lechicka 43a Pn.-Pt. 9.00-20.00 s-rj
"
/wejście od tyłu hurtowni JANEX/ sobota 10.00-18.00 'JlJ'LLtt&'KT/v

VACU LINE - Spacer w podciśnieniu

^5

Nowoczesna metoda zwalczania
tkanki tłuszczowe i cellulitu
Terapia na VACU LINE przynosi trwałe efekty!
Utrata wagi do 12 kg
Cellulit zanika u 80% użytkowników
Redukcja średnio od 8 do 20 cm obwodu ciała

094 342 70 48, 0503 035 677

1320409G1K2/A

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
JEDNOSEANSOWE
WYBIELANIE ZĘBÓW

Gabinet medyczny

PARACELSUS

99

>9
Turnusy regenerująco -odchudzające nad morzem
Irydolog: Określanie stanu zdrowia pacjenta i poszczególnych organów oraz

leczenie zachowawcze,
protetyka estetyczna,
chirurgia, lakowanie bruzd
laseroterapia

stopień odporności organizmu, skłonności do określania chorób.

Terapia następujących dolegliwości: Zwyrodnień kręgosłupa i
stawów, dyskopatii, nerwic, migren, bólów głowy, bezsenności, otyłości
I Akupunktura, masaże I
Hydrokolonoterapia: Płukanie jelit, likwidacja wzdęć i zaparć.
Oczyszczanie wątroby i dróg żółciowych

lek. storn. Agnieszka Frątczak
Koszalin, ul. Fałata 17, tel. 094 341 33 23,
tel. dom. 094 345 40 51
pon., śr., 15 -20.00, wt., czw., pt. 10-15.00

Szczecin 71-6X2, Malczewskiego 17/1, tel. 091 433-01-12, 091 812-82-55,
www.paracelsus.com.pl, e-mail: paracelsus<gparacelsus.cotn.pI
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XII TARGI ZDROWIA
I MEDYCYNY NATURALNEJ

GIEŁDA OGRODNICZA

23-24MAJA2009
Koszalin Hala Gwardii ul.Fałata
flodz. 10.00 18.00
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ZDROWIE
KLESZCZE Uwaga, już atakują!

o

25-26 kwietnia 2009

Nastał sezon krwiopijców
sprawia, że są podatniej sze
na atak kleszczy.

Gdy są głodne, mają oko
ło 2 - 3 milimetrów dłu
gości. Po „krwawej
uczcie" mogą urosnąć
do 12 a nawet 20 milime
trów. Kleszcze bytują
w lasach, na leśnych pola
nach, łąkach, w parkach,
na działkach, nad jeziora
mi. Spotkać je można tak
że na miejskich skwerach
i w przydomowych
ogródkach. Ich ukąszenia
mogą być groźne.
ILONA STEC
ilona.stec@gk24.pl
Kleszcze najbardziej ak
tywne są od kwietnia
do czerwca i od września
do października. Aby mogły
się rozwijać, potrzebują krwi
kręgowców. Pasożytują więc
głównie - na dzikich i domo
wych zwierzętach oraz na lu
dziach. W miejscach ukąsze
nia kleszcza na skórze tworzą
się często zmiany zapalne. Ich
nasilenie bywa różne, czasem
Przybierają postać punktowej
ranki, czasem zaczerwienie
nia. U niektórych osób wystę
pują bolesne obrzęki z zapale
niem naczyń i węzłów chłon
nych, owrzodzenia, a nawet
porażenie kleszczowe, będące
reakcją na substancje zawarte
w ślinie kleszczy. Pasożyty te
są także nosicielami wielu
groźnych chorób, którymi
w trakcie ukłucia zakażają
swoje ofiary. Najczęściej
po kontakcie z kleszczem moż
na zarazić odkleszczowym za
paleniem opon mózgowo rdzeniowych oraz boreliozą.
Groźne skutki
Odkleszczowe zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych

Parki także są miejscem, gdzie można natknąć się na kleszcze.
jest chorobą wirusową, prze
biegającą w dwóch fazach.
Pierwsza objawia się dolegli
wościami podobnymi do tych,
które towarzyszą grypie. Po
jawiają się one po okresie
utajenia trwającym od kilku
do około 30 dni od ukąszenia
kleszcza. Po ustąpieniu obja
wów grypopodobnych i kolej
nych kilku dniach utajenia
choroba przechodzi w drugą,
znacznie groźniejszą fazę,
w trakcie której mogą wystą
pić m.in. wysoka gorączka,
zaburzenia
świadomości,
śpiączka, bóle głowy, wymio
ty. Następstwem tego bywają
ciężkie powikłania neurolo
giczne. Zdarza się, że odklesz
czowe zapalenie mózgu i opon
mózgowo - rdzeniowych ma
łagodny przebieg. Nigdy jed
nak nie wiadomo, jak kontakt

z kleszczem zakażonym wiru
sem wywołującym chorobę się
skończy, dlatego epidemiolo
dzy zachęcają do szczepień
przeciwko niej.
Obserwujmy
Niestety, przeciwko boreliozie, innej ciężkiej chorobie
roznoszonej przez kleszcze,
szczepionki nie ma. Pierw
szym charakterystycznym
objawem boreliozy jest tzw.
rumień wędrujący, pojawia
jący się wokół miejsca uką
szenia. Występuje on zwykle
po 1-3 tygodniach. Najpierw
- w postaci niewielkiej czer
wonej plamki, która z czasem
osiąga coraz większe rozmia
ry. Rumieniowi towarzyszą
często pieczenie, świąd, ból
a także ogólne zmęczenie,
stany podgorączkowe, bóle

mięśni, głowy. To pierwsza
faza choroby. W drugiej zmiany skórne nasilają się,
do nich dołączają ostre zapa
lenia stawów, układu nerwo
wego, dolegliwości serca.
Trzecia faza choroby, okre
ślana jako późna boreliozą,
może ujawnić się po roku
a nawet po kilku latach
od zakażenia.
Jej główne objawy to prze
wlekłe zapalenie skóry, sta
wów, przewlekłe zespoły neu
rologiczne i psychiatryczne.
Jak się chronić?
Aby
chronić
się
przed kleszczami i skutkami
ich ukąszeń najlepiej byłoby
unikać miejsc, w których naj
łatwiej się na nie natknąć.
Niestety, o tej porze roku nie
jest to wcale takie proste.

Dlatego wybierając się w ple
ner, warto zadbać o odpo
wiednie ubranie i posmaro
wać ciało preparatem odstra
szającym te groźne pasożyty
(preparatami przeciwdesz
czowymi można też spryskać
ubranie). Najlepiej ubrać ko
szulę czy bluzę z długim ręka
wem i długie spodnie. Włożyć
w nie koszulę lub bluzę,
a na nogawki spodni nacią
gnąć skarpety. Buty powinny
starannie zakrywać stopę.
Wówczas szansa przedosta
nia się kleszcza na skórę jest
znacznie mniejsza.
Szczególnie starannie na
leży chronić dzieci. Mają one
cieńszą skórę, są bardziej ru
chliwe od dorosłych, w trakcie
intensywnego ruchu tempe
ratura ich ciała rośnie, bar
dziej się pocą - to wszystko

Dokładnie obejrzeć skórę
i ubranie
Po wyjściu z lasu, łąki, par
ku i innych miejsc, gdzie moż
na natknąć się na kleszcza,
należy dokładnie obejrzeć skó
rę i ubranie. Kleszcze najbar
dziej lubią miejsca ciepłe, wil
gotne, najchętniej więc lokują
się pod pachami, pod kolana
mi, za uszami. U dzieci paso
żyty często znajdują sobie
miejsce na głowie, zwykle
za uszami, na granicy włosów.
Jeśli dostrzeżemy kleszcza
na ciele, powinniśmy go jak
najszybciej usunąć. Najlepiej
uchwycić go delikatnie pęsetą
przy samej skórze i wyciągnąć
zdecydowanym ruchem. To
zmniejsza ryzyko uszkodze
nia kleszcza i wydostania się
na zewnątrz zawartości jego
ciała, która mogłaby spowodo
wać zakażenie. Po usunięciu
pasożyta miejsce ukłucia trze
ba dokładnie zdezynfekować.
Trzeba też przynajmniej
przez miesiąc bacznie je ob
serwować, jeśli na skórze po
jawią się jakieś zmiany - ko
niecznie należy pójść do leka
rza. ■
ZNIECZULAJ 3
Kleszcze wkłuwając się
w ciało wprowadzają wraz ze
śliną substancje znieczulają
ce, dlatego można nosić pa
sożyta na skórze nawet przez
kilka dni i nie zauważyć tego.
Im dłużej kleszcz pozostaje
przyczepiony do skóry, tym
większe jest ryzyko zakażenia
którąś z groźnych chorób odkleszczowych.

REKLAMA

METODA Usuwania trzeciego migdałka

Zatkany nos i ucho dziecka
Przerost migdałków podniebiennych oraz migdał
ka gardłowego (trzecie
go) jest normalnym sta
nem w wieku dziecięcym.
Problem powstaje, gdy
niigdałki stają się zbyt du
że.

Migdałki znajdują się
po obu stronach gardła. Zbu
dowane są z tkanki limfatycznej, której zadaniem jest
szybkie rozpoznanie i zwal
czanie szkodliwych czynni
ków zewnętrznych, zwłaszcza
drobnoustrojów.
Pierwszy większy przerost
tkanki limfatycznej obserwu
je się w wieku od 1 do 3 lat.
Największy i najczęściej wy
stępujący jej rozrost przypada
między 8 a 9 rokiem życia.
Przerośnięty trzeci migdał
powoduje katar zatykanie no
sa, jak i części trąbki słucho
wej. Jeśli taki stan długo się
utrzymuje, w uchu zaczy
na gromadzić się płyn. Koń
czy się to niedosłuchem lub
zapaleniem ucha środkowe
go.

Dziecko jest niewyspane
Objawy przerostu trzecie
go migdałka to trudności
w oddychaniu nosem i katar.
Dziecko oddycha ustami, cho
dzi z otwartą buzią. W nocy
często się budzi. Skutkiem te
go jest przewlekłe zmęczenie,
opóźnienie rozwoju fizyczne
go, czasem słabe postępy
w nauce. Groźne są bezdechy
w czasie snu, powodujące nie
dotlenienie rozwijającego się
organizmu. Inny objaw to
upośledzenie słuchu - spowo
dowane zablokowaniem ujść
gardłowych trąbek słucho
wych. Niedosłuchowi towa
rzyszą nawracające zapalenia
ucha środkowego. Kolejne ob
jawy to: nieprawidłowa wy
mowa (efekt niedrożnego no
sa) oraz wada zgryzu (oddy
chanie przez usta prowadzi
do opadania i cofania się żu
chwy).
Są na to metody
Nowoczesna laryngologia
dysponuje dziś kilkoma meto
dami, które dobierane są in
dywidualnie do każdego pa

cjenta. Przede wszystkim jest
to zabieg endoskopowy z wy
korzystaniem techniki har
monicznej, lasera, techniki
celon.
Ze względu na komfort
dziecka zabieg usuwania trze
ciego migdałka u dzieci odby
wa się w krótkim znieczule
niu ogólnym (30 min). Techni
kę harmoniczną wyróżnia
bardzo duża precyzja, brak
krwawienia oraz szybszy pro
ces gojenia. W takcie zabiegu
laryngolog dodatkowo diagno
zuje, czy w obrębie ucha środ
kowego gromadzi się płyn. Je
żeli tak się dzieje wykonywa
ny jest zabieg odessania
i udrożnienia zalegającej wy
dzieliny. Metoda ta jest do
kładniejsza i wygodniejsza niż
zakładanie
tradycyjnych
w uszach drenów. Efekt za
biegu endoskopowego, harmo
nicznego jest niemal natych
miastowy. Po jego zakończe
niu mały pacjent może wracać
do domu. Po 14 dniach od za
biegu konieczna jest kontrola
laryngologiczna.

Anna Miszczyk

Jego dłonie
przywracają zdrowie
Jan Wróbel od wielu lat przyjeżdża do Koszalina,
gdzie oczekuje go spore grono pacjentów. Energia
pszczyńskiego terapeuty daje znakomite rezultaty
nawet w najcięższych schorzeniach. Jan Wróbel
skutecznie likwiduje guzy nowotworowe, mięśniaki,
tarczyce, objawy padaczki, cukrzyce, nerwice,
depresje, stany zapalne i bóle. Poprawia się
samopoczucie ludzi, którym nie dokuczają poważne
choroby a, jak sami twierdzą, po wizycie u pana Jana
wraca im chęć do życia. Wiele małżeństw, które
mimo długiego leczenia nie mogło doczekać się
potomstwa po jego zabiegach zostało szczęśliwymi

rodzicami. To wszystko zapewne sprawia, że stał się
jednym z najpopularniejszych uzdrowicieli w kraju.
0 szczegółach można przeczytać w „Złotej Księdze",
do której wpisują się wdzięczni pacjenci.
Najbliższe przyjęcia odbędą się 28 kwietnia (wtorek)
w budynku NOT przy ul Jana z Kolna 38 w godz. od
12.00 do 16.00.
Sprzedaż wejściówek - 50 zł (tylko w dniu przyjęć) od
11.00 do 15.00
Wykład na temat bioterapii, soku NONI i pokaz
masażu próżniowego po godzinie 11.00. Bliższe
informacjetel. kom. 695 534472

1324009G1K2A

“I yfl
sobota-niedziela
l^I ■ 25-26 kwietnia 2009

NASZE SPOTKANIA

ROZMOWA z aktorką Anną Przybylską

FOT. OKO

Warto mówić „kocham"

Anna Przybylska aktualnie znów mieszka w Polsce.

- W końcu zrobiło się cie
pło! Słońce świeci prawie
jak na południu Europy.
- Nareszcie! Dzięki temu
mam w Polsce namiastkę
Turcji i Cypru.
- Jesteś szczęśliwa, że
wróciłaś do Polski?
- Tak, ale połowicznie. Cie
szę się, że znowu mieszkam
w Gdyni, bo praktycznie całe
dorosłe życie spędziłam po
za moim rodzinnym miastem.
Z drugiej strony cierpię, po
nieważ zostawiłam w Turcji
przyjaciół, za którymi bardzo
tęsknię. Niby kontaktujemy
się telefonicznie, ale to już nie
to samo. Nie możemy się co
dziennie spotkać, pogadać.
Niestety, takie znajomości
z biegiem czasu zazwyczaj się
urywają.
- Zawsze byłaś taka sen
tymentalna?
- Tak, ale w młodości
szłam do przodu, nie ogląda
jąc się za siebie. Byłam buń
czuczna i dziwiłam się
na przykład, dlaczego moja
mama tak się cieszy, że zosta
ła babcią. Teraz częściej
spoglądam wstecz i le
piej ją rozumiem.
Wiem, że warto mó
wić „kocham cię”
i pielęgnować uczu
cia, bo potem często
nie ma szans, aby to
nadrobić. Ludzie tak
szybko
odchodzą.
Wiem o czym mó
wię, ponieważ
dość wcześnie
straciłam oj
ca.
Takie
podejście
do życia to
znak czasu.
Już mam 22
lata. Robię
się coraz bardziej

sentymentalna. Niedawno
widziałam w telewizji jak
śpiewa Andrzej Piaseczny.
Wzruszyłam się. Mieliśmy ty
le dni zdjęciowych w „Złotopolskich”, spędziliśmy mnó
stwo wspólnych chwil.
- Chodzisz na mecze Wi
dzewa Łódź, w którym
gra Twój narzeczony?
- Jeszcze na żadnym nie
byłam, ale na pewno na jakiś
się wybiorę. Chodzę za to
na mecze Asseco Prokom So
pot. Głównie ze względu
na moje dzieci, którym bar
dzo podoba się koszykówka.
- A Ty się nią interesu
jesz?
- Moja menedżerka jest
od dawna związana z tą dys
cypliną sportu. To dzięki niej
chodzę na mecze. Wcześniej
byłam zdystansowana, bo wy
dawało mi się, że polska liga
- delikatnie mówiąc - jest
niezbyt interesująca. Okazało
się, że mecze koszykówki to
naprawdę super widowisko!
Można przyjść do hali, gdzie
zamiast kiboli. którym zależy
tylko, żeby kogoś stłuc, zasia
dają kulturalni ludzie. Jest
doping a nie agresywne
okrzyki.
- Spotkaliśmy się na pla
nie „Synów”. Kogo
zagrasz w tym serialu?
- Zuzię, daleką siostrzeni
cę Romana, czyli Pawła Wawrzeckiego.
- Twojego starego kum
pla z,J)aleko od noszy”
i „Złotopolsłdch”.
- Dokładnie (śmiech).
Przyjechałam na plan „Sy
nów” prawie jak do domu.
Znam całą ekipę serialu, bo
wcześniej
pracowaliśmy
w „Daleko od noszy”. Obiadki
przygotowuje pani Krystyna,
kierownikiem planu jest Te

reska, a zdjęcia powstają
w tej samej hali, co poprzed
nia produkga Krzysztofa Ja
roszyńskiego, tylko dekoracja
się zmieniła. Zniknął szpital,
a na jego miejscu powstał bar.
Agatę Kuleszę też poznałam
wcześniej w pracy. Pierwszy
raz spotkałam jedynie seria
lowych synów Romana. Są
bardzo mili i dobrze dobrani
do ról.
- Lubisz kabaret?
- Jestem jego absolutną
fanką! Nie mam zwyczaju
oglądania dwa razy filmu,
a skecz mogę wałkować bez
końca i ciągle mnie śmieszy!
Gdy jestem w domu w piątek
albo sobotę, siadam przed te
lewizorem, obstawiam się ka
napkami, herbatą i oglądam
kabarety. To mój sposób
na spędzenie wieczoru.
Jako dziecko byłam zauro
czona Masztalskim. Miałam
chyba cztery kasety z dowci
pami. Wszystkie znałam
na pamięć! Z kolei za czasów
liceum bez przerwy ogląda
łam parodię wyborów prezy
denckich. Występował tam
między innymi Czarek Pazu
ra, a maczał w tym palce tak
że Krzyś Jaroszyński. Pamię
tam, że katowałam tą kasetą
koleżanki. Wracałyśmy o dru
giej w nocy z imprezy, a ja za
miast gadać o facetach, włą
czałam kabaret! Nie mogły
tego zrozumieć (śmiech).
- Masz jakiś ulubiony ka
baret?
- Bardzo lubię Kabaret
Moralnego Niepokoju, Kaba
ret Ani Mru-Mru i Paranienormalnych, których pierw
szy raz widziałam na festiwa
lu TopTrendy w Sopocie. Ma
ją mnóstwo śmiesznych ske
czów, między innymi z muchą
i pająkiem, ale najlepsza jest

Mariolka. Koleś, który ją uda
je, jest niesamowity!
Uwielbiam też Macieja
Stuhra. Znalazł swoje miejsce
i godnie reprezentuje słynne
go tatę. J
- Masz autograf jakiegoś
kabareciarza?
- Nie, nigdy mnie to nie
kręciło. Zawsze wolałam za
gadać, zamienić kilka słów.
Na imprezie po Kabaretonie
na TopTrendach szukałam
kontaktu wzrokowego z Mar
cinem Wójcikiem z Kabaretu
Ani Mru-Mru. Mój narzeczo
ny coś do mnie mówił, ale
mnie to nie interesowało
(śmiech). Próbowałam po
nad głowami znaleźć się
z Wójcikiem. Niestety, nie do
strzegł mnie.
- Co robisz poza ogląda
niem kabaretów
i chodzeniem na mecze
koszykówki?
- Niedawno skończyłam
pracę na planie thrillera psy
chologicznego pod tytułem
„Czeluskin” z Piotrem Adam
czykiem w roli głównej. Fabu
ła jest dosyć skomplikowana,
więc nie będę jej opowiadała.
Czekam też na premiery
„Izolatora” w reżyserii Christophera Doyle” a i „Funio,
Szefunio i resztaczyli dziecia
ki ratują świat!” w reżyserii
Jamesa Crowleya. Pierwszy
to thriller polityczny, a drugi
film familijny z dużą dawką
humoru.
- Wrócisz jeszcze na plan
„Złotopolskich”?
- Zagrałam w kilku sce
nach na początku roku,
a na razie jest cisza. Może po
jawię się jeszcze na planie
przed wakacjami, ale to nic
pewnego.

PODPATRZONE Los znów go zaskoczył

Paweł Wawrzecki wziął ślub w sekrecie
Niewątpliwie Paweł Waw
rzecki (591.) jest jednym
z najbardziej tajemniczych
aktorów w polskim show-bazarze. Długo udawało
mu się ukrywać
przed wścibskimi fakt, że
zmienił stan cywilny.
W końcu jednak ta wiado
mość musiała ujrzeć światło
dzienne i dziś na planach se
riali „Synowie” i „Złotopol
scy”, gdzie gra pierwsze
skrzypce, mówi się tylko
o jednym: Paweł Wawrzecki
wziął ślub już dawno bo
w Walentynki!
Siedem lat

Od śmierci Barbary Wi
niarskiej, jego pierwszej i je
dynej żony, minęło już siedem
lat. Przez ten czas nie mógł
(nie umiał?) znaleźć szczęścia
w miłości. Z nieznanych po
wodów zakończył wieloletni

związek z aktorką Agnieszką
Kotulanką (53 1.), w całości

poświęcając się swojej chorej
na porażenie mózgowe córce
Ani oraz pracy.
Ale czuł się bardzo samot
ny. Gdy przestał już nawet
wierzyć, że jest jeszcze w sta
nie się zakochać, los znów go
zaskoczył. Tym razem pozy
tywnie.
Wieść niesie, że strzała
Amora dosięgła Pawła Wawrzeckiego w Chicago, gdzie
występował dla Polonii ze
swoim macierzystym Te
atrem Kwadrat. Na widowni
siedziała ona - elegancka, za
dbana, z klasą.
Po spektaklu zostali sobie
przedstawieni. Już wtedy
oboje doznali olśnienia, że to
nie będzie przelotna znajo
mość, ale coś dużo, dużo wię
cej...
Wyjątek
Popularny aktor jest tra
dycjonalistą i chyba nigdy do
tąd nie obchodził Święta Za
kochanych. Ale w tym roku

zrobił wyjątek. I to w jakim
stylu! Jak twierdzą dobrze
poinformowani, 14 lutego
2009 r. Paweł Wawrzecki po siedmiu latach bycia
wdowcem - poślubił kobietę,
która kilka miesięcy temu od
mieniła całe jego życie. Nie
mogli wybrać sobie bardziej
symbolicznej daty
O świeżo poślubionej żonie
Pawła Wawrzeckiego wiado
mo niewiele. Podobno są
w zbliżonym wieku. Wybran
ka aktora jest kobietą nieza
leżną finansowo. Ba, nawet
bardzo majętną. Do tego stop
nia, że - jak słyszeliśmy - ma
własny samolot, którym oboje

Gdy zadzwoniliśmy do
Pawła Wawrzeckiego z prośbą
o komentarz do zmian w jego
życiu osobistym, bardzo
grzecznie, acz stanowczo odpo
wiedział: Nie chcę rozmawiać
na ten temat”.
Cóż, zawsze był bardzo ta
jemniczy i między innymi

nieustannie latają na trasie

za to tak go lubimy.

Warszawa-Chicago.
Tu musimy wtrącić, że Pa
weł Wawrzecki również nale
ży do najlepiej opłacanych ak
torów w Polsce. Do tego ma
opinię pracoholika. Całe życie

Pozostaje więc tylko szcze
rze pogratulować aktorowi

nej córki (co dało rewelacyjne
efekty - dorosła dziś Ania jest
samodzielną
kobietą).
Od dawna jednak zarzekał
się, że chciałby mniej praco
wać i w końcu zacząć korzy
stać z uroków życia. Może te
raz tak się stanie?...
Nie rozmawia

miłości w dojrzałym wieku,
bez skandalu i uganiania się

za spódniczkami na pupach
20-latek. A tak przecież czy

harował, by zarobić na utrzy

nią niektórzy politycy uważa

manie rodziny i bardzo kosz
towną rehabilitację ukocha

jący się za bardzo ważnych...

Karol Borowy

Paweł Wawrzecki jest szczęśliwy.

Rozmawiał:
KubaZajkowski
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MIEDZY NIEBEM A ZIEMIA

Mówią gwiazdy

TAJEMNICE Dlaczego nie ulegają rozkładowi?

Cud świętego dala
Ich trwanie w nienaru
szonym stanie zaprzecza
prawom natury i wywo
łuje zakłopotanie na
ukowców. Nigdy nie bal
samowane, nawet
po setkach lat przypomi
nają ciało żywej osoby.

W tym tygo
dniu będziesz
udzielał się towarzysko. Czeka
Cię sporo przyjemności i nie
spodzianek, ale także duży
wysiłek. Być może będziesz
musiał się udać w podróż.
W efekcie spotkasz osoby,
których dawno nie widziałeś.
Trudno będzie oddzielić spra
wy osobiste od spraw bliskich
osób.

Niezniszczalne kobiety
Święta Teresa z Avila
(1515-1582) była karmelitan
ką. Jej matka Anna tak opi
suje pogrzeb: „Jej ciało złożo
no w trumnie, lecz zwalono
na nią tyle kamieni i cegieł,
że trumna nie wytrzymała
i cały ten gruz wpadł do środ
ka”. Po 9 miesiącach trumnę
otwarto. Marcele Auclair
w książce „Teresa z Avila”
przytacza słowa świadka tego
wydarzenia Francisca de Ri
bera: „Wieko trumny było

X
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sióstr zakonnych. Zebranym
ukazała się Bernadetta w nie
zmienionej postaci, choć
odzież była wilgotna, pył
drzewny z trumny leżał wo
kół niej.
Błogosławieni
Święty Jan Vianney (17861859, zwany był jako pro
boszcz z Ars. 45 lat po śmierci
komisja
kanonizacyj
na otwarła jego grób okazało
się, że ciało nie uległo proce-

Chociaż do całkowitego
rozpadu dała może dojść na
wet w ciągu paru miesięcy,
ciała zmarłych świętych są
niezniszczalne. Głównym po
wodem rozkładu jest wilgoć
panująca w ziemi. Sceptycy
ingerencji sił wyższych w za
chowanie ciał uznają je
za przykład przypadkowej
mumifikacją zwłok, wszak ty
siące mumii znajduje się
na terenie Egiptu, Peru czy
Meksyku. Jednakże są to
sztywne,
pomarszczone

som gnilnym. Jan Vianney,
który w seminarium miał
ogromne problemy z nauką,
został kanonizowany w 1925
roku i ogłoszony patronem
wszystkich proboszczów.
Takich nie rozkładających
się ciał świętych są dziesiąt
ki. Chociaż nauka zjawiska
nie potrafi wyjaśnić, to jed
nak nie sposób tych oznak
świętości uznać za wybryk
natury.

Bliźnięta
(21 maja 21 czerwca)
Bliźniąt nie
opuszcza
dobra
passa.
Przed nimi kolejny udany wio
senny tydzień. Wszystko, co
planujesz, uda się na piątkę
z plusem. Szczególnie twoja
rodzina będzie zadowolo
na z twych zdolności kulinar
nych. Zostaniesz uznany
za mistrza kuchni, będą się
do Ciebie zwracać z prośbą
0 porady i przepisy.

i o zniekształconych rysach
twarzy mumie, które uległy
zakonserwowaniu poprzez
pochowanie w ciepłym pia
sku mającym właściwości wy
suszające. Mumifikacja wy
maga ponadto natychmia
stowego umieszczenia ciała
zmarłego w piasku, a pogrze
by świętych często odwleka
no nawet o kilka tygodni. Jak
dotąd nie istnieje naukowe
wyjaśnienie istnienia ciał
świętych nietkniętych przez
procesy pośmiertne.

Rak (22
czerwca - 22
lipca)
Dopisze Ci
zdrowie, a własne odbicie
w lustrze będzie sprawiało co
raz więcej przyjemności. Bę
dziesz miał trochę więcej wol
nego, czas dla siebie. Wyko
rzystaj go na odpoczynek. Za
dbaj o wygląd. Być może wy
darzy się coś, dzięki czemu
jeszcze bardziej wypięknie
jesz. Może w ten weekend
przyjedzie ktoś długo wycze
kiwany.

CUDA ŚWIATA Prehistoryczni Indianie wznosili budowle

Pierwsze drapacze chmur Ameryki

K

Pałac Klifowy.

To dwaj kowboje z Kolora
do dotarli pod koniec
XVIII wieku na skraj kanio
nu i dostrzegli tam przypomi
nające zburzone zamki i wie
że, wbudowane w potężne
urwisko. Tak jakby kiedyś
było tu warowne miasto. To
odkrycie i kolejne podobne,
dały początek różnym domy
słom na temat mieszkającego
tu dawniej ludu.
Po latach stało się jasne, że
tym tajemniczym ludem byli
przodkowie Indian Pueblo
(po polsku znaczy wieś) z po
łudniowego zachodu Stanów
Zjednoczonych. Jak się nazy
wali w swoim języku, nie wia
domo, bo nie pozostawili
po sobie żadnych pisanych
znaków. Dziś mówi się o nich
Anasazi „starożytni”. To wy
konane przez nich budowle są
pierwszymi
piętrowcami

Ameryki. Wznoszone były pio
nowo, nie poziomo. Najwyż
sza, którą dostrzegli owi kow
boje z Kolorado, to Pałac Kli
fowy, zbudowany między
1073 a 1273 rokiem i położony
obecnie w Parku Narodowym
Mesa Verde. Pałac mógł po
mieścić ok. 400 osób, miał 200
pokoi mieszkalnych, spiżarnie
i wiele pomieszczeń przezna
czonych na uroczystości.
Na uwagę zasługują też in
ne, pobliskie budowle: Dom
Drzewa Świerkowego i Dom
Balkonowy. Wszystkie niedo
stępne, powstały tu najpraw
dopodobniej w celach obron
nych. Mieszkań w nich rolni
cy, którzy uprawiali zboża, dy
nie czy fasolę, a także wypla
tali kosze, imali się ceramiki
oraz udomawiali dzikiego in
dyka dla jego mięsa i piór.
(ING)

Iv.»

Lew (23 lipca
- 23 sierp
nia)

“

Teraz usły
szysz dużo mi
łych słów, komplementów
1 pochwał. To gwarantuje fan
tastyczny nastrój. Na fali do
brej passy czekają cię sukcesy
zawodowe, które rozpoczną
się za kilka dni. Przyjdą
Ci do głowy ciekawe pomysły,
dzięki którym życie stanie
się jeszcze bardziej zaba-

Panna (24
sierpnia - 23
września)

j
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Życie jest jak
jedzenie, „przyprawy" są bar
dzo ważne w życiu. Bez nich
może ci się ono wydać nudne
i jałowe. Z nimi się wreszcie
rozkręcisz. Spodziewaj się tele
fonów i zaproszeń. Będziesz
składała wizyty i sama przyj
mowała gości. Z tego tytułu
przypadną ci pewne korzy
ści.

Skorpion (24
października
- 22 listopa
da)

Byk (21
kwietnia 20 maja)

Nie wyda
waj wszystkich
pieniędzy. Zo-.
staw sobie tro
chę na potem. Gotówka się
przyda na wiosenne zakupy.
Szczęście Ci sprzyja. Skorzy
stasz z okazji, spotkasz właści
we osoby lub pojawisz się tam,
gdzie powinieneś. Teraz ze
względów zdrowotnych pa
miętaj o wstrzemięźliwości ku
linarnej. Staraj się unikać tłu
stych potraw.

Ciało świętego Jana Vianney'a pomimo 150 lat od śmierci nie uległo rozkładowi.

zmiażdżone, na wpół zbu
twiałe i pełne pleśni, bardzo
ostry był odór wilgoci. Odzież
również rozpadała się. Święte
ciało przykrywała ziemia,
która dostała się do trumny,
więc ciało również był kom
pletnie mokre, natomiast ab
solutnie świeże i zupełnie,
tak jak gdyby pochowano je
zaledwie dzień wcześniej”.
Ciałem zainteresował się bi
skup Don Pedro Fernandez,
który polecił szczegółowo zba
dać je dwóm lekarzom. Jak
podaje Marcele Auclair: „Le
karze przebadali ciało i orze
kli, że nie można jego kondy
cji wyjaśnić naturalnymi
przyczynami”. Kilkakrotnie
dokonywano
ekshumacji
zwłok sprawdzając ich stan,
ostatnia
miała
miejsce
w 1914 roku i potwierdziła, że
ciało świętej nie poddaje się
upływowi czasu.
Śłynna wizjonerka z Lour
des - Bernadetta Soubirbus
(1844-1879) umarła na gruź
licę kości, a po raz pierwszy
ekshumacji zwłok dokonano
30 lat po jej śmierci w obecno
ści lekarzy, duchownych oraz

Waga (24
września
- 23 paździer
nika)

Baran (21
marca - 20
kwietnia)

MIROSŁAW BLACH
redakcja@gk24.pl
Święty Andrzej Bobola
(1590-1657) podczas jednego
z najazdów rosyjskich został
pojmany przez Kozaków. Był
przypalany, na wpół uduszo
ny, częściowo odarty żywcem
ze skóry i ostatecznie zabity.
Po 40 latach jego grób został
odkryty. Ciało było okaleczo
ne, leżało na podmokłym te
renie. Wszystkie te czynniki
powinny przyspieszyć jego
rozpad. Szczątki św. Boboli
nie uległy rozkładowi. Skóra
była elastyczna i giętka, mia
ła normalny kolor. Ciało było
wielokrotnie badane przez le
karzy. Dr Marco Cingelo
Marcangeli, profesor medycy
ny na uniwersytecie w Rzy
mie stwierdził: „Nie waham
się powtórzyć i potwierdzić
zdania wielu świadków, któ
rzy widzieli i dotykali ciało
i co dobrze znani profesorowie
medycyny uznali za nic inne
go jak zjawisko nadprzyro
dzone”.
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Spędzisz te
raz trochę wię
cej dni w domu. Wypoczniesz, a poza tym
czeka cię renesans uczuć,
Bardzo się zbliżysz do jakiejś
osoby, która od pewnego czasu jest blisko ciebie. Na dodatek dostaniesz wspaniały
prezent bez jakiejkolwiek oka
zji-

Za kilka dni
czeka cię nie
spodzianka. Mo
że to być zaskakujący prezent,
ale nie tylko. Będziesz plano
wać wspólne wakacje lub za
czniesz realizować wymarzo
ne domowe
inwestycje.
W tych dniach zyskasz wre
szcie poczucie bezpieczeń
stwa.

Strzelec (23
listopada
- 21 grudnia)
Obowiąz
ków wiosen
nych będzie te
raz bardzo du
żo. Najwięcej czasu spędzisz
w ogrodzie ale też w kuchni
i przy zlewie. Zmuś się do ru
chu i aktywności fizycznej. Nie
zapominaj o codziennym spa
cerze. Fortuna będzie dla cie
bie łaskawa. Wreszcie ujrzysz
rezultaty wcześniejszych wy
siłków.

Koziorożec
(22 grudnia
- 20 stycznia)
W nadcho
dzącym tygo
dniu czeka cię
kilka
miłych
niespodzianek. Szczęśliwy
zbieg okoliczności lub splot
wydarzeń może całkowicie
odmienić życie niejednego
Koziorożca. Oczywiście na ko
rzyść. Zmiany na lepsze po
czujesz już w najbliższych
dniach.

Wodnik (21
stycznia -19
lutego)
rr /

y

Dojrzałeś
do wiosennego
odpoczynku.

—J

Nawet
jeśli
obowiązki się
piętrzą, lepiej teraz obniżyć
trochę poprzeczkę wymagań.
Przestaw się chociaż na te kil
ka dni na wakacyjny i wiosen
ny tryb życia. Jeśli tego nie
zrobisz, za kilka dni będziesz
niezadowolony i sfrustrowa
ny.

Ryby (20 lu
tego - 20
marca)
Już wkrótce
w pełni rozwi
niesz skrzydła.
Ale warunek jest jeden - w ten
weekend musisz wypocząć
i oderwać się od codziennych
zajęć. Nie zostawaj w domu.
Najlepiej gdzieś wyjedź w to
warzystwie osób, z którymi
dobrze się czujesz. Po powro
cie będziesz działał z większą
pewnością siebie.

"I
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ŁAMACZE GŁOWY

II runda Szaradziarskich Mistrzostw Pomorza
Na stronie obok publikujemy zada
nia II rundy Szaradziarskich Mistrzostw
Pomorza. Odpowiedzi należy przesyłać
na adres: Klub Garnizonowy - Biblioteka
ul. Andersa 32 75-623 Koszalin lub e-mailem: bronislaw.gaszak@neostrada.pl. Wyniki I rundy można poznać na
stronie: www.klub-diagramza.pl.
A oto rozwiązania zadań z 11 kwiet
nia: 116. Tylko w loterii zwanej życiem
brak pustych losów. 116A. Wiosenne
święta. 116B. Poniedziałek. 116C. Triduum, baranek, Wielkanoc, pisanka, bazie.
16D. Herbatka. Wśród Czytelników,
którzy przysłali rozwiązania rozlosowa

liśmy trzy albumy poświęcone harmo
nii smaków. Nagrody otrzymują: Aga
Kowalska ze Słupska, Aniela Zaniewska
z Choszczna i Paweł Owczarski z Kosza
lina
Gratulujemy i nagrody wysyłamy
pocztą.
UWAGA! Dla wygody naszych Czy
telników istnieje możliwość przesyłania
rozwiązania w dwojaki sposób: na kar
tach pocztowych lub za pośrednic
twem SMS-ów. Aby brać udział w loso
waniu nagród, wystarczy podać hasto,
będące rozwiązaniem dużej krzyżówki
nr 118.

:

i

| Rozwiązanie poniższej krzyżówki można przesłać na dwa sposoby: na
I kartach pocztowych i za pomocą SMS-ów.

\

! K Karty pocztowe należy przesyłać na jeden z adresów redakcji:
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin; ul. Pobożnego 19,76-200
Słupsk; ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
| W Można też wysłać pod nr 7168 SMS o treści:

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

j

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

KRZYŻÓWKA NR 118

Litery z pól dodatkowo po
numerowanych, odczytane
kolejno od 1 do 45 utworzą
rozwiązanie - przysłowie wę
gierskie.
Poziomo: 7) Ca w układzie
okresowym pierwiastków, 9)
zakłamana kobieta, 17) cenne
znalezisko poławiacza, 18) re
zystor, 20) sieć dróżek parko
wych biegnących wśród ży
wopłotów, 21) plama atra
mentu, 22) marka dezodoran
tów, 23) tytułowa gangsterska
rodzina z popularnego serialu
TV z USA, 24) „Halka" lub „Car
men", 25) rezolutny sługa Ja
na Skrzetuskiego, 26) nieangażowanie się państwa w kon
flikty innych krajów, 28) staro
polskie określenie kobiety, 32)
szacunek okazywany dziełu
sztuki, 34) producent markowych zamków do drzwi, 35)
przełożona, zwierzchniczka,
36) nie posiadają praw miej

skich, 39) kierunek w modzie,
41) w nim marynowane grzyb
ki, 42) kropla krwi przygoto
wana do badania, 44) szla
chetny to diament, rubin, 46)
braciszek ojca, 49) archanioł,
który zwiastował Maryi naro
dzenie Jezusa, 50) kopalnie
kruszywa budowlanego, 51)
losowa gra planszowa polega
jąca na kupowaniu i sprzeda
waniu nieruchomości, 52) sto
lica Czech, 54) samochód do
stawczy od Fiata, 57) spala się
w świecy, 58) żartowniś, kawa
larz, 59) żartobliwy utwór na
śladujący klasykę, 60) uroczy
sty wieczorny strój męski, 61)
obrońca środowiska, 66) pu
szysta, miękka tkanina, 67) pi
smo opatrzone pieczęciami,
68) nie pasują do niej skręty,
69) jeden z najsłynniejszych
piłkarzy portugalskich, nazy
wany Czarną Panterą, 71) kie
ruje orkiestrą, 73) szefowa nie

mieckiego rządu, 74) rodzinne
miasto Hansa Christiana An
dersena, 76) poranny i wie
czorny na obozie harcerskim,
77) w korycie lub paśniku, 80)
dawne określenie warkoczy,
81) wynik mnożenia, 83) stan
irytacji, wzburzenia, 86) pułap
ka, fortel, 88) dopełnia cza
sownik w zdaniu, 92) górskie
realizowane przez GOPR, 94)
faza pracy serca, 95) tytułowa
bohaterka szwajcarskiej książ
ki dla dzieci mieszkająca w Al
pach, 96) podnoszone przez
sztangistów, 97) popular
na gra w karty, 98) włamuje się
do programów komputero
wych, 99) dział fizyki zajmują
cy się ruchem ciał, 100) prze
budowa systemu zmierzająca
do poprawy działania, 101)
producent telefonów komór
kowych z Finlandii, 102) poko
lenie, 103) sportowe strzelanie
do rzutków.

Pionowo: 1) na Alcybiadesa
w tytule książki dla młodzieży
Edmunda Niziurskiego, 2) sta
wiana nad i lub na końcu zda
nia, 3) lek przeciwbólowy, 4)
osoba pełnoletnia, 5) klasówka
na studiach, 6) topnieje na po
lach na wiosnę, 7) dopływ Na
rwi, 8) manifestacja, demon
stracja, 10) sos do mięsa, 11)
odzienie dla dziecka, 12) do
brze, gdy w produkcji nie jest
ważniejsza od jakości, 13) we
zwanie do broni, 14) otoczenie
ramionami, 15) autor nowel,
powieści, 16) bohater wojny
trojańskiej, praojciec Rzymian,
19) polska komedia o mężczy
znach będąca przyczynkiem
do powstania filmu „Lejdis",
27) tropy, 29) ozdobna pierw
sza litera tekstu, 30) gościniec,
bita droga, 31) śmigus dyngus
lub strojenie choinki na Boże
Narodzenie, 32) łódź indiańska
wyżłobiona z jednego pnia

drzewa, 33) ozdoba wiesza
na na szyi na łańcuszku, 34)
urządzenie montowane w jed
nej instalacji z junkersem, 37)
układ kart w pokerze, 38) za
prawa sportowa, 39) port w Li
bii, znany z walk polskich żoł
nierzy w okresie II wojny świa
towej, 40) arabskie państwo,
43) wyraz powstały z połącze
nia dwóch słów, 45) szczotecz
ka do zmiatania kurzu, 47) pro
dukuje Corolle i Yarisy, 48) skła
da PIT w urzędzie skarbowym,
52) brzydka cecha aroganckiej
i kłótliwej osoby, 53) angielska
stolica, 54) dawna nazwa Beni
nu, 55) nieodzowny w obser
watorium astronomicznym,
56) damski, dopuszcza się rę
koczynów na kobietach, 57)
napędza katarynkę, 60) niszczy
powłokę ozonową, 62) diabe
tyk, 63) Prońko dla Giżowskiej,
64) beczka na wino, 65) w grze
zręcznościowej skaczą do mi

seczki, 66) podziemny tunel
dla uciekinierów, 70) składnik
pasty do zębów, 72) surowiec
ceramiczny, 75) robi na pokaz,
78) długa broń palna stosowa
na w wojskach od XVI w., 79)
największe miasto Chin, 80)
miasto na Mazurach kojarzące
się z Wilczym Szańcem, głów
ną kwaterą Hitlera, 82) obszer
ny płaszcz podróżny bez ręka
wów i z kapturem, 83) do pom
powania przy dętce rowero
wej, 84) niestały ząb, 85) przy
twierdza miesień do kości, 87)
znany polski browar, 89) opie
kunka do dziecka, 90) szczyt
w Tatrach Wysokich w tytule
płyty Skaldów, 91) lina biegną
ca od masztu do dziobu statku,
92) Kinga, gospodyni progra
mu „You can dance", 93) bo
ginka leśna, 95) prowadzenie
sprzedaży towarów wyłącznie
w dużych ilościach.

Bogdan Witek
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ŁAMACZE GŁOWY
REBUS118A
Rozwiązaniem zadania jest tytuł programu telewizyjnego o początkowych literach: T. T. L

Poziomo:
1) odcinek rury o niezmien
nym kształcie i średnicy.
5) nowela Żeromskiego.
10) masa cukiernicza ze zmie
lonych migdałów z cukrem.

KRZYŻÓWKI ŁĄCZONE 118D
W białe pola należy wpisać
słowa odgadnięte na podsta
wie określeń, a następnie
w kolorowe pola dopisać takie
litery, aby powstały dłuższe
wyrazy łączące oba białe dia
gramy. Dopisane litery odczy
tane rzędami utworzą rozwią
zanie zadania.

Pozioma.

Początek każdego określenia
Znajduje się na właściwym
Miejscu, natomiast jego do
kończenie należy wybrać z al
fabetycznej listy. Litery w za
haczonych polach, czytane
r*ędami utworzą rozwiązanie
"tytuł piosenki sprzed lat

22) leżakująca
23) organ
26) przysposobienie
27) komunikacyjna
28) gospodarski
29) wewnątrz
30) mitologiczny
31) urzędowe

Poziomo:
4) tropikalne
2) karmicielka
8) gwałtowny
9) latająca
!Q) państwo
U) powieść
f2) schronienie
f5) miecz
16) legowisko
18) gorsząca
20) papieska

Pionowo:
1) przedstawicielka
2) tematyka
3) wymiana
4) zdobył
5) pracownia
6) gra
13) spłaszczony
14) statek
16) sztuka
17) czubek
18) kozacki

19) statek
21) dwu kadłubowy
23) instrument
24) przybrzeżna
25) buraczana
Dokończenia określeń:
awanturka * budynek * deszcz
* dęty * dowodzenia * dziecka
* faraonów * fotografa * góry *
kangurka * korona * kulinar
na * naczelnych * nagrodę *
niedźwiedzia * Noego * obóz *
ognia * okrąg * pierogów *
pnącze * polecenie * potwór *
Prusa * przeszkoda * roślina *
ryba * samuraja * statek * wo
jenna * wódka * zakochane *
Zeusa * zupa * żaglowy.

Bronisław Gaszak

1) zwierzę, którego młode pi
je mleko matki.
4) gorzkie - wielkopostne na
bożeństwo.

©

6) wykona siodło, smycz, pas.
7) ciemna cela więzienna bez
pryczy.
8) rodzaj świdra chirurgiczne
go.
9) bezgranicze wierzenie ko
muś.

11) poetycki początek
Wzdłuż linii przerywanej (jak
w pozycji 1 i 6)
1) strój dla więźnia.
2) należność za telefon, świa
tło, gaz.
3) jednokółka na budowie.
4) łuk wsparty na dwóch ko
lumnach.

Litery w kolorowym rzędzie
utworzą rozwiązanie zadania.

Ludwik Mazur

1

5) rywalizuje
z Wirtualną Polską.
7) udzielany przez państwo
uchodźcom politycznym.

Pionowo:

□

4

2) zdjęcie, dokument wczyta
ny do komputera za pomocą
specjalnego urządzenia.
3) butapren.
5) państwo na Półwyspie
Arabskim.
6) imię królów szwedzkich
i duńskich.

ANAGRAM 1181

■
5

„Wnuczek w spiżarni"

Upaprał spodnie powidłami,
/________ wylał na podłogę.

3

2

7

6

□

Mojego__________ czasami
utrzymać w ryzach nie mogę.
Anna Bokota

Zadania układają członkowie Koszalińskiego Klubu Szaradzistów „Diagram"
www.klub-diagram.za.pl

□
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NA EKRANIE.
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Ulubione seriale
barwy szczęścia

Wymarzona oferta dla Piotra
P0MEDZ1AŁEK-CZWARTEK, GODZ. 20.05, TVP2
Odcinek 261. Iza jest
wciąż obrażona na Rafała.
Próbuje manipulować mę
żem. Zwierza się Blance, że
ma zamiar odejść od męża.
Chce jednak wcześniej za
pewnić sobie i dziecku finan
sowe zabezpieczenie. Julia
opowiada Justynie o postę
pach w leczeniu Pawła. Nor
bert wraca wcześniej do do
mu. Okazuje się, że odszedł
z pracy. Ma nowe plany za
wodowe. Jerzy żąda wspar
cia Małgorzaty w rozdziele
niu Pawła i Julii.
Odcinek 262. Andrzej jest
oburzony wywiadem, którego
udzieliła Marta. Marta uwa
ża, że Piotr za długo zwleka
z wyborem nowej pracy. Ze
nek spotyka się z Jolą w celu
ustalenia spraw związanych
z rozwodem. Poznaje nowego
mężczyznę Joli - Janka. Jeleniowie dostają kredyt na za
kup mieszkania dla Wandy.
Piotr dostaje wreszcie wyma
rzoną ofertę pracy, tyle że
w Londynie.
Odcinek 263. Maria i Ro
man poważnie zastanawiają
nad przeniesieniem Agaty
do innej szkoły. Roman spoty

Julia opowiada Justynie o postępach w leczeniu Pawła.
ka się na dyżurze z Renatą.
Prosi ją o radę. Piotr próbuje
porozmawiać z Martą o prze
prowadzce do Londynu. Mar
ta nie wie, co robić. Kasia
zwierza się Ksaweremu z
dziwnego zachowania ojca.
Chłopak uspokaja ją. Próbuje
zbliżyć się do Kasi. Ona nadal

jednak goi rany po związku
z Samem.
Odcinek 264. Elżbieta
uważa, że Marta popełnia
błąd pozwalając Piotrowi je
chać samemu do Londynu.
Marta próbuje nakłonić mę
ża, żeby poszukał pracy
w Polsce. Wanda prosi Kost

Alkoholowa wpadka

Odcinek 367. Kobieta w
średnim wieku, trafia do Le
śnej Góry na badania mam
mograficzne. W szpitalu Be
ata zostaje namówiona na za
bieg kolonoskopii wykonywa
ny przez Zyberta. Po badaniu

męczą ją silne bóle. Zachodzi
podejrzenie, że Zybert źle wy
konał zabieg. Do szpitala zo
staje przyjęty nowy lekarz
Manfred Piątkowski. To wła
śnie on odkrywa, co tak na
prawdę dolega Beacie. Le-

na stara się ratować związek
z Latoszkiem, ale ten oznaj
mia jej, że to już definitywny
koniec. Zybert podpytuje Ję
drasa o zamiary wobec jego
córki. On zapewnia, że chce
się z Moniką ożenić.

7

1022
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Tym razem z południa Europy dociera do nas suche i
cieplejsze powietrze. Przed nami kolejny słoneczny i
przyjemny dzień. Temperatura maksymalnie wzrośnie do
19°C, jedynie nad morzem nieco chłodniej. Wiatr słaby,
płd.-wsch. W nocy pogodnie i bez przymrozków.
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wysuwa śmiałe postulaty
płacowe, a następnie ogłasza
strajk. Na przywódcę zostaje
wybrany polonista Witebski.
W tym samym czasie w Wil
kowyjach powstaje gmin
na telewizja internetowa.
Będzie to miało fundamen
talne znaczenie dla przebie
gu kampanii wyborczej. Wilkowyje wkraczają w świat,
w którym liczy się tylko to,
co zostało pokazane w tele
wizji.

temp. w nocy

Dzień będzie trwał

14 godz. 41 min.

Odcinek 9. Darek mówi
Ance o swojej właśnie pozna
nej córce - Amandzie. Ona
przyjmuje to zadziwiająco
spokojnie. Ale to są pozory.
Anka swoją wściekłość mani
festuje w wyjątkowo spekta
kularny sposób. W Festerze
z płaczem opowiada Magdzie
o oszustwach i kłamstwach
Darka. Do jej firmy wpada
z furią Darek. Bierze odwet
za performance Anki w Dirty
Tracku. Amanda sprowadza

się do pokoju Marty w aka
demiku. Anka umawia się
wieczorem na kręgle ze Sta
nisławem. Darek, widząc
strojącą się do wyjścia Ankę,
nie pozostaje dłużny. Na
prędce organizuje sobie
randkę. W kręgielni Stani
sław podrywa Ankę i składa
jej propozycję. Marta i Pa
tryk przychodzą na pokaz capoeiry w wykonaniu mistrza
Tigre. Patryk jest urzeczony
tym, co widzi.

NA WSPÓLNEJ

Atrakcyjna sąsiadka Filipa
PONIEDZIALEK-CZWARTEK, GODZ. 20.05, TVN

PONIEDZIAŁEK-WTOREK
GODZ. 20.35-20.40, TVP2
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ka, aby pomógł Michałowi
przy spłacie kredytu. Kostek
próbuje się od tego wykręcić.
Danuta ze względu na Klarę,
postanawia rozstać się z Ja
kubem. Klara ma wyrzuty
sumienia. W tajemnicy przed
matką spotyka się z Jaku
bem.

To są bardzo poważne zamiary

iW Goleniów

Odcinek 48. Nawet małe
dziecko wie, że najwłaściw
szym momentem na strajk
jest kampania wyborcza.
Wówczas ordynacyjni rywa
le gotowi są obiecać wszyst
ko i wszystkim, byle zostać
wybranym na upragnione
stanowisko. Dlatego nie dzi
wi, że właśnie w tym czasie
zjednoczona sfera budżeto
wa w Wilkowyjach, repre
zentowana przez nauczycieli
szkoły i doktora Wezóła,

Wojna domowa

M JAK MIŁOŚĆ

Police

NIEDZIELA, GODZ. 20.15, TVP1

391 PÓŁ

NA DOBRE INA ZŁE

18 13
Świnoujście K.y'"K'r

Strajk budżetówki

Na Pomorzu cały dzień
pogodnie, sucho i przyjemnie.
Temperatura maksymalnie
wzrośnie do 21 °C, również i
nad morzem powinno być
ciepło do 18°C. Wiatr z płd.,
umiarkowany, ale za to ciepły i
przyjemny. W poniedziałek
pogoda bez zmian.

Odcinek 660. Lucjan domy
śla się, że Hanka miała stłuczkę,
bo prowadziła pod wpływem
alkoholu. Synowa jednak
wszystkiemu zaprzecza. To
mek prosi Barbarę o pomoc
w odzyskaniu Małgosi. W nocy
chłopak czeka na narzeczoną
pod domem. Maria odkrywa,
że jest w ciąży. Rogowski o ma
ło nie mdleje ze szczęścia. Mię
dzy Martą i Budzyńskim do
chodzi do pierwszego poca
łunku. Wojciechowska zgadza
się pójść z kolegą na bal sylwe
strowy. Henio oznajmia rodzi
nie, że zapisał się na kurs „ana
lizy kolorystycznej". Chce, żeby
jego pierwszą „klientką" zosta
ła bratowa. Paweł odwozi Ma
dzię na lotnisko. Wyznaje, że
pragnie jej miłości, przyjaźń już
mu nie wystarcza. Po wyjeździe Madzi załamany Zduński
zaprasza do siebie Mirkę.
Odcinek 661. Renia razem
z synem wraca do Polski. Za
trzymuje się u Staszka. Lekarka
wygląda na załamaną. Zosia
odwiedza Małgosię w Grabi
nie. Dziewczynka przyjeżdża
razem z Izą. Kłamie, że Tomek
został uprzedzony o całej wy
cieczce. Tymczasem detektyw
szuka „zguby" w Warszawie.
Nowacki przyłapuje Hankę
na piciu alkoholu w pracy.
Na Deszczowej spotykają się
Olga, Mirka, Asia i Butor. Mirka
proponuje, by urządzić dla Ol
gi pożegnalną imprezę, przed
jej wyjazdem za granicę.

Zdybicka nalega na wprowadzenie zmian na Wspól
nej.
Odcinek 1126. Igor oznaj
mia Gordonowi, że nie zamie
rza ukrywać się przed nim
ani oddawać mu pieniędzy.
Daria czuje się oszukana
przez swoich rodziców. Zimińscy odkrywają kolejne kłam
stwo OH.
Odcinek 1127. Renata
i Sławek są coraz bardziej
przerażeni zachowaniem Da
rii. Nowicki próbuje pocieszyć
Maję. Filip poznaje nową są
siadkę, która jest młodą,
atrakcyjną kobietą.

Odcinek 1128. Zuza odrzu
ca względy Mikołaja. Jerzy
rozpaczliwie szuka pomysłu
na zakończenie swojej powie
ści. Ziębowa podejrzewa, że
Zdybicka za wszelką cenę bę
dzie chciała zrealizować swo
je plany dotyczące jadłodajni.
Odcinek 1129. Zdybicka
nalega na wprowadzenie
zmian na Wspólnej. Fihp co
raz bardziej zaprzyjaźnia się
z Beatą. Nowicki radzi Igoro
wi, aby zostawił Maję w spo
koju.

Teksty przygotował

JACEK WÓJCIK
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Opel Insignia Sports Tourer.
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Odkryj przestrzeń w wersji kombi.
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Samochód Roku 2009!
Wielka Premiera w dniach 24-26 kwietnia.

www.opel.com.pl

DOWBUSZ sp. z o.o.
Koszalin, ul. Lniana 3, tel. (094) 341-51-20, 343-25-50
Zużycie paliwa oraz emisja C02: Insignia Sports Tourer 2.0 CDU ECOTEC - 6,0 1/100 km, C02 159 g/km
(wg dyrektywy EC 715/2007 oraz EC 692/2008, cykl mieszany). Informacje na temat złomowania samochodu,
przydatności do odzysku oraz recyklingu sq dostępne pod adresem internetowym www.opel.com.pl
1346309G1K2A

sobóta^-niedziela
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Ogłoszeniapochodzą:
(GK)- obszar koszaliński
(GP)- obszar stupski
(GS)- obszar szczeciński
(Ił)-ogłoszenie
z internetowego systemu
ogłoszeń www.nadaj.pl
Podajemystrefy
telefonicznych
numerów kierunkowych:
094koszalińska,
059slupska
091 szczecińska

lilMEiaiM,,
!!! AUTA NA GAZ (BRC) RATY
-RAFGEL KOBYLNICA,
WIDZIŃSKA 23,0-602-644-337
PROMOCJA (GP)
! KORYGOWANIE stanu przebiegu
w elektronicznych licz.
samochodowych. Dojazd do klienta.
0606-314-236. (GK)
00422/A

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

"AUTO-BANAŚ"

!!!! Auta powypadkowe,
złomowanie, 0501-629-821.

JAGUAR S-Type Limuzyna 2,7 TDI

MERCEDES Vito, 1997r.,
601-767-852. (GK)

Automat, Diesel 207 KM,
zielony met., 2007 rok, F-ra VAT.
Tel. 604-200-199 (GK)
13311/C

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

03497/B

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

12319/A

LAGUNA 2,0 1997r. 507-370-239.
(GK)

A3 1.9 TDI (01/02) czarny metalik,
27.000,- lub zamiana
518-220-305. (GK)
13580/A

VW) 4x100 z oponami, stan bdb.,
0-518-669-604. (GK)
13765/A

00431/A

18000 km, idealny, pełna opcja,
alu, klima, nawigacja.
0665-628-008. (GP)
----------------------------------------------—

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

MATIZ (2000r.) zadbany,
garażowany, 506-364-972.

13311/D

01764/A

(GK)

03467/B

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

13349/A

AUDI 80,1,8 gaz '85
0660-148-580. (GK)
AUDI A4 1.9 TDi (1996) z salonu,
14.900 zł, 0504-270-557. (GK)

Siedziba Firmy

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

Czaplinek, ul. Pławienska 7

!! AUTO-KASACJA Koszalin,
Szczecińska 67. Transport gratis;
094/342-28-39,0-606-723-398.
(GK)
!!!!!!!! Skup aut sprawnych.
Roczniki 1995-2005.
Tel. 0-509-270-859
www.autohandel.info.pl (GS)

AUTO CENTRUM II, Szczecińska 2
(wiadukt) skup samochodów,
059/84-56-466. (GP)
KAŻDE do 500 zł 0660487-304,
(GK)
POWYPADKOWE. Sprzedaż
części. Stargard. 0504-672-242.

(GS)

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

03467/A

Kołobrzeg, ul. Koszalińska 52c
tel.(094)354 5513

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

Ptła.ul. Kossaka 116
tel.(067)2154944
tel. (091)321 78 56

Wolin, ul. Świerczewskiego 22
AUTO-CENTRUM" Szczecińska 68A
Koszalin. Odkup aut, komis,
kredyty, www.car-center.com.pl
508-187-888. (GK)
--------------------------------------------------

10828/A

92r. Golf 2, Mercedesa, Forda,
Seata, Samuraja 094/34-05-923

(GK)
13663/A

BMW 320,2,0 D 1999 r. koła "18",
skóry, system nawigacji itp.
0515-985-990. (GK)
- 13833/A

FOCUS 2007 500184071 (N)

SEICENTO 900 (2000)
601-812-933. (GK)

NISSAN Almera, 1,4 (1998)
0501-517417. (GP)

SKODA Fabia 1.4,2000r„

NISSAN MICRA OKAZJA 2004 R.
5-D 16.500 693-123-116. (GK)

SKODA Felicja 1.3 (XI.1996) kombi,
604-22-88-68. (GK)

10.000 zł. 0505-180-335.

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

OPEL Corsa 1.7diesel (2001)
comfort 0-605-090-944. (GP)

T4 2.5 TDI 2001r., hak, zadbany,

34000zł. 0505-180-335.

(GK)

(GP)

m2 w skład którego wchodzą; jedno pomieszczenie, przedsionek i

Przeznaczenie lokalu: działalność handlowo-usługowa.
Czas najmu: 3 lata od daty podpisania umowy.
Cena wywoławcza: 2 000 zł netto za miesiąc najmu plus podatek
VAT

Postąpienie: 200 zł.
Wadium: 2 000 zł.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy dostępne są na tablicy
ogłoszeń w siedzibie „Radia Koszalin” S.A., na stronie internetowej
www.radio.koszalin.pl w sekcji „Przetargi”

Termin przetargu: 08.05.2009 r., godz. 13:00
Miejsce przetargu: siedziba „Radia Koszalin” S.A., sala
konferencyjna.
1360509G1K2A

(GP)
01764/0

T-4 doka, skrzynia 1994.
661-967-997. (GK)
THALIA (2004) 1.5 D, 26000 km,
salon, 784-052-384. (GK)
—-----------------------—--------------------

13102/A

klimatronic, zadbany.
0661-968-008. (GP)

UGRA 1.6 (1996) 505-358-939.
(GK)

PASSAT B3 1.8 +gaz.
695468-073. (GK)

TOYOTA Hi Ace, 1995r.
600-355461. (GK)

PASSAT B6 limuzyna 2,0 TDI 140

VECTRA 92r. 2.500zł.
0660-712-750. (GK)
VOLKSWAGEN Multivan 2.4D,
1995r„ 13900zł, 0604-725-219.

11949/A

(GP)

PASSAT kombi 1.8 +gaz (1993)
0-506-287-638. (GK)

VOLVO 608FL (1997), ciężarowy;

PASSAT sedan 1.8 20V (1999),

Mercedes 1228 autolaweta- zestaw
(2000). 0600-231-608. (GK)

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

klimatronic, idealny.
0661-968-008. (GP)

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

01800/A

13253/A

VOLVO 850 1995 r. 2,0 160 KM,
kombi, LPG sekw. rok
0697-190-094. (GK)

PEUGEOT 307 (2003) 2.0i,
0-518-669-604. (GK)

--------- :---------------------------------------13741/B

13678/A

VW Golf III 1.9D (1993) sprawny,

PEUGEOT 307, 2004r„ 1.4 HDi,
0692-231408. (GK)

zarejestrowany, 3tys.zł,
695-562-691. (GP)

PEUGEOT 607(2003) 2.2i,
0-518-669-604. (GK)

VW Golf III, 1.8 +gaz (1992) Tanio!
stan bdb, Słupsk 0-695-562-691.
13741/A

(GP)

PEUGEOT Partner 1,9 D Homol.

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

na ciężarowy, 2004 rok. F-ra VAT.
Tel. 604 200 199. (GK)

VW GOLF III, 1.9diesel (1995)

PEUGEOT Partner, tel.
691-914-937. (GS)

03620/D

Tanio! stan bdb, Słupsk
0-697-133-963. (GP)

VW Golf IV 1,6 1998r„
benz./gaz, tuning, 728-917-042.

MERCEDES C Klasse, 2.2CDI
(2000) kombi, 0-886-937-552.
13387/A

GOLF V 1.4, 5 drzwi, 2007r.,

MERCEDES 190, 2.0D (1986)
0-692-539-329. (GP)
03625/A

automat, sprawny, zadbany,
5.200 zł, 0607-090-535. (GK)

16.000 zł, 0-609-366-876.

w.c., położony w Kołobrzegu przy ul. Bema 5/6, usytuowany na
parterze, obecnie nie przystosowany do żadnej działalności.

13579/A

oszklony, 5 osób. 0661-968-008.
------------------ *1---------------------------- —

13311/E

13604/A

GOLF III 1.8 benzyna (1993)

BMW E39 525 TDS (1996)

Przedmiot najmu: samodzielny lokal użytkowy o powierzchni 75,42

MERCEDES 124 1990r.
602-616-776 (GK)

1997r„ kombi, 0604-689-104.

(GK)

13505/A

SKODA.Felicja combi 1996r.
tel. 0943416678 (N)

03620/A

MB 124 250 D 7.300,695468-073. (GK)

FORD Mondeo Ghia, 1.8 benzyna

(GP)

OPEL Astra kombi, 1.7 TDI, 1996r.,
6.200 zł. 0512-140-221. (GP)

03620/B

FORD Ka 1997. 0502-769-250.
(GK)

13311/B

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia
w Koszalinie „Radio Koszalin” SA
z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 41,75-502 Koszalin
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na wynajem lokalu użytkowego

MAZDA MX3,1.6 (1994)
wyposażona, 7000 zł, Słupsk
0-695-562-691. (GP)

FOCUS diesel, 1999r.
0501-333-778. (GP)

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

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

tel.(091)3260762
145308G3K2A

AX 1,0 94r. 1800zł. Części Ibiza

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

St-C0m.pl

SEICENTO 0.9 (1998)
0501-628-611. (GK)

MONDEO 1.8 94r,3tys.zł.
604822586 (GK)

(GK)

AUTO Komis Furmański Koszalin,

BMW 530d Steptronic, Sedan

SKUP- sprzedaż samochodów

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

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

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

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

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

KM (2007) czarna perła- przebieg
44.000 km. Serwisowany
w ASO. Tel. 0045-26-77-62-05.

(GP)

SEAT Alhambra 2002 TDI
Sprzedam lub zamienię
na dostawczy z chłodnią.
0508578401 (N)
SEAT Inca 1,9 SDi (1999), biały
0502-769-250. (GK)

PASSAT 1998r„ 1.9 TDI, kombi,

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

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

13561/A

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

TUK-HAST
CZAPLINEK

A4 1,6 1996, 601-658484 (GK)

MERCEDESY sprinter (1996), 270
CDi (1999) 512-327-302. (GK)

PASSAT (1984) 0692442-754.
(GK)

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

13177/A

SCENIK3000zł Anglik
787-250-799 (GK)

03601/A

MAZDA 323F, 1996r.,
0501-333-778. (GP)

nauka jazdy, Słupsk,
0-604-580-525. (GP)

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

LANCER 2005r., 1.6,16V, sedan,

FIAT Panda VAN 1,2 60 KM

FIAT Punto II, 1.2 + gaz (2004)

pełne wyposażenie. 0505-637-318.

(GK)

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

JEEP Grand 4,0 (2004),
601-20-66-94 (GP)

FELGI aluminiowe 14" (oryginalne

RENAULT Safrane, 1993r., 2.5 TD

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

AUDI A6,2.5TD (2002) automat,

(GK)

i MH/ i

MERCEDES Vito 2004;
602-616-776. (GK)

JEEP 2.5 D, 506-125454.
(GK)

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

MERCEDES Vito 1999;
602-616-776. (GK)

GOLF, 1992r., 4000zł,
505-660-211. (GK)

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

DAEWOO Matiz, 1999r.
664-608-617. (GK)

13705/A

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

01901/B

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

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

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

13521/A

CORDOBA 1.6 96r. 5tys.
696283457. (GK)

(GK)

Komis -odkupujemy;
0-94/342-56-57 (GK)

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

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

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

175/65 R14, 0608-527424.

12982/A

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

CHRYSLER Voyager 1992 benzyna
gaz 6000 zł 094/342-5547. (GK)

FELGI AL z oponami (Corsa)

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

!!!!!!!!!!!! 1! 1!!!!!!!!!!!!!

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

C4 2.5 TDI (1993) automat,
0-602-295-272. (GK)

10824/A

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

BMW E46 (1998) 22 tys.,
gaz sekwencyjny, rok w PL.
665458-561. (GK)

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

(GK)
VW Golf IV 1.9TDI (2000),

(GP)

POLONEZ Truck, 1,9D
0609-316-398. (GK)

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

MERCEDES sprinter max 1997r.
0604427-645. (GK)

QUAD (2005) 501-895-981.
(GK)

VW LT 45 2,4 1994r. plandeka,
tel. 0-60642-93-70. (GK)

Ośrodek Wczasowo-Leczniczy „Węgiel Brunatny” Sp. z o. o.
w Kołobrzegu ul. Sikorskiego 8. tel. 094 35 53 011

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem
z dnia 01.04.2009 r. ogłosił:
1. Upadłość POMOS PRODUCTS AND SERVICES Sp. z o.o. Drawsku
Pomorskim, obejmują likwidację majątku.
2. Wezwać wierzycieli do zgłaszania
Komisarzowi
nia Sędziemu
Sędzię
wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia

Ogłasza przetarg nieograniczony

** wi » i

Przedmiot zamówienia:
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych,
dwukrotne malowanie farbami StoSilico - tynków strukturalnych
(8.656 m2), malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów
ozdobnych (1.162 m2) oraz wykonanie ocieplenia na części
budynku.
Specyfikacja warunków zamówienia, wzory formularzy
i oświadczeń oraz kosztorys inwestorski można pobrać od dnia
ukazania się ogłoszenia w sekretariacie ośrodka w dni robocze
w godzinach 800 - 1500. Realizacja zamówienia przewidziana
jest od dnia 17.05.2009, zakończenie zaś 30.07.2009 r.
Oferty należy składać w terminie do 07.05.2009 do godziny
1200. w sekretariacie ośrodka.
Otwarcie nastąpi 08.05.2009r. o godzinie 1400. Zamawiający nie
przewiduje udziału oferentów w otwarciu ofert.
Dodatkowych informacji udziela: Ryszard Truszkowski,
tel. 603 864 617

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) przeprowadzenia dodatkowych negocjacji warunków realizacji
prac z wybranymi kontrahentami,
b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
35209G5K2A

iy # u ii ly i * lujv. »w

uui jro

: Zygmunta Maksymowicza syndykiem masy
upadłości.
4. Wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa
roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego,
jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich
zgłaszania w terminie jednego miesiąca pod rygorem utraty prawa
powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
5. Postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp9/09

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Miastku
Pasieka 55,77-200 Miastko
informuje że, ogłosił publiczny przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż:

- samochód Star 244 z żurawiem hydraulicznym EB100 - 2 szt.
- samochód Star 244 z żurawiem JONSERED 890 -1 szt.
- samochód Star 244 z żurawiem JONSERED 690 • 1 szt.
samochód osobowy Citroen AX 1,5 D -1 szt.
• przyczepa D 50 Sanok - 2 szt.
Szczegółowe informacje techniczne samochodu można uzyskać na
stronie internetowej ZSLP Miastko:
http://www.rdlp.szczecinek.pl/zslp_miastko/przetargi.php2id60
360809SLBH_A

sobota -> niedzielaI
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Wpisz w telefonie komórkowym SMS o następującej treści:
gs lub gik lub gp numer rubryki treść ogłoszenia,
(kod regionu bez spacji kod rubryki spacja treść ogłoszenia ze spacjami),
gdzie kod regionu to oznaczenie terenu, z którego pochodzi ogłoszenie i tak:
gik - koszaliński, gs - szczeciński, gp - słupski

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 safriej 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).

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:

vw Lupo 1.0 MPI (2000)
0-503-384-941.

(GP)

—--------

03650/A

PEŁNA obsługa hoteli, pensjonatów
- logowanie, ulotki, reklama zew.
itp, 512-141-804. (GK)

VW Passat Kombi 2,0 TDI140 KM

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

Automat DSG srebrny 2006 rok,
F-ra VAT .Tel. 604 200 199

PITY. Biuro podatkowe.
9434649-34 (GK)

13673/C

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

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

13311/A

VW Passat, 1.9TDI (2001) kombi,
0605-09-0944

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

03601/5

VW Polo 1,4 (2002r.), 3-drzwiowy,
Pierwszy właściciel, garażowany,
ubezpieczenie 0C roczne, książka
Przeglądów rocznych Autosłupi,
uaktualniony dowód rejestracyjny,
alarm, 27000km., 19 500zł.,
Tel. 059/845-60-13 (do 12.00
lub po 20.00), goraw@wp.pl

(GP)

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

03612/A

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

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

13524/A

VW T4 1,9D (1992), Opel Combo
1,7D (1995) 0512-108-260.

(GK)

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

13702/A

VWT4,1.9D (1992)
0603428-032.

PODATKI profesjonalnie
94-3419-347 (GK)

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

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

___ —-----------------------------------------

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

(GP)

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

BIZNES

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

I!! Księgowość, PIT-y

(GK)
07358/A

I! Biuro Rachunkowe.
0697-707-054

00341/A

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

12718/A

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

12961/4

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

07445/B

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

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

BLACHA trapezowa od 10 zł/m2.
0505-171-321. (GP)

(GK)

------ -------------------- ----------------- --—
09141/A

ODZYSKIWANIE długów 24h.
Polska, Europa. Pewnie, szybko
i skutecznie. Tel. 0519-138-340.

(GS)
00946/A

13568/A

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

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

01321/A

01671/8

BLOCZKI- produkcja, sprzedaż,
0606-312-912. (GK)
------------------------------- —--------------

BRAMY, ogrodź, kute, balustrady
-tanio. 0512-509-179. (GS)
04363/A

12123/A

12699/A

00297/B

12906/B

11656/A

(GP)

091/407-20-10

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

00990/a

00949/A

kupię. Płatne gotówką
0880463-795. (GS)

01861/A

POLBRUK -bruk usługi
510-510-001. (GK)
13308/A

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

domofony,
alarmy,0508-155-121

12419/A

POLBRUK, kamień, 0791-677-994.
(GK)

(GP)

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

11043/A

03322/B

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

ELEKTRYCZNE. 0602-196-864.
(GK)
ELEKTRYCZNE. 0698490-274.
(GK)
-------------------------------------------------

00555/A

________________________________

13366/1

PRZYJMĘ zlecenia budowlane
10660/B

ELEWACJE, polbruk,
0694-898-880. (GK)

(GK)

13285/A

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

13850/A

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

09964/A

TOMOGRAFIA komputerowa,
13625/A

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

00519/B

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

(GK)
10708/A

KOMISY.

12906/A

LOMBARDY

glazura, hydraulika, 0664-185-701.

UŻYWANE - nowe, maszyny

(GP)

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

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

01758/A

TYNKI, 0602492-089. (GP)
---------------------------------------------------

01794/A

UKŁADANIE polbruku
0790-370-909 (GP)

KREDYTY

USŁUGI koparko- ładowarką,
725-084-178. (GK)
13012/A

WIATY, tarasy, altany
0-600-257-966. (GP)

GABINETY

13654/

lekarskie

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

!! 0885-893-714 ginekolog

(GP)

(GP)

II! 100 000 bez poręczyciela, 120
rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.
059/842-92-38. (GP)
--------------------------------------------------

ZAKŁAD Ogólno-budowlany domy,
docieplenia, wykończenia wnętrz
0-606-495-059. (GP)
--------------------------------------------------

03394/A

10574/A

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

(GK)

od zaraz, Koszalin, 0606-595-026.
------------------- ------------------------------

FIRMA podejmie się budowy hotelu,
pensjonatu - referencje,
0661-259493. (GP)

PRZYJMĘ glinę, gruz, ziemię,
różne ilości, 693-847-120. (GK)

12933/A

PROTEZY bezpłatnie. NFZ..

REHABILITACJA: bóle kręgosłupa,

03535/B

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

00297/A

00461/A

00736/A

OPTYK realizacja recept. Gabinet

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

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

13625/B

TYNKI gipsowe. 0695-986^)57.
(GK)

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

12161/B

LIKWIDACJA nałogu nikotynowego,

TYNKI maszynowe, 0501-019-251.
01015/A

DOMY, konstrukcje dachowe, ojciec

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

(GK)

TYNKI gipsowe, 0604-941-550.
(GK)

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

12161/C

GINEKOLOGIA, 0724346-934. (GK)

Natychmiastowo. 094/343-81-29.

TYNKI cementowo- wapienne.
0604-941-550. (GK)

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

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

--------------------- ----- —-------------------12234/A

(GK)

(GS)

12338/A

GINEKOLOGIA, 0517-509-723. (GK)

okulistyczny. Koszalin, O.Langego
21.094/345-85-96. (GK)

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

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

bramy garażowe. Goleniów
00397/A

12766/A

Profesjonalnie! 662-142-955.

01836/A

10575/A

DENTYSTA- soboty, 0664-082-543.
(GK)

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

TYNKI cementowo- wapienne.

OGRODZENIA (siatki, panele),

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

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

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

10967/A

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

ŚWIADECTWA, certyfikaty

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

marmuru, granitu - wszystkie
systemy. Słupsk, 0661-259493.
--------------------------------- —------------

13081/A

TYNKI cementowo- wapienne,

MONTAŻ okładzin kamiennych,

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

-------------------------------------------------13648/A

09334/A

solidnie, 50 zł przęsło,
66445-2748. (GK)
---------------------------------------------- —

DOCIEPLENIA elewacje
664-036401. (GK)

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

(GK)

KSIĘGOWOŚĆ pełna i uproszczona.

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

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

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

MONTAŻ ogrodzeń betonowych,

11760/A

BALUSTRADY, słupki, ogrodzenia

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

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

.

siatkowe. Koszalin 0502-099-202.

Koszalin biuro rachunkowe
602255927 (N)

11980/A

DACHY. Solidnie, 500-131-845.
(GK)

01803/A

ENERGETYCZNEJ. 0501-124-159.

MATERIAŁY BUDOWLANE,
0691-179-543 (GP)

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

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

(GP)

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI

13341/A

MINIKOPARKA, 0501-019-251.
(GK)

DACHY pokrycia papy
514-374-780. (GK)

(GK)

513027999 (N)
12804/A

11989/A

13754/A

KRYCIE PAPA. 0664-873-669. (GK)

MINIKOPARKA 0508-199 555.
(GK)

12985/A

BALUSTRADY, bramy, automatyka
601885944 (N)

12254/A

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

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

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

automaty do gry wstawię
-------------------------------------------------

12324/A

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

_________________________________

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

(GP)

13629/A

(GP)

101 marmuru, kawałki
606427-234. (GK)

(GK)

(GK)

DOMY, elewacje, 0666-300-120.

11423/A

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

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

PŁYTY drogowe, jumbo, trelinke

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

okien przebudowy, vat 7 %.
0-791-501-823. (GK)

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

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

kosztorysowanie 0608-558-166;
www.briinvesta.pl (GK)

DENTYSTA codzennie, również

ogólnobudowlane, 0505-994-518.

+ minikoparka, 667-102-814.

12023/A

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

SPECJALIZACJA- montaż drzwi,

minikoparki, przyłącza wod.- kan.
0607-610-610. (GK)

10692/6

(GP)

"INVESTA" Nadzory,

07835/A

KOPARKO- ładowarka
0604-564-261. (GK)

DOMY z drewna, 0606-999-505.

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

094/345-88-98, 0-501-709-606.
Ö0329/A

STANY surowe, elewacje,

DOMY dachy Szczecinek
604-069744 (GK)

13493/A

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

KOPARKO- ładowarka,

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

12304/A

(GP)________________

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

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

12413/A

12470/A

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

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

500435-380.

13297/B

27 zł
27 zł
27 zł
27 zł
18 zł
18 zł
18 zł
18 zł
9 zł

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

profesjonalnie. 0665-232-070.

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

13802/A

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

RUSZTOWANIA klinowe, słupki
ogrodzeniowe, 0501-177-165

BUDOWA domów, tanio i

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

00537/A

(N)

(GK)

!!!!!!!!!! PROBLEM

•!!!!!! BIURO Rachunkowe,
PlT-y. Koszalin, 604-525-604.

03382/A

BUDOWLANE, 512-326-551. (GK)

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

7 osób, klima, alufelgi.

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

--------------------------------00537/B

sprzedaż. Tel. 603-328-839.

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

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

!!!! TYNKI maszynowe, gips,
cement, www.spinbau.pl
0728-855-872. (GK)
---------------------------------------------------

BUDOWA domów, ocieplenia.

BUDOWLANE- kompleksowo

!!!! POSADZKI maszynowe
zacierane (mixokret) spinbau.pl
0728-855-872. (GK)
--------------------------------------------------

13093/A

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

11932/B

GRANIT, kostka granitowa
KOMINKI, projektowanie,

(GK)

!!!! DACHOWE pokrycia,
więźby i docieplenia,
0783-554-645. (GK)

ZAORA 2.0 DTI, 2002/2003r.,
0665-628-008.

11032/A

BUDOWNICTWO

________________________ ________

(GP)

02846/A

BUDOWA domów, 793403-377.
(GK)
Remonty A-Z, F-ra Vat,
0-607-219493 (GP)

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

VWVento, 1,9 TDI (1995)
0663-102-358.

12313/A

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

(GP)

BUDOWA domów, 0-694-562-977.
(GP)
--------------------------------------------------

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

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

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

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

(GP)

I

www.gp24.pl

www.gs24.pl

www.gk24.pl

CDI

Ogłoszenia SMS-owe nie będą opublikowane w wydaniu magazynowym.

Ol

5.

O

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

O)

4.

CD

gpoi
gp02
gp03
gp04
gp05
gp06
glk07 gp07
glk08 gp08
gp09
CQ

3.

gsOi
gs02
gs03
gs04
gs05
gs06
gs07
gs08
gs09

glk01
glk02
glk03
glk04
glk05

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.

Cena

Nazwa rubryki

Kod rubryki

7T

2.

03525/A

13185/A

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

(GP)

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

02705/A

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

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

—-

—*r—=—

04132/A

! EXPRES-KREDYT 059/840-22-72.
(GP)
--------------------------------------------------

13365/A

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

04321/B

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

04321/A

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

00450/A

ATRAKCYJNE kredyty, gotówki

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

09943/A

10837/A

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

02278/A

CHWILÓWKA! Pożyczka!

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

11033/A

formalności telefoniczne.
Codziennie. 0694-781-781.

ONES 0-510-08-70-22. (GP)
-------- ------------------------------------- -—

13365/6

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

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

10609/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)
--------------------------------------------------

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

11593/A

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

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

00170/A

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

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

13365/C

MEM,

________
________
GORZELNIA Świerczyna skupi żyto.
Tel. 0604-509-365,
094/342-02-39. (GK)
13084/A

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

---------------------------- T---------------------

13664/A

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

04319/8

13061/A

!!!!!!!!!!!!!!
"AUTO-SERVIS-GAZ" Montaż,
naprawa. Raty. Samochody
z wtryskiem już od 1700,00.
Koszalin, Lechicka 74,200 metrów
za torami z szlabanami. Samochód
zastępczy. 094/343-09-55;
0-602-786-249. (GK)
-------------------------------------------------- 10710/A

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

12720/A

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

13164/A

MATEMATYKA. 0605-899-225.
(GK)
13674/A

KURS wózki widłowe, żurawie,HDS,

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

11625/A

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

11649/A

091/4343-296, 091/81-27480

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

00998/A

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

01798/A

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

09337/A

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

---------------------- —--------------------- — V

10383/A

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

02843/A

(GP)

(GK)

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

03381/A

09699/A

10731/A

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

094-346-22-87; 0502-532-639.

KAT. B OSK Morze, 503423416.

(GK)

(GP)
(GK)
'■ 10507/A

---------------i—«■--------------------- *7

13472/B

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

(GK)
12779/A

16 działek Biesiekierz 11 km od
Koszalina, 1 km od szosy Koszalin,
Szczecin, 15 km od morza,
malowniczo położone, okazja, tylko
20 tys. jedna, 0-602-404-031.
(GK)
13176/A

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

13636/A

3- POKOJOWE, komfortowe, blisko
centrum, wspólnota, I piętro, garaż.
0602-319-083. (GK)
13468/A

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

00034/E

00034/B

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

02269/A

« 12311/A

4-P0K0J0WE (90) 0-502-362-378,
http://lokalik.eu.interia.pl (GK)
13743/A

4-P0K0J0WE 0516-010-771.
(GK)
4-P0K0J0WE, 1 piętro,
691461467. (GK)
13707/A

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

12592/A

Koszalin- 094/341-08-65.

(GK)

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

12829/A

AR-HAND; 508-525-765;
059-84-00-34; WWW.ARHAND.PL
(N)
12984/A

ATRAKCYJNA działka budowlana
1300 mkw. nad morzem i jeziorem,
koła Jarosławca. 503451-854.

(GK)
13018/A

60 mkw., z własnym ogrzewaniem,
estetycznie wykończone,
ul. Podgórna 5, z garażem
(17 mkw.) w budynku,
606-201-864. (GK)
--------------------------------- ----------------

13359/A

BEZCZYNSZOWE, 63 mkw.,
Bobolice, 798-601-872. (GK)
13573/A

2000mkw. 607-578-516.

(N)

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

12940/A

budowlane ok 1000m.
0606354555. (N)
-------------------------

(GP)

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

03639/A

2- POKOJOWE, Szczecinek,
0-515-635-700. (GK)

13166/A

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

-------------------=—^1

'

00034/D

(GK)

03484/A

12382/A

od Koszalina, 0-606-258-796.

(GK)
13621/A

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

01901/C

DZIAŁKA bud. na górce, przy lesie,
w środku oś. Raduszka.
0609-665-977. (GK)
12621/A

DZIAŁKA budowlana 100 m
od morza, Mielno- Unieście,
0602426-191. (GK)

DOM + warsztat K-lin,
0501- 399-600. (GK)
12830/A

DOM 1-rodzinny wolnostojący,

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

13601/A

DOM 220 m2 na Zatorzu. Słupsk,
0502- 619-905. (GP)
01779/A

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

12374/B

DZIAŁKA budowlana 542 mkw.,
w Jamnie, 0889-157-644. (GK)
----------------- ---------------------------------

13445/A

DZIAŁKA budowlana 800 mkw.,
uzbrojona, 0-666-121-365. (GK)
----------------—------------------------------

13547/A

DZIAŁKA budowlana Nowe Bielice
0509499-220. (GK)
--------- —--------------------------------------

11986/A

DZIAŁKA budowlana Strzekęcino,
0660-83-84-81. (GK)
-----------------------------------------------—

12765/A

DZIAŁKA budowlana uzbrojonaniedrogo. 0504-289425. (GK)
--------------------------------------------------

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

13596/A

12134/A

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

01779/C

13519/A

KOMFORTOWY DOM SZEREGOWY
250 MKW. KOSZALIN, BAJKOWA
12- 990.000.0608-66-66-00.
(GK)
------------------------------ —--------- ——

13676/A

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI
--------------------------------- —------ —

01508/A

12851/A

MIESZKANIE (54) 094/34-258-30.
(GK)
12281/A

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 16-tej). (GK)
00347/A

Słupsk-Miastko bardzo atrakcyjne
70mkw, poddasze 50mkw, garaż,
działka, okazja! 185000 lub
zamienię na mniejsze w Słupsku.
0598107075 (N)
--------------------------------------------------

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

01902/A

13165/A

MIESZKANIE Poznań 603115376
(GK)
13751/A

NOWE domy w budowie
tel. 0509-533-031
www.domykoszalin.pl

(GK)
12952/A
12850/A

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

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

03497/A

DZIAŁKĘ 30 a, siedliskowa, 5km
od Słupska, 0607-362-659. (GP)

NOWY dom Strzeżeń ice
604 576 458, (GK)

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

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

03527/A

13090/»

13764/A

DZIAŁKĘ bud. 3305m k/Białogardu
OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,

00560/A

DZIAŁKĘ ogrodniczą (500 mkw.)

ul. Starzyńskiego 11,
Tel. 059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl
wycena firm. (GP)

w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej

(GP)

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

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

NOWY dom- Kędzierzyn
694-056-822. (GK)

---- -------------------------------------- -----—
02966/A

13624/A

KIOSK z lokalizacją 0723-090-603.
(GK)

DZIAŁKA, Ustka. 0601-20-66-94.
(GP)

tel. 0509-328-526.

(GP)

13469/B

(GP)

DOM w Łosinie, 0602-765-016
--------------------------------------------------

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

MIESZKANIE bezczynszowe trasa

Słupsk, Banacha. "IBIS"
059/84-25405, www.ibis.slupsk.pl

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

13031/A

KAWALERKĘ Koszalin,
501-185-828. (GK)

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

DZIAŁKA w osiedlu domków,

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

--------------------------- ... .. 03418/A

13126/A

DZIAŁKA Rosnowo, 5100 mkw.
warunki zabudowy, z drogą,
kanalizacją, wodą, prądem 100 m
do jeziora, 68 zł/ mkw.,
0-691-979474. (GK)

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

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

MIESZKANIE 4-pokojowe, 64m2,

(GK)

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

13547/B

KAWALERKA, 0-600-519404.
(GK)

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

12392/A

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

przy lesie, rzece (bardzo
atrakcyjna). Super tanio.
0792-325-202. (GK)

12583/A

blisko morza, 0666-121-365,
094/31-89-195. (GK)

--------------------------- —,------ ----- a-------

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

DOM ROKOSOWO, WOLNOSTOJĄCY,
DEWELOPERSKI, 0-697-657-514.
(GK)
DOM Sławno. 518-395-123. (GK)

13274/A

13448/A

03628/A

DZIAŁKA, Koszalin, Maltańska,
0781840374 (N)

00559/A

(GK)

ŁĄKA Święcianowo, 781840374
(N)

DZIAŁKA budowlana, pełne

(6arów) Pieszcz, 0-606-396-329.

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

przy ul. Batalionów Chłopskich
(za wiaduktem). 0509328526.

Słupsk, www.krynicki.com.pl,
059/84-11-662. (GP)

DZIAŁKA budowlana, Bierkowo
0-505-095-854. (GP)

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

DOM na wsi 120m na dział.lOOOm,

11015/A

GARAŻ murowany w Koszalinie

12502/A

DZIAŁKA budowlana,
0502-223-968. (GK)

DOM jednorodzinny z działką

03630/A

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

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

-------------------------------------------------- 13194/A
03566/A

10622/A

GOSPODARSTWO agroturystyczne,

holenderski z wyposażeniem
5.000 zł, 0-602-310-281. (GK)
13735/A

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

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

100 tys. korzystne warunki,
665458-561. (GK)

DOM w zabudowie szeregowej
12931/A

DZIAŁKI pod lasem 17 km

DĄBKI- domek stacjonarny

—-----------------------------7-----------------

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

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

DZIAŁKA pod budowę 2.20 ha,

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

03514/A

13190/A

telefon, nowe ogrodzenie przy
drodze asfaltowej 510-147-941.

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

CHAŁUPY/ Świeszyno działki

-----------

Ustka, blisko

13646/A

DZIAŁKI Niekłonice, 668-192-115.
(GK)

DZIAŁKA 0,22 ha Niedalino, prąd,

uzbrojenie Koszalin-Niekłonice
0604-84-10-94. (N)

BUDOWLANA Stare Bielice

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

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

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

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

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

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

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

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

2-POKOJOWE, 48m2, 3p„ Słupsk,
0692-824-507. (GP)

150 działkal500; Koszalin
Rokosowo 508436420. (GK)

Koszalin ul. Żytnia. 0501-501-630.

(GK)

13000/A

DUŻY dom 350 warsztat

DZIAŁKA budowlana 30 arów

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

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

12092/A

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

blisko las. Działka bud. 0,3ha,
media. Łąka l,8ha. 0889-243-166.

2-POKOJOWE Norwida (49).
Atrakcyjne 3-pokojowe Zatorze.
www.arhand.pl 508-525-765
059-84-00-344 (N)

—

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

4-P0K0J0WE, 74,5 mkw. Przylesie,

2-P0K0J0WE Emka 604757140
(N)

12712/B

mkw., Stare Bielice, 668-058-685.

(GK)

---------------- —----------------------------11680/A

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

07627/A

13622/A

DZIAŁKI budowlane 800 i 1530

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

(GP)
13336/A

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

do rzeki, Niestkowo.
0505-180-335. (GP)

13257/A

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

00034/C

12905/A

DZIAŁKI budowlane 55 zł/ mkw.
0669-210-555. (GK)

(GK)

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

12356/A

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

DZIAŁKI usługowe, 2000 mkw.

Kobylnica, 0500-385-589,
666-995-170. (GP)

--------:------------------ ;----------r------------

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

DZIAŁKA 0,38ha z dostępem

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

www.tel-668206406. kosza lin.
gazeto.pl (N)

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

13730/B

DZIAŁKI 0,30 ha, 0,58 ha, 0,10 ha,

IVp„ 230.000 zł, 0606-914448.

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

13476/A

00034/F

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

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

1-POKOJOWE 39 mkw. centrum
145 tys. 094/346-21-58. (GK)
1- POKOJOWE

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

DZIAŁKĘ siedliskową ok 1.3 ha
w Maszkowie, gm. Sianów,
0667-933425. (GK)

4-P0K0J0WE (59), Karłowicza 7,

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

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

morza, 0-606466-566.
11146/A

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

!! Promocja tłumiki,

094/342-05-97.

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

13472/A

!!! Słupsk lokal, Ip.
0888-639-810. (GK)

2-POKOJOWE, 49m2,

!!!!! "AAUTOALARMY"
(Naprzeciwko PZU)

13279/A

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

ATRAKCYJNE, nowe mieszkanie

!!! Nowe mieszkania,
888-328-558. (GK)

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

"TOMCIO" B+E, C,

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

(GK)

i garażem. 0509-115-157.

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

2-POK. Wańkowicza 39 m2
500-119-217. (GK)

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.
(GP)

BEZSTRESOWO. 608-781-101.
(GK)

----------------1 "

1EMM

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

(GP)

Raty. 094/34-69-115, Jamno 63.
01126/B

02911/A

! KURS ZA DARMO? BUBNOWICZ
0609-610-556 WYŚLIJ SMS O
TREŚCI: "KOSZALIN"
OBDZWONIMY. (GK)

ogrodzenia, bramy, balustrady.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

(GK)

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

3-POKOJOWE, Ip., z działką

-------------------------------------------------00799/A

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

mmmi

!!!!!!! AUTOGAZ montaż,
naprawa, legalizacja zbiorników
LPG-TDT, mechanika pojazdowa,

00034/A

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

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

C+E,501-334-323

12855/A

optimusnieruchomosci.pl
Kup i sprzedaj bezpiecznie
091/488-55-21 (GS)

(GK)

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

03489/A

4-P0K0J0WE, garaż, ogród:

KUPIĘ dom, 512-004-262. (GP)

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

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

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

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

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

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

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

02697/A

GRUNTY, region koszaliński,
0781840374 (N)
---- ;---- -----------------------------------------

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

-jrnmmoL._

(GP)

13151/A

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

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

--------------- ------------------------ ■--------11029/A

MATEMATYKA, 0518-266-202.
(GK)

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

13566/A

59/840 11 55
www.ellert-nieruchomosci.pl

CHEMIA 785240512 (N)

01770/A

SZAMBO, tanio, kupię,
606-642-171. (GK)

okolice Słupska (Wrząca),
0-601-099-634. (GP)

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

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,

KURSY komputerowe "Matcomp"

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

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

DZIAŁKĘ budowlaną, okolice

04133/A

SPŁATA innych. 0-501-3548-25.
(GP)

01841/J

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

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

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

13711/A

3-POKOJOWE, 78m2,1 piętro,

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

(GP)

Koszalina, do 40 tys.
0- 600-583-942. (GK)

NAUKA
KOREPETYCJE

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPNO

03201/A

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

---------------------------- -------------------—
10830/A

www.merkury.slupsk.pl

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

KREDYTY na dowód, 091-38-26-333
(GS)

10835/A

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

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

ANGIELSKI, matura. 602-537-077.
(GK)
11319/A

01620/B

NIERUCHOMOŚCI. 059/840-32-32.

------------------- :-----------------------------*-

—

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

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

!! MERKURY!!

"DE-EM CENTRUM'1
(094)348-0-347. (GK)

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

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

------------- -J-----------------------------------

DOM, Kołobrzeg, 094/353-20-06.
(GK)

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

10515/A

KONSOLIDACJE kredytów

--------------------------------------------------12946/A

03623/A

3-POKOJOWE, 65 mkw., 2p„

(GK)

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

NAPRAWA, 094/347-13-15.

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

kat. B. Polecam! 0607-978-825.

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

00220/A

wieżowiec, Słupsk 0-606-350-509.

z garażem, Manowo,
0515-216-608. (GK)

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

(GK)
00414/A

47938/A

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

NOWE I UŻYWANE, SPRZEDAŻ

(GS)

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

AUTOSZYBY, Tel:091/4646-017
(GS)
CHŁODNICE WODY I KLIMATYZACJI

12631/A

3-POKOJOWE, 60,5m2, parter,
02251/A

PZM-OT ul. Zielona 1

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

1295°/A

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

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

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

(GK)

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

DOM z piwnicą (240)+ osobny

------------ —=--------- ------------------------

NAUKA Jazdy - Pastwa Wojciech

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

—

3-POKOJOWE, 0608-730-931. (GK)

miesiąc, 0500414847,
501-292-554 (GP)

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

AUTO na gaz. Montaż.

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

L-33 - Rozpoczęcie 10-12 co
--------------------------------------------------

AUTOSZYBY + części = Najtaniej!!!!

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

---

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

13273/A

DZIAŁKĘ przy 11 rol-bud, 4 km
od Szczecinka, media, 4 ha. Bdb.
lokalizacja. 5,50 zł/m2,
602-153-814

13386/A

(GK)

(GK)

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

PARTER domku Koszalin
509777049 (GK)
--------------------------------------------------

X

TANIO! P.W. WARBUD
00415/A

662-161-265. (N)

DZIAŁKĘ siedliskową 3000 m2 pod

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

Koszalinem tanio sprzedam,

PENSJONAT w Łebie,

0508-187-800.

(GK)

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

13737/A

PAWILONY Z PŁYTY WARSTWOWEJ!

0604-50-24-52.
-12326/A

------------------- -«

(GP)
...

ł

11903/A

V 'iC MJ1748/A

' sobota - niedziela
25 - 26 kwietnia 2009
^. 75-605 Koszalin,
m
ul. Zwycięstwa 155
teł-094 341 02 51 o
094 347 12 72 4 w
RUCHOMO Ś <3 I
rsi
--------------------------------------------- iWJArJ
11- pokojowe, (30) po remoncie, duża,
*i
widna kuchnia, rej. Żeromskiego, 108.000,■ 2- pokojowe, (55) atrakcyjne, loggia, I piętro,
nowe budownictwo, Centrum, 292.000,■ 3- pokojowe, (49) duża loggia, dwustronne,
słoneczne, rej. Spółdzielczej, 164.000,■ 3- pokojowe, (58) po generalnym remoncie,
Nowsze budownictwo,
loggia, I piętro, rej. Sikorskiego, 255.000,1 pokojowe, 31 m2,
I Dom w zabudowie bliźniaczej (175) przestroCentrum 143.000,nny salon z kominkiem,Nasz Dom, 565.000,I Atrakcyjna działka gruntu pod budownictwo
jednorodzinne (452) Rokosowo, 140.000,- ]

ABELARD

KAWALERKA do wynajęcia przy
(GK)

ul. Pionierów. 0505-391-984.
---------------

13432/A

NIERUCHOMOŚCI

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

13511/A

(GK)

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

13670/4

KAWALERKA, umeblowana,
664-094-250. (GP)
03660/A

KOMFORTOWE centrum
602-234-214 (GK)
-------------------------------------------------- -

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

13033/A

03646/B

Koszalina, 0-5014545-87.

(GK)

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

2-POKOJOWE umeblowane

mkw., działka 1 ha, blisko jezioro,
Wierzchowo k/Szczecinka,
285.000,- 0781-340-231. (6K)

do wynajęcia. Słupsk,
0515-166-575. (GP)

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

13227/A

PÓŁ bliźniaka lub dom plus

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

(GK)

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

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

13507/A

www.pasibrzuch.com

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

03001/A

(GK)

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

SPRZEDAM dom, 604-188-773.
(GP)

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

2-POKOJOWE, Zakole.
0502-503-899. (GK)
2- POKOJOWE. 602-38-78 13. (GK)
------------------------------------------ —:

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

13453/A

SPRZEDAM lokal centrum Słupska,
0604-590-846. (GP)
--------------------- ----------------------------

3- P0K0J0WE (55) nieumeblowane,
---------------------------------------------- —

84 m2, możliwość zamiany na
działkę budowlaną lub siedliskową,
0604-940-114, 094/36-72-821.

(GK)
12198/A

WEX letniskowy Rowy,
59/84-11-029. (GP)

13107/A

4 - pokojowe firmie, Słupsk,
0503445-095. (GP)
03646/A

03493/A

SPRZEDAM mieszkanie w Złocieńcu

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

13111/A

Na Skarpie, rodzinie.
0-511-140-888. (GK)

SPRZEDAM kawalerkę Sianów,
609388691 (N)

01874/A

03469/A

nieruchomości. 059/84-819-20.

(GP)

o pow. 32 m na biuro lub handel
w atrakcyjnym miejscu
094-3143692, 0601791591 (N)
12807/A

DĄBKI- do wydzierżawienia lokal
---------------------------

00034/G

ZIEMIĘ, 513-074-986. (GK)

13144/A

13043/A

13581/A

00562/A

DO wynajęcia kawalerka Słupsk.
0-662-140-688 (GP)

zapleczem sanitarnym
(łazienka) .Oferty: 502 44 99
35, 509 580 502,

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

hq.szczecin@rp-global.com
1371509G1K1A

10650/A

DO wynajęcia teren pod działalność
handlowo- usługową w Mielnie (przy
plaży), 605-854-702,502-121441.

(GK)

K-łin Śródmieście 604-298-140.

GABINETY, biura, inne Zwycięstwa,

(GK)

piętro Koszalin, 0-660-318493.

13744/A

13725/A

HALA do wynajęcia 0-501-263-657.
(GK)

1-POKOJOWE, 0-601-072-762.
(GK)

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

2-POKOJOWE do wynajęcia,

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

12762/A

KAWALERKA do wynajcia, Koszalin,
13668/A

KAWALERKA do wynajęcia na Orlej.
094-342-7345,0696467-721.
(GK)

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

13662/A

DO gastronomii (pikniki, festyny).

13701/A

POKÓJ 2-osobowy -«-internet,
0501-664-343. (GK)
13616/A

POKÓJ 2-osobowy, duży, ładny,
tanio. Północ. 0600-238-806.

(GK)

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

13617/A

POKÓJ domek 0-509-752495.
(GK)

FIRMA handlowo-spożywcza
zatrudni kasjerkę fakturzystkę.
CV składać osobiście: Koszalin,
ul. BoWiD 9E. (GK)

SPÓŁKA deweloperska

FIRMA PCO Group sp. zo.o.
w Bobolicach zatrudni pracownika
z biegłą znajomością
j. niemieckiego. 094/347-56-09.
FRYZJERKĘ zatrudnię Koszalin,
Piłsudskiego 10. (GK)

SPRZEDAWCĘ do sklepu mięsnego

HOTEL Polanin w Połczynie- Zdroju

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

zatrudni na stanowisko: kucharz,
kelner, praca stała.
Tel. 602499-841 (GK)

SPRZEDAWCÓW do sklepu

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

13671/A

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

KIEROWNICZKĘ żywienia do kuchni
z Koszalina, Białogardu, Połczyna
Zdroju, Świdwina, wymagamy prawo
jazdy, doświadczenie, zapewniamy
stałą pracę i transport.
662-143-828 (GK)

do sprzątania klatek schodowych
094 /34544-07; 602-746-896.

(GK)

13788/A

POSZUKUJĘ 1-2 pokojowego
w Bobolicach, 667-217-615. (GK)
13557/A

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

13099/A

POSZUKUJĘ placu pod Quady Uatka
i Rowy, 0-889-252-728. (GP)
------------- —---------------------------------

03426/A

SKLEP Sarbinowo, 0692499-767.
(GK)
13590/A

WYDZIERŻAWIĘ plac 100 m2
13288/A

WYNAJMĘ kawalerkę
------------------------------------------—-----

(N)

13215/A

1-pokojowe.

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

WYNAJMĘ pokój 2-osobowy,
601156630 (N)

ciastek w Forum. 0660401-996.

(praktyczne zastosowanie)
- doświadczenie w pracy związanej z
projektowaniem
- prawo jazdy kat. B
Dokumenty aplikacyjne
- na adres: aos@aos.pl

(GK)
KONSERWATORA, panią do
sprzątania, 606-897-155.

Firma KonsultingowoInżynierska
Rok założenia 1989

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

03618/A

SPRZEDAWCZYNIĘ, pomoc

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

13197/A

STOLARZA meblowego,
501-399-600. (GK)
---------------------- ----------------------------

13661/A

SZUKAM pani do sprzątania,
0609-858-579. (GK)
13834/A

TYNKARZY gipsowych
0-692-961-276 (GS)
---------------------------------------- -------- -

00118/A

w Słupsku poszukuje osoby
ze znajomością języka migowego
do prowadzenia szkolenia. Kontakt
tel. 059/845-27-27 wewn. 411,
pan Adam Leszczyński. (GP)
01880/A

ZATRUDNIĘ fryzjera/-kę od zaraz
lub wydzierżawię stanowisko
fryzjerskie, 0602-739-358. (GK)

KOSZALIN - praca w ochronie.
513-186448. (GK)

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

przedstawiciela handlowego, Ustka
510 190 000, pasjal53@wp.pl

(GP)
konserwatora, zakwaterowanie.
0-664/304-616 (N)

MENEDŻERA
PROJEKTÓW

KUCHARZY, pomoc kuchenną,

13558/A

ZATRUDNIĘ glazurnika,
0-694420-515. (GP)
--------------------------------------------------

03627/A

ZATRUDNIĘ krawcowe
z doświadczeniem, pomoce
krawcowej, montera karniszy ("złota
rączka") z prawem jazdy do pracy
w Kołobrzegu. Tel. 695118381

KUCHARZA, pomoc kuchenną,

zatrudni:

(N)

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

Od kandydatów oczekujemy:

doświadczenia w pracy
z projektami inwestycyjnymi
co najmniej 5-letniego
doświadczenia zawodowego
zdolności organizacyjnych
i umiejętności negocjacyjnych

studentki do recepcji, panie
do sprzątania pokoi, Mielno,
Lechitów 22,0-607-92-76-78.

CIĘŻAROWYCH (VOLVO I SCANIA)
NA PEŁEN ETAT, PRACA
WYJAZDOWA. TEL. 606379566.

(GK)

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

NA monitoring, 0697-967-767.
(GP)

posiadania prawa jazdy kat. B
(z praktyką)
Koszalin

CV ze zdjęciem oraz list
motywacyjny prosimy składać
na adres: aos@aos.pl
1348409G1K2B

13755/A

ZATRUDNIĘ przedstawiciela hand,
z doświadczeniem- kobietę.
Osoba dyspozycyjna (doświadczony
kierowca). 0788-732-588.

OPERATORA koparki;
0516-009-351 (GS)

(GK)

OPERATORA podnośnika koszowego
zatrudnię; 0698-860-014
po 20.00,

13191/A

ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCH.

(GS)

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

01086/A

OSOBĘ niepełnosprawną
z okolic Koszalina na stanowisko
kierowcy 606-79-3340. (GK)
13495/A

samodzielności w działaniu
i poczucia odpowiedzialności
zawodowej

Miejsce pracy:
00367/A

monopolowego w Ustce zatrudnię.
Kontakt: ul. Grunwaldzka 2, Słupsk
tel. 059/843-63-92 (GP)

__-----------------------------------------

(GK)

KUCHARZA, kelnera/kę,

dobrej znajomości
języka angielskiego

w Mielnie przy wejściu na plażę.
--------------------------------------------------

Oczekiwania wobec kandydatów:

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

placu ok. 4 mkw., w miejsc,
nadmorskich (Darłowo wsch.
i zach., Łazy, Dąbki, Sarbinowo),
0504-135-951. (GK)

(GK)

KOBIETY po 30-tce, do sprzedaży

- wykształcenie wyższe inżynierskie budowlane
- znajomość oprogramowania Auto CAD

03556/A

ZAKŁAD Doskonalenia Zawodowego

(GK)

13335/A

trasie A6 Malechowo 723120492

(GS)

kuchenną do letniego baru.
Podania składać: Bistro
ul. Głowackiego 4, Koszalin (basen).

KELNERKI, pomoc kuchenną,
Unieście, 094/316-60-92. (GK)

(Dział Projektowy)

AOSSp. z o.o. Sp.K.

POKÓJ, Raduszka. 600-659-039.
(GK)

"Szponder" Szczecin.
Tel. 091/484-15-84.

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

13583/A

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

ZATRUDNI ASYSTENTA
ze Stargardu lub okolic do
działu prawnego. Wymagania:
wykształcenie prawnicze lub
student ostatniego roku prawa.
CV na adres:
lgwizdala@papirus.pl (GS)
01016/A

1348409G1K2A

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

Tel. 600-900-088.

Słupsk, 059/843-37-30,
0502-333-007. (GP)

(GK)

KOBIETY lub mężczyzn
AOS sp. z o.o. w Koszalinie
Firma Konsultingowi - Inżynierska
Rok zał. 1989 zatrudni:

12329/A

PRZYJMĘ do pracy w kuchni.

ASYSTENTÓW PROJEKTANTA

____

niski czynsz. Stargard.
790450-894. (GS)

Rokosowo, od maja.
0695-72-90-00. (GK)

13752/A

POKÓJ 2-; 3- osobowy,
0602-656430 (GK)

WYNAJMĘ mieszkanie

2-POKOJOWE komfortowe 81 mkw.,

likcencję. Zapewniamy atrakcyjne
wynagrodzenie, 094-346-83-35.

13703/A

POKÓJ - domek 0604-247-683.
(GK)

0600-772466. (GK)
13148/A

pracowników ochrony z okolic
Świdwina i Koszalina posiadających

(GP)

(GK)

KAWALERKA do wynajęcia
-----------------------------------—------------

00529/A

AGENCJA Ochrony "Szabel" zatrudni

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

(GK)
13570/A

08929/A

ul. Szczecińska, 0513-897-231.

ul. Piłsudskiego 667217622

Orla, 0888-156-872. (GK)

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

OBIEKT handlowy 150 mkw.,

centrum Koszalina. 692-017-799.
--------------------------------------------------

13294/A

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

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

13792/A

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

POSZUKUJĘ do wydzierżawienia

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

1-POKOlOWE 750 zł.
0602-73-28-25. (GK)

wynajęcia: biuro, produkcja,
hurtownia, inne. Media wszystkie,
sieć komputerowa, alarm, brama
uchylna, Koszalin, Szczecińska 38,
604-286-756. (GK)

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

134M parter domu: 4 pok., ogród.

12566/A

NOWY budynek 170 m2 do

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

03570/A

w Koszalinie (parter) z

03619/A

POMIESZCZENIE gospodarcze przy
03580/A

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

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

(GP)

sanitariaty, osobne wejście,
w domku, internet 94/340-59-86,
697-915-986. (GK)

DO wynajęcia garaż, 3-go Maja.
Słupsk 0-606-309-516. (GP)

wynajęcia lokalu biurowego

(GK)

"AVON" zarabiaj. 0510-247-601.
(GK)

ul. Słowackiego. 0608-368-241.

wyposażone, całość 1500 zł.
Kontakt: 513-034004,
508-199-537. (GK)

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

odnawialnej poszukuje do

12997/A

POKÓJ z aneksem kuchennym,

DO wynajęcia atrakcyjny lokal 35m.
Białogard, 0604-513-042. (GK)

Firma z branży energii

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

DO wynajęcia 2-pokojowe, w pełni

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

WYNAJEM

2.400 zł brutto, Koszalin,
0607456-541. (GK)

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

(GK)

13377/A

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

DO wynajęcia 2-pokojowe, Koszalin,
0602-557-917. (GK)
---------------------------------------

ZŁOCIENIEC- kawaleerka 28m2, II
p. 0603-783-001. (GK)

03399/A

13793/A

LOKAL nad morzem- Dąbki, do
wynajęcia, 0602-672-797. (GK)

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

DARŁOWO wynajmę lokal

usługowy (np. stylizacja paznokci).
0691-740-222. (GK)

WWW.SPGN.pl Bogata oferta

Białogard, 0692-357-529.

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

BOX na Manhatanie, parter,
0604-888-894. (GP)

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

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

(GP)

-------------------------------------------------13149/A

00406/A

02569/A

K/BIAŁOGARDU i Śląsk na

LOKAL użytkowy (120) - Słupsk
03609/A

13772/A

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

13745/A

2-POKOJOWE, Słupsk,
0-601-564-175 (GP)

SKLEP w centrum Darłowa o
pow.51 m2; 601-961-705

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

13510/A

LOKAL śródmieście 78 mkw.

2-POKOJOWE, 0-502-36-88-87. (GK)

(GP)

01855/A

3-P0K0J0WE Sianów na Koszalin,
0-505-126-537. (GK)
--------------------------------------------------

13639/A

ogólnobudowlanych, instalatorów,
dekarza, 691-027-643 (8 -17).

13183/B

na 2-pokojowe do 45 m2, do lip.
Bardzo pilne 094/716-22-90,
668-828-956. (GK)

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

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

13572/A

PUNKT gastronomiczny

03376/A

(N)

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

13305/A

Koszalin. 0790433-851.

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

44586/A

w Ustroniu Morskim 601-91-7340

.

EKSPEDIENTKĘ do pizzerii,

LOKAL handlowy, Jarosławiec.
--------------------------------------------------

00328/A

budowa, Rokosowo
094/346-80-96, 784-595-980.

LOKAL handlowo- usługowy (33m2)
w Dębnicy Kaszubskiej wynajmę lub
sprzedam, 0609-058-150. (GP)
--------------------------------------------------

01792/A

11437/A

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

na b.dobrych warunkach
0504-124-165. (GK)

na parter. Słupsk, 059/84-55-272.

(GP)

samochodowego zatrudnię.
Koszalin, 0606-38-86-65. (GK)

PRACA sezonowa w lodziarni

2-POKOJOWE II piętro zamienię
---------------------------------------------------

13593/A

POMOCNIKA lakiernika

DOŚWIADCZONĄ kosmetyczkę

pracującą w "Symfonii".
Koszalin 606-79-3340. (GK)

3-P0K0J0WE 57,8 m2, komunalne

LOKAL centrum 88 mkw.,
0-602-234-214. (GK)

1068809G1K2U

PÓŁ bliźniaka 84 mkw., garaż 46

13598/A

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

DOŚWIADCZONĄ księgową,

zamienię na większe (zadłużone)
662-733-867. (GK)
------ ----------- ---------------------------------

LOKAL 90 mkw., centrum

www.alielaril.pl

JMML

13672/A

i ubezpieczeniowych zatrudni Biuro
Doradcze "Dusigrosz",
tel. 662127927 (N)

PRACOWNIKÓW do robót

1-POKOJOWE sprzedam lub

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

alaMa-nlerucliomoscl.0H

13443/A

NIERUCHOMOŚCI

12594/A

LOKAL (30) Bosmańska
604-226-209 (GK)

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

Mieszkanie
3 pokojowe, 65mz,
Sianów 155.000,-

STANCJA Koszalin 094/34-03403.
(GK)
------------ ------ -------------------------------

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

13293/A

kucharzy i pomoce kuchenne,
tel. 696483-222,
od 12.00 - 20.00. (GK)

DORADCÓW klientów bankowych

KAWALERKA, K-lin,
094/34-60-866.

PIWIARNIA Warka zatrudni

DO lodziarni osobę
z doświadczeniem Koszalin,
604-230-696. (GK)
---------------------- ------------------------ —

KAWALERKA do wynajęcia.
0791-580-620. (GK)

LOKAL 40m2, Słupsk
0503445-095. (GP)

Spójrz, te wszystkie
oferty są tylko dla Ciebie U!
ZAPRASZAMY.

ZAKŁAD Fryzjerski do wynajęcia.
Ustka, 059/8144-096. (GP)
----------------- —------011

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

00565/A

ZATRUDNIMY handlowca do
sprzedaży maszyn rolniczych,
wymagane wykształcenie
w kierunku poszukiwanej
specjalności. CV prosimy kierować
na e-mail: grzmiaca@roltop.pl.

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

00402/A

ZATRUDNIMY mechanika pojazdów
PANIĄ do pracy biurowej
z samochodem. Koszalin ul. Boh.

ciężarowych, 0503-700-222.

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

Warszawy 9, od 7.00 do 15.00.

13613/A

ZATRUDNIMY od zaraz do pracy

(GK)
13380/A

za granicą. Umowa o pracę.

PIWIARNIA Warka zatrudni

Obróbka elementów z kurczaka,

kelnerów, barmanów (mile widzani
studenci), tel. 696483-222
od 12.00 - 20.00. (GK)

indyka, email: drobpack@gmail.com
tel. 0914601419,
kom. 791-746-986 (N)

/"1 A |j§ sobota - niedziela
- 25 - 26 kwietnia 2009

OGŁOSZENIA DROBNE

jLtmL

FILMOWANIE, zdjęcia
0604-087-283. (GK)

3+#-4

DREWNO kominkowe.
784-127-694. (GK)

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

Nadając trzy ogłoszenia do„Głosu"
dodatkową, awartą emisję,
zlecisz za złotówkę.

10753/A

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

HD, videofilmowanie
0-605-732-267. (GK)

DREWNO kominkowe.
792-635-214. (GS)

—-------------------------------

12195/A
—-----------------------------------------------

KOMUNIE, weekendy- tanio.
www.palacmorski.ta.pl
694-938-703 (GK)

DREWNO opałowe 64 zł
608- 576-046 (GK)

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

12620/B

TANIO! Wesela, komunie, imprezy.
0603-125-269,0601-642-067. (GP)
-------i------------------------------------------------

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

00620/a

GOFRY, RURKI "BAŁTYK GOFR"
DOWÓZ, 0-94/345-81-44,
609- 982-133. (GK)
13187/A

KAMIEŃ polny 0661-162469. (GK)

od osoby. Słupsk, 0502-322-140.

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

(GP)

KOGUTY na mięso, Bielkowo,

WWW.F0T0WESELA.C0M.pl (GK)

Budzar. 094/34-02-312,
0-504478-710. (GK)

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

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

01664/A

11009/A

12944/A

0509-151450
www.szamba-poznan.pl

13223/A

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

(GK)
10287/A

TANIE GARAŻE BLASZANE,

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

28 lat,wyk. śr-tech, szukam pracy
jako: ślusarz, monter, pomocnik
bud. 510287437. (GK)
--------------------------------------------------

11576/X

DOŚWIADCZONY szef kuchni
oczekuje ofert współpracy,
0512-89-38-77. (GP)

!! I! WAPNO ROLNICZE
094/365-63-18. (GK)
----------------,----------------------------------

MAJSTER, 0507-026-600. (GK)

! USŁUGI rolnicze- orki, siew,
opryski, kombajn, itd.,
0502-250-100. (GK)

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

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

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

01718/B

—.—

13097/A

PRZYJMĘ szycie w domu,
506-993-641. (GK)
--------------------------------------------------

13369/A

TAPCZANIKI 0601-84-39-86. (GK)
——------------------------------------------

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

11274/A

11453/A

WAGI samochodowe, inwentarzowe
i do silosów, 0503-801-678. (GK)
13003/A

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

10509/A

remoncie sprzedam,
0601-998483, 094/ 316-52-55.

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

00433/A

!!!!!!!!!!! BUSY Holandia,
Niemcy, NAJTANIEJ od 200 zł,
0609- 818-709. (GK)

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

——-----------------------------------------00438/A

!!!!!!!!!! Avangarda busy
do Belgii Holandii, od 230 zł,
608-502-289. (GK)
00435/A

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

(GK)
———————-----------------------

0665-255-011,
dyskrecjalOO@wp.pl

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

13385/A

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

01890/A

00453/A

00118/A

ZIEMIĘ pod trawnik okolice
Koszalina -dowiozę, 602466868
(GK)
08111/A

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

00118/B

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

00118/C

!!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,
0503-198446,067-2666491 (GK)
--------------------------------------------------

00118/E

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

00347/A

!!!! przewozy Holandia, Niemcy,
wyjazdy czwartek - niedziela,
0506-110-012. (GK)
....................................................

12703/B

SADZENIAKI Bryza. 0783-571-316.
(GK)
13154/A

SPRZEDAM ciągnik fortschrit,
z pługiem 4- skibowym cena do
uzgodnienia 0609-580-221. (GK)
00341/A

SPRZEDAM Ursus 12-12, presa

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

00347/B

13497/A
03478/A

12559/A

WAPNO nawozowe - atrakcyjne
ceny, 094/346-90-40,
0-501-310-176. (GK)
---------------------------------------------------

10379/A

WYPRZEDAŻ wszelkich używanych

------ ------------------------------------ 00333/A
!!!! wyjazdy Holandia, Niemcy,
250 zł, 067/266-96-54,
kom 0518-373-256. (GK)
00347/C

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

11368/A

ZETORY: 7245, 7211, 8045, 6718,
Kombajn FORTSCHRITT 512, Prasy
WELGER RP-12, NEW HOLLAND
835, Z-224, TUR.
TEL. 0-504-571-652. (GP)
--------------------------------------------------

!!! Anglia, osoby + paczki
0503-198450 (GK)

03586/A

_____ «ozbywka_ _ _ _ _ _

00333/B

!!!!! "ROGALICZEK". Wesela.
(094)341-0143; www.rogaliczek.pl

!!! tanio przewozy + przesyłki
Niemcy, Holandia, Belgia!!!
z adresu pod wskazany adres,
0602-800-924 (GK)

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

13851/A

UNTERBUS, Holandia, Belgia,

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.
Ceny promocyjne: maj - październik
512-058-192 www.willamilenium.pl

Niemcy 060248-58-64,
091/455-34-97 (GS)

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

00440/A

(GK)

BERUN- lotniska 0601-70-53-53,
(GS)

BANKIETY, wesela, weekendy,
wczasy 694-938-703
www.palacmorski.ta.pl (GK)

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

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

00023/B

00691/A

TRANSFERY-lotniska.
0914850422. (GS)

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

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

00507/B

11941/A

IGRAŃ IT, kruszywa, 0505-058444.
(GS)
--------------------------------------------------

00013/B

IPUSTAKI ceramiczne, dachówki,
stropy! tanio! 0501-066-008. (GS)

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

00013/A

00013/C

13452/A

AKWARIUM 1121 z rybkami
13776/A

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

(GK)

07209/A

0-59/846-11-10, 0508-120-638
00366/C

SIATKA, słupki, produkcja, montaż.
Słupsk, 0-501-177-165. (GP)
--------------------------------------------------

03386/B

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

09484/A

druty, słupki. Transport. Montaż.
Producent, Słupsk 059/847-1642.
00466/A

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

13030/A

13372/A

00948/A

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

01709/A

DREWNO kominkowe, opałowe.
0502-96-56-34, 059/846-26-08.
(GP)
------ -------------------------------------------

01809/A

13415/B

01757/A

0-513-694-998 Monika - prywatnie.

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

01414/A

0600-696-516 Dwie początkujące.
(GK)
13415/C

0664-523-109 nowa zgrabniutka
(GK)
--------------------------------------------------

13415/E

0-695-561-084 19-latka. (GP)
--------------------------------------------------

01504/A

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)
------ --------------------------------------------

01838/A

30-LATKA Słupsk, 0791-620-311.
(GP)
--------------------------------------------------

01818/A

10232/A

SUKIENKA komunijna
0609-316-398. (GK)
--------------------------------------------------

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

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

13415/D

AGNIESZKA Koszalin
0-506-55-77-83. (GK)

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

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

13647/B

13578/A

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

12218/A

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

12831/A

HDS- wywrotka. 0602-372-620.
(GK)
13280/A

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.

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

01569/B

MIĘDZYNARODOWY 0600-231-608.
(GK)
--------------------------------------------------

11727/A

TRANSPORT Koszalin 500860187
(N)
-------;-------------- ;---------------------------

12476/A

TRANSPOTR do 1,51.
0602-271-931. (GK)
—-----------------------------------------------

12828/A

USŁUGI- transit max,
666-08-3848. (GK)
--------------------------------------------------

13163/A

WYWROTKA +koparko- ładowarka,
0602-636-791. (GK)
10020/A

WYWROTKA HDS 101
0-604-790491. (GK)
12257/A

12693/B

NAPRAWY RTV AGD

47941/A

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

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

10831/A

ANIA młoda nowa 0662-720-125.
(GK)
13415/A

ASIA 515-66-39-08, Słupsk. (GP)
01390/A

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

01833/A

13112/A

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

NAPRAWA RTV ekspresowo,
gwarancja, bezpłatny dojazd,
094/345-74-61. (GK)
------------------ --------- --------- ------

00324/A

NAPRAWA RTV - domowe.
059/843-04-65. (GP)
— --- ------------------- ----------------;---- - '

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

03024/A

! pralkonaprawy,Słupsk
602-364-943 (GP)
-------- ------------------------------------------

02837/A

ANTENY- montaż, modernizacje
0601-585403. (GK)

13546/A

—

-------------------------------- —43112/B -

13461/A

! Domowe TV. 0-59/84-20-970

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

OLA. 0-600-752-038. (GK)

02757/A

!!!!!!!!!!! RTV naprawa
u klienta. 094/3414-525,
698-074-634. (GK)

KWADRANSIK 696-581-930. (GK)
MILUTKA 0607-304-654. (GK)

12270/A

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

---- ----------- *---------------------------------11371/A

KLASA na obcasach- przyjmiemy
dziewczyny Kołobrzeg
0698-054-054. (GK)

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

13170/A

AUTOLAWETA, tanio, 600-180-190.
(GK)

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

AMELIA. 0662-596-798. (GK)

—

12454/C

AUTOLAWETA 6mb 3,5T
508-336-652 (GK)

—.......

888-864-488 koszalinianka
23 lata. (GK)

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

STYROPIAN producent, dostawa.
052-331-6248. (GK)

13141/A

AUTOLAWETA 0669-826-078.
(GK)

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

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

JOWITA 0-692-070493. (GK)

12937/A

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

•---------- :---------------------------------------

HDS 8 ton Koszalin(0)510-270-294. (GK)

(GP)

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

drzewek owocowych.
Zapraszamy 9-17 Koszalin
ul. Szczecińska 20
094/342-26-60. (GK)

DREWNO kominkowe, olcha -110
(GP)

12334/A

0501-775-245 Twoja Grażynka.
(GK)

CZARNULKA. 0798-976-053.
(GK)

SPRZEDAŻ krzewów róż,

47955/A

4 tony z windą, 0601-709-754.
(GK)

AUTOLAWETA. 0694-594-993.
(GK)

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

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

DREWNO kominkowe,
784-265-135. (GK)

13474/A

{ZATRUDNIMY panie;
0-511-794-669. (GK)

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

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

01853/A

!! MŁODA studentka 512-612411.

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

DREWNO kominkowe superoferta,
0608- 153-847. (GK)

01853/B

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

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.
Słupsk, 0661-177-611. (GP)

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

09699/B

(GP)

garażowe. Goleniów
091/407-20-10 (GS)

13278/A

00437/B

!!!!!!! Młody przystojny spełni
kobiet pragnienia, 0727-525-923.

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy

12875/A

zł. Brykiet, węgiel. 0695-141-520.

13818/A

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

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

11096/A

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-50-84, 0502-637-252.

(GK)

CEGŁA poniemiecka, stan bdb.,
dowóz gratis. 606-227-515. (GK)

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

10957/A

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

--------- ----- ~—----- —------ ---------------

12873/A

!!! PRZEPROWADZKI,
0507-145-747 (GK)

!!!!!!! 0662-665457. WYJAZDY.

------------------------ ;------- -----------------03385/A

(GP)

CAMPING "Niewiadów.
503482-240. (GK)

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

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333
(GK)

Słupsk, 0-59/842-87-55,
0-603-070-188. (GP)

11424/A

!!!!!!!!!!! 1,6 ton0602-622-284. (GK)

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

(GK)

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

SIATKI ogrodź., leśne i słupki.

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

BUKSZPAN od 2 zł,
0-94 342 70 88. (GK)
--------------------------------------------------

11422/A

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.
--------------------------------------------------

BRAMY-NAPĘDY, BLOCZKI
FUNDAMENTOWE, SIATKA
OGRODZENIOWĄ RUSZTOWANIA
WARSZAWSKIE 091/462-00-75 (N)

13480/A

(094)34-04-360; 0602-74-00-57.

rusztowanie warszawskie,
0607- 284-675. (GP)
01883/A

01790/D

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

(GP)

00437/A

777;

---------- —------ —-------- 1------------

REGAŁY sklepowe, 0602456-088.
(GK)

BELKI stropowe, garaż blaszany,
--------------------------------------------------

00789/A

PRASA mimośrodowa 40 ton,
0606461-948. (GP)

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

(GK)

00490/A

PODSŁUCHY 882-602-891 (GS)
---- -------- —---------------------------------

!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA
24 h. Zatrudnimy Panie.
094-341-16-54. (GK)

Ustka. Zatrudnię, wysokie zarobki.

PŁYTY drogowe, Tel: 0601436-099
(GS)
-----------------------------------------

12988/A

0504-172-480 ROMANTICA Club,
00451/A

03507/A

!!!!!!!!!!!!!! DOSTAWCZY
-20 zł 94-347-32-86;
0606-122420. (GK)
-------------------------------------------- —

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

—

Osobowe. Białogard, Szosa
Połczyńska 1A. 094-312-00-08.

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

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5,5KW,
SZAFKA ENERGETYCZNA
505664041 (N)
----------------------------------- r—----------

13658/A

OPONY. Rolnicze. Ciężarowe.
(GK)

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

04127/B

NALEWAK do piwa, chłodziarkaprzeszklona. 0668-749-819. (GK)

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

----------------------------- —---------------10817/A

EUROPEJSKA Wesela
994/34741-77 (GK) 01211/A

00013/D

NAJNIŻSZE ceny w kraju AGD, RTV,

(GK)

i roślinkami 0-66546-05-11.

(GK)

(GK)

—•—----------- V-----------------------------

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.

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

maszyn rolniczych, serwis, części
094-314-8044, 0501-356-364.

!!!! Wiosenna promocja !!!!
Holandia 240 zł 0503-180-142

13716/A

!STYROPIAN, wełna,
0501-066-008. (GS)

URSUS 1004,0606460-725. (GP)
---------------------------- :--------------------- -

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

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

Z-224, ładowacz Cyklop i orkan,
0601-895-561. (GK)

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

(GK)

(GK)

I DREWNO bukowe,
0-600-880-776. (GP)

13653/A

URSUS 1204, rozrzutnik obornika,
inny sprzęt, 0602-294-062. (GK)

!!!! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia- tanio, 0514-020-625.

094/348-78-39.

(GK)

!!!!!! Nowa śliczna 19-letnia
Anielica. Słupsk, 0727-525-922.

kompleksowo. Transport. Tanio.
0505-058-333. (GS)

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

01790/B

094/34-03495. Zatrudnimy panie.

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

(GK)

!!! KAMIEŃ łupany świeży (dowóz)

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

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

12Ö28/A

pralki, wentylatory sprzęt kuchenny.
Biesiekierz 5a, 094/318-01-50.

SPRZEDAŻ
--------------------------------------------------

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

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

0601-781-095
Przeprowadzki-transport. Słupsk.

(GP)

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

MASZYNĘ do lodów Carpigiani Mis
Yogurt 163 sprzedam
0609-355-652. (GK)

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

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

94/3465389

13635/A

13011/A

transport
11753/A

ZIEMIA ogrodowa, 0514-178-777.

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

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

(GK)

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

WÓZKI "BEBECAR" inne K-LIN
"Tęcza". (GK)

13123/A

MATERIAŁY budowlane

PROSIAKI, 0502-935-699. (GK)

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

!!!!!!!! BUS- przewozy
pasażerskie, Niemcy, Belgia,
Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503-198446, 0-67-2669491

V

12905/B

NAGROBKI granitowe od 1.800zł.
Okazyjne ceny. 0602-75-1949.

12620/A

ROZDRABNIANIE zakrzaczeń, ugory,
łąki, itp., 0880-988012. (GK)

!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,
059-841-11-51, kom
0503-198457. (GK)

f

160/200 cm, materac
500-576-014. (GK)

12603/A

OWIES, jęczmień sprzedam,
059/847-13-81. (GP)
--------------------------------------------------

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

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

ŁÓŻKO do sypialni drewniane

Mielnem 12,5 m2,0517-214-642.

01006/A

-produkcja, sprzedaż.
0-602-723-619. (GP)

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

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

MIEJSCE na reklamę przed

OBORNIK sprzedam.
0697-863-555. (GK)

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

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

03480/A

CIĄGNIK Ursus C360 po kapitalnym

!!!!!!!!!!! Avangarda busy
do Anglii najtaniej 350 zł
608- 502-289. (GK)

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

1501, rusztowania, barakowóz
604897000 (GK)

13410/A

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

ZATRUDNIĘ 200 zł/h dla Ciebie.

—

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

ŁADOWACZ cyklop, betoniarka

(GK)
01203/A

tapczany, szafy, tanio,
602-714-285. (GK)

pomiary, awarie, odbiory,
0-508-562-060. (GP)

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

BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,
MACIORY SKUPUJE 605533481 (N)

OSOBOWE

10705/A

00907/A

11761/A

WYJAZDY Szczecin 0785423-664
(GS)

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,

LIKWIDACJA ośrodka wczasowego:

EKSPRESOWO- Taniej Elektryczne
--------------------------------------- —-----

08640/B

10706/A

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)
0602-601-166. (GK)
--------------------------------- —------------

08640/A

II! WAPNO nawozowe. PPH
"DOWO", (091) 578-67-33,
0-601-86-39-37. (GS)
--------------------------------------------------

PRZEWOZY

12158/A

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

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

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

03642/A

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.
(GK)

—--------------------------

(GK)
KORA sosnowa- 0602-278-667
(GS)

00332/A

ŚLICZNOTKI, 0889-022-123 (GP)

12838/A

I DETEKTYW PRYWATNY
094/34-00-992. (GK)

13796/A

ROXI Kołobrzeg 0796-608-141.
(GK)
----------------------------------------------- —

PRODUCENT, 503-073-093,
091/385-20-36. (GK)

-------------------------------------------------------------------- 13769/A

£fiMA.SZUKAM_______ rolnictwo

12693/A

PRYWATNIE 512-898-797. (GK)

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

KOMPLET mebli ratanowych
z rozkładaną sofą 094/340-51-39.

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

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

13733/A

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

WESELA organizacja+ sala, 105 zł

ZESPÓŁ, 0508-930-205. (GK)
* Ogłoszenie promocyjne dotyczy tylko wydań codziennych.
* Promocja trwa do końca czerwca 2009 r.

11579/A

11300/A --------------------------------------------- —

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

---------

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

——-------------------------------

01553/A

WESELA Minibrowar 662-14-34-75.
(GK)

RTBEl

00368/A

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
www.blaszaki.com 0-684532922,
094/3542023 058/7629512,
0606235417,018/334-08-10.
(GK)

12231/A

STYLOWA bryczka- wesela i inne
uroczystości. 0697-863-555. (GK)

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
(GK)

SZAMBA producent.

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

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

Ogłoszenie promocyjne ukaże się w ciągu jednego tygodnia
wydawniczego.
Oferta wyłącznie dla osób prywatnych.
Cena ogłoszenia promocyjnego: 1 zł brutto.
Promocja nie dotyczy rubryk: motoryzacja, remonty, usługi,
nauka, zdrowie, gabinety i towarzyskie.

13277/A

SUKIENKA, garniturek (komunijne)
tanio, 0-888-900-542. (GK)

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

03355/A

12500/A

ANTENY, 0504467-622. (GK)
1
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OGŁOSZENIA DROBNE
KAMIEŃ, polbruk, 0609-742-703.
(GK)

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,
pralkonaprawy. Słupsk,
601-789-892 (GP)
---------------------------------------------

0341

JUNKERSY- naprawa tanio,

!!!!!!! Tapetowanie, malowanie,
gładzie. Słupsk, 0506-296-635.

(GP)

gwarancja 094/340-25-25,
694-0240-80. (GK)

------------------- „-----------------------------

-------------------------------------------------------------123E

KOMPUTEROWE USŁUGI. Dojazd
do klienta, 0509-191-905. (GP)
-------------------------------------------------- -

LODÓWKI, zamrażarki.
94-345-79-16. (GK)
117«

TELEWIZORY- naprawa u klienta,
0601-585403. (GK)
----------------------------------- --------------

125(

(GP)

nmmnuNDA rolety
żaluzje, verticale, moskitiety.
Żółkiewskiego 13, Produkcja,
montaż, 059/84-37-373. (GP)
01573/A

ÜÜROL-POL

-Moskitiery ul. Ogrodowa 8
059/841-2444, 0-508-230-887
00081/B

BRAMEX bramy wjazdowe,
garażowe, przemysłowe, balustrady,
napędy, monitoring ZIMOWA
PROMOCJA, 059/842-65-57
www.bramex-slupsk.eu (GP)
■-------------------------------------------------

00954/B

UUM OKNA "Akus",

rolety
zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4,
tel: 094-341-83-22. (GK)
.

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

00229/B

12922/A

13403/A

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

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

(GK)
12776/A

OKNA "Anterm" PCV, ALU. Rolety,
ul. Mickiewicza 8,094/346-23-93.

(GK)
13659/A

OKNA avante 5komorowe,

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

00184/A

------ —-----

00567/A

TAPETY natryskowe, belgijskie
oryginalne, 0728468-088. (GK)
---- :---------------------------------------- -----

12964/A

TAPETY natryskowe, profesjonalne
malowanie. Tel. 0605-83-63-76,
www.remontdomu.com.pl (GS)
--------------------------------------------------

00745/8

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

11463/A

13732/A

11695/A

03525/B

(GP)

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

——

00519/A

02925/B

TYNKI maszynowe, 0-721-342-005
(GP)

03613/A

12711/A

00544/A

GLAZURA, terakota, 0506-972-882.

OKNA
SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.

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

________________

KADA-MS kada@ms.pl
059/84-00-310 (GP)

GŁADZIE, malowanie, tapetowanie,
glazura. 0606-635-023. (GK)

01852/A

12704/A

WYKOŃCZENIA, 0661-386-197.
(GP)
--------—------------------------------------

01894/A

legalizacja- montaż,
0-94/34-63-100, 0-508-263-054.

(GK)

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

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

—

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

00446/A

! Układanie kostki, 0505-058444.

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

00013/F

12691/8

SIATKI, bramy, słupki, itd. transport,
montaż producent Słupsk
Towarowa 9a. 504486122

(N)
13358/A

SPAWANIE ALUMINIUM WSZYSTKIE
GRUBOŚĆ. SZARYCH SZERGÓW 2,
KOSZALIN, TEL. 094/347-13-15.
13072/A

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

10584/A

13628/A

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek.

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

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

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

11165/A

ELEKTRYCZNE 505168990 (N)
--------------------------------------- ——

12662/A

00435/A

GINEKOLOG, 0603-92-28-92 (GS)
---------------------------------------------------

04206/A

GINEKOLOG. 0604-257-285 (GS)
00918/A

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

04663/A

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

00537/8

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

MAJÓWKA w Chorwacji.
Wolne miejsca w samochodzie,
602-749-571. (GK)

(GK)

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

10852/A

KOMINKI- kafle kominkowe,
piecowe 059/842-20-72,
06964)07-113. (GP)
--------------------------------------------------

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

11201/A

13767/A

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

ZGUBY
036

LEG. studencka 30756. (GP)
--------------------------------------- ------

13739/A

036-

LEGITYMACJA studencka 52696.
(GK)
13549/A

ZWIERZĘTA
SALON urody dla psów Pupil
zaprasza, tel. 502 264608.
13779/A

(GK)
11576

YORK REPRODUKTOR 602327327
(N)

13100/A

!!! PAZNOKCIE, 0-888-047-509.

5*iPŁ:t..

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

13301/A
03123/B

!! Potencja 100%, 0602-42-43-47.

(GP)

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

! Ginekolog A-Z 0518-525-555

0609415-217.

00012/A

WIZYTY domowe 509-306-317.
(GK)

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

!!!!! Paznokcie tanio.
508-393-036. (GK)

12475/A

MEBLE na wymiar,
(GK)

00520/A

LEG. studencka 28266. (GP)

"Agado" Sarbinowo,
0-94/3165-593, śniadania
- obiadokolacje
30.04-03-05,180 zł. (GK)

05035/A

MEBLE kuchenne, szafy,
606-962-132 (N)

11743/A

PRZEDŁUŻANIE włosów.
500002867. (GK)

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

11977/A

ZO-BCTffi:) Im ODA

00013/E

HYDRAULICZNE gazowe Pompy

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

09950/A

02696/A

12691/A

12146/A

PAZNOKCIE żelowe 50 zł
887270327 (GK)

WEEKEND majowy 150 m od morza

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

KUCHENNE na wymiar
509-039-620. (GK)

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

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

KARPACZ tanio, 075/761-92-76.
(GK)

(koszenie trawy, cięcie żywopłotu,
sadzenie drzewek, pielenie, itp.)
wystawiam F-ry VAT, 604-890-711.

13096/A

PAZNOKCIE żelowe- 0601418-306.
(GK)

ATRAKCYJNE wczasy puszczyk.pl.
(GK)

FIRMA świadczy usługi ogrodowe

13156/A

ODCHUDZANIE- diety,
788-935-048. (GK)

(GP)

!!!!! Kolonie, obozy - bogata
oferta! www.ava-tour.pl
094-342-36-72 (GK)

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

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

IMPLANTY rabat 50% Kołobrzeg
0604474342 (N)

pewne Tel. 605-654-652
www.idealnafigura.com/waldi

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

(GK)

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

SCHUDNIJ!!! bez efektu jo-jo,

do 26T, wywrotki, HDS.
0505-058-333. (GS)

602-597-830

12415/A

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.
050346-21-22. (GK)

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

I TURYSTYKA
___ _ ____________________________

ELEKTRYCZNE, pomiary;
602577972 (GK)

10701/A

WYPOCZYNEK

01842/A

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
Extra Glanc 0604-285-349. (GK)
----------------------------------------------- —

10401/A

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

ciepła Kolektory słoneczne.

(N)

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

------------------------------------------- —
11420/A

Najtaniej! "Marko", 094-34-11-632,
0606421-720. (GK)

0-59/84-12-050,0-694-331-161.

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

10868/A

TAPICER 94-3411-276;
691-027-776. (GK)

ŻALUZJE, rolety, plisy, okna, bramy.

ATYKI - pracownia renowacji,
0600-031-659. (GK)
---------------------------------------------------

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

I! 0514-220-205 ginekolog (GP)

00539/B

DIETA Cambridge
0501496-182. (GK)

11152/A

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

na nowe. Promocjne ceny.
604-822-586. (GK)

(GK)

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

GAZ- naprawa, 606-579-846. (GK)
GAZ. Naprawa i wymiana urządzeń

Transport sanitarny, ortopedaspecjaliści; badania kierowców.

GINEKOLOG tanio, 517-960-074.

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

VIDEO- foto komunie 889-929-509
(GK) _

ALARM!M-Y Monitoring telewizja
szybko 886212900 (N)

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

10719/A

1151

BETA- Tarnowski 094-343-22-99.

13163/8

SCHODY wyrób montaż
509-039-620. (GK)

szafki kuchenne,biurowe094/341-08-65. (GK)

!! PRANIE dywany, meble
603724634 (GK)

KOWAL 692407644. (GK)

12908/B

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

12846/A

STOLARSKIE, szafy, zabudowy,

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

(GK)

000!

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

ALKOHOLOWE odtrucia
509-306-317. (GK)

(GK)

KOMPUTEROWY serwis
662-088-567. (GK)

!!!! HYDRAULIKA, 05054)47435.

"IMPOTENCJA 0507-800-500.
(GS)

PRZYJMĘ reklamę na busy,
0-666-08-38-48 (GK)

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

WODOMIERZE- sprzedaż,

-------------------------------------------------10660/A

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

(GP)

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

FOTO-VIDEO, 094/342-0649. (GK)

USŁUGI elektryczne,
0697-859-007. (GK)

.-C.0.
13021/A

najtaniej, 0-94/34-63-100,
0-508-263-054. (GK)

RLM0WANIE-WWW.HDV2.EU+1000
-FOTO-504 910 758 (GS)

03585/A

GLAZURA układanie, 517-602427.
(GK)

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

00335/A

TYNKI maszynowe 0601-597-349.
(GP)

ELEKTRYCZNE 0507-092-295.
(GK)
---------------------------------

47935/A

TYNKI + posadzki maszynowo, tel.
664423-307, 507-106-151. (GS)

ZŁOTA rączka, remonty
507-595-331. (GK)

DOCIEPLENIA, 0-692-756-208.
----------------------- ---------------------- - —

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

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

DOCIEPLENIA profesjonalnie
i solidnie, 0-889-965-564. (GP)
--------------------------------------------------

(GK)

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

GLAZURA, gładzie. 0660-778-756.
(GK)
10784/A

REMONTY, polbruki. 0791-565-001.
(GK)

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

DOCIEPLENIA 693056225 (N)

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

www.womib.pl Womib,
Modrzejewskiej 43, Koszalin,
094/342 42 81. (GK)

03496/A

TYNKI gipsowe. 0600-289-033.
(GK)

DACHY- naprawy, inne
517-112-022. (GK)
DACHY, pokrycia, płyty g/k,
0691-505-199. (GK)

zabaw.www.mebleogrodoweorion.pl
094-347-32-66 Koszalin,
Gnieźnieńska 43 (wjazd od Skody).

01744/A

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

automatyka, ogrodzenia. Mega,
Słupsk, 059 842-96-33, Koszalin
094/343-25-71.
www.megabramy.pl (GP)
02517/A

REMONTY, 0-505-095-928. (GP)

094-318-95-11, 0-504-391-790.

BRAMY,DRZWI, okna, rolety

MARKIZY tarasowe, place

00563/A

TAPETY natryskowe, remonty.

układanie,renowacja schodów,
drzwi, 0601-778402. (GS)

10829/A

00554/A

0502-302-147, 094/346-84-05.

CYKLINOWANIE, 0692-266^87.

01743/A

00835/A

REMONTY wnętrz. 0787487-876.
(GK)

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

13564/A

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

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

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

pionowe poziome, markizy. Bramy
garażowe, przemysłowe! Kraty
rolowane! K-lin, Grunwaldzka 6,
(094)34-60-353. (GK)

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

00252/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe

CYKLINOWANIE,

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

03569/A

(GP)

"DEKORAT". Rolety, żaluzje

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

00241/B

CYKLINOWANIE
bezpył.508-69-69-32.

03312/A

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

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

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

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

(GP)

12297/A

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

CYKLINOWANIE bezp.
0793-172-751, (GS)

verticale, moskitiery, markizy.
Słupsk, Złota 3 059/84248-84.
00413/B

PRZYŁĄCZA wod.-kan., najszybciej,

REMONTY fachowo. 07884)18-593.
(GK)

CYKLINO-UKŁADANIE
0880-812-347. (GP)

(GK)

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

13802/8

12346/A

HYDRAULIKA Słupsk,
0607-703-135. (GP)

(N)

maszynowe, 0513-085-065.

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

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

HYDRAULIK, tanio, 0664-201-201.
(GK)

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

13085/A

OSOBA z wieloletnią praktyką
- uczciwa, pracowita, punktualna,
zaufana (referencje) świadczy
usługi w zakresie: sprzątanie
domów, mieszkań, biur-gabinetów,
prasowanie, mycie okien.
Wykonujemy wszystkie prace
w ogrodach, 094/340-80-55,
0698-881-969. (GK)
PRACE ogrodnicze 504652975 (N)

POSADZKI maszynowe 603105659

PRACE ogólnobudowlane,
0516-129-880 (GS)

polbruki, nadzór bud.
500091909. (GS)

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

(GP)

13559/A

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

mUAUTOMATYKA, rolety, bramy,

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

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

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

094/34141-30, 0504-308-000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl (GK)

00059/A

12138/A

POSADZKI, tynki, 0-694429-350.
(GK)

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

1302:

HYDRAULIK kompleksowo,
0603-033-155, Koszalin (GP)

03535/A

wykończeniówka. 094/34149-29,
0-697-535-831. (GK)
13801/A

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

(GP)

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

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

!!!!! BRAMY

01803/B

A-Z glazura, gładzie,

BALUSTRADY, ogrodzenia,
724-320-248 (GK)

0283!

HYDRAULICZNE. 0507-092 295.
(GK)

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

wnętrz 0792-551-319,
509-817-924. (GK)

POSADZKI mixokretem, tynki

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

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

■------.-------------------- —--------------------

P&P sufity, regipsy, wykończenia

(GS)

BUDOWA domów, docieplenia,

Rolety, Żaluzje, Verticale, Markizy

(N)

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

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

ooioi/A

przyłącza, kotłownie, koparka,
0512-327-307. (GP)

OGÓLNOBUDOWLANE 601833898

i wykończeniowe tel:0508-35-16-22
____________ :----------------------- ——

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

09904/A

miUSŁUGI ogólnobudowlane

059/847-55-15, 0602-748-515

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

13254/A

!! TYNKI i posadzki maszynowe
-solidnie fachowo www.SpinBau.pl,
tel. 782855872 (N)
-------- ---------------------- ------------------ --

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

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

!!! UKŁADANIE polbruku, glazury,
terakoty, 0606-283-981. (GK)
_-------------------------------------- -------

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

MALOWANIE, gładzie, panele,
tapetowanie 0-509-816-754.
01173/A

13486/A

KOMPLEKSOWE wykończenia
wnętrz, ogólnobudowlane,
0505-9945-18. (GP)
---------------------------------------- —------

!!! 1502-541-194 Najtańsze
remonty od A do Z, upust
na materiał 15%. (GP)
------------------------------ ----------------- —

030-

01839/A

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

HYDRAULICZNE instalacje,

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

01749/A

MALARZY budowlanych,
509-368-907 (GP)
------ .— ------ —--------------

03684/A

OŚRODEK Wczasowy "Zielona
Skarpa" w Świeszynie k. Miastka

(N)
12643/A

! Ginekolog kobieta 0510-508-808

wypoezynek.atrakcyjne ceny.
059 8583738 (GP)

(N)

Finał świątecznych konkursów $MS z 11-13 kwietnia 2009 r.
Poniżej lista osób, które zdobyły nagrody w konkursach.
Nagrody można odbierać w redakcjach Głosu - Dziennika Pomorza od 4 maja.
SŁUPSK, ul. Pobożnego 19, od poniedziałku do piątku (w godzinach 9-15)
Nagórska Dorota, Kaluga Anna, Kaluga Krzysztof, Skoneczna Anna, Warias Sylwia,
Siadak Stanisław, Siadak Maria, Siadak Paweł, Strzelczyk Sabina, Suruło Katarzyna,
Wiesiołek Anna, Jeż Beata, Bogdan Sławomira, Kabik Anna, Iwanowski Konrad,
Swat Zbigniew, Łabik Anna, Małaszek Małgorzata, Miszczak Józefa, Byrczek Szymon.
SZCZECIN, Nowy Rynek 3, od poniedziałku do piątku (w godzinach 9-15)
Ostaszewska Elżbieta, Ostaszewski Szczepan, Smyczyńska Dorota, Kopeć Anna,
Madecka Ewa, Sikorski Zdzisław, Walerych Agnieszka, Czekeryło Bogdan,
Wilkosz Władysława, Pećko Jan, Stojanowski Stefan, Sosnowska Agata, Ochtera Bogusława,
Smyluch Sylwia, Właszczuk Andrzej, Błaszczuk Andrzej, Prozner Zbigniew, Koziarek Henryk,
Żyleń Alicja, Żyleń Rafał, Hmyluch Sylwia, Sikorska Wiesława, Burska Agnieszka,
Kulesza Magdalena, Mikłaszewicz Monika.

KOSZALIN, ul. Mickiewicza 24,
od poniedziałku do piątku (w godzinach 9-15)
Wilka - Than Maria, Polkiewicz Adam, Szczepańska Natalia,
Grzybowiska Katarzyna, Majchrzak Hubert, Czerska Jolanta,
Krawczyka Anna, Nakonieczna Krystyna, Nakonieczny Ryszard,
Biernacki Paweł, Janczak Andrzej, Kasior Piotr, Pawliszyna Alicja,
Dzienisz Beata, Kudasz Romuald, Skiba Mirosław,
Górski Przemysław, Kozłowska Natalia, Kłosowski Konrad,
Kłosowska Anna, Jaśińska Agnieszka, Ośińska Anna,
Labuda Krystyna, Chamulak Elżbieta, Klebba Jerzy.
Siwiec Radosław z Lublina - nagrodę prześlemy pocztą.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
955509G1K1J
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TELEWIZJA
sobota

THRILLER

SERIAL

Plan lotu

Tancerze (4)

05.45 Czasy, w których przyszło nam
żyć (5/6) - serial obyczajowy
06.35 Europejskie safari
06.45 Smaki polskie magazyn
07.00 Dzień dobry w sobotę
0730 Rok w ogrodzie - magazyn
08.00 Wiadomości
08.10 Prognoza pogody
08.15 Przygody pana Michała (5)
08.45 Pegaz-magazyn
09.05 Świnka Peppa 2 (22)
09.10
09.40
10.30
11.00

12.00
12.30
13.00
13.10
13.40

Ziarno - program religijny
Siódme niebo (5) - serial
Jaka to melodia? - quiz muz.
Czterej pancerni i pies (11)
Zwierzęta świata: Wróbel, miej
ski spryciarz - film dok.
Kuchnia z Okrasą
Wiadomości
Jaka to melodia? - quiz muz.
Mójwrfasny ślub - komedia ro
mantyczna, USA 2007

15.15

Ojciec Mateusz (8/13): Wyrokserial kryminalny, Polska

16.05
17.00
17.20
18.00

Moda na sukces - telen., USA
Teleexpress
300% normy - teleturniej
Młodzi muszkieterowie (1) - se
rial przygodowy, USA

19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.00 Rajdy samochodowe: MŚwrajdach terenowych
20.05 Prognoza pogody
2020 Hit na sobotę: Plan lotu - thriller,
USA 2005

22.10

Morderstwo w sieci - thriller,
Fr./Kanada/USA 2001

23.50 Weekendowy magazyn filmowy
00.20 Budząc zmarłych 3 (5,6/8):
Odzyskane wspomnienia (1,2)
- serial krym., Wielka Brytania

02.10

ROZRYWKA

Zakończenie programu

0525 Eicha Panoramy
06.00 Dwójka dzieciom: Rodzina Leśniewskich (2/7)
06.30 Spróbujmy razem-magazyn
07.00 Magazyn Ugl Mistrzów
0725 Poezja łączy ludzi
0735 M jak miłość (658)-serial
08.30 Batwyszczęśda(257,258)-se-

Jak oni śpiewają
| 05.30 Wstawaj! Gramy! - muz.
i 06.15 Kapitan Flamingo (10) - serial
animowany, Kanada
wany, Wielka Brytania

07.15 Gadżet i Gadżetinis (34) - serial

cyjny

I 0830 Dzień dobryTVN - magazyn
I 10.55 Pascal: po prostu gotuj - program
kulinarny

Gadżet i Gadżetinis (38)-serial

I

1130

Na Wspólnej (1122-1125) - se

1320

You Can Dance - Po prostu tańcz

animowany, Kanada

09.30 Zmiennicy (8/15): Fartowny
dzień - serial kom., Polska
10.40 Nie tylko dla pań: W łonie matkiciąża mnoga (2) - film dok.
1135 Kulturalni-magazyn
12.00 Szybka piłka: Konkurs
12.05 Gwiazdy w południe: Lata dwudzieste, lata trzydzieste - kome

rial obyczajowy, Polska

08.10 Action Man A.T.O.M. (16) - serial animowany, Francja

4-program rozrywkowy

08.40 Karate na cztery łapy - komedia

15.05

kryminalna, Niemcy/USA 2004,
reż. Bob Clark
Ewa gotuje- program kulin.

10.15
10.45 Selkie-film przygodowy, Austra-

Brzydula (130-134) - serial ko
mediowy, Polska, reż. Wojciech
Smarzowski

1725 Łapać złodzieja - reality show
18.00 Milionerzy - teleturniej
lia 2000
19.00 Fakty
12.30 Formuła 1: Studio
ii 1925 Sport
13.00 Formuła 1: Grand Prix Bahrajnu § 19.35
j 19.45 Uwaga!-magazyn
14.00 Formuła 1: Studio
14.15 Jaś Fasola (3)-serial komedioi 20.00 Niania (118): Chłopak Małgosi-

dia muz., Polska 1983

Familiada- teleturniej
Złotopolscy (1039): Branka-serial obyczajowy, Polska

15.05 Kocham Cię, Polsko!
1625 Uważaj na kioskarza-rozr.
16.55 Śtfęta wojna (321): Mamut-se-

|
I
|

wy, Wielka Brytania

serial komediowy, Polska, reż. Ju

14.45 Się taęci-program rozr.
15.15 Sopot TOPtrendy Festiwal
2008: Słoneczny patrol Ani
Mru-Mru (1)
16.15 Gra wstępna - program rozryw

rial komediowy, Polska

1725

| 0535 Uwaga!-magazyn
f 05.55
f 08.00 Automanłak - program motoryza

animowany, Kanada

07.45

Rajskie klimaty(7/16) -serial
obyczajowy, Polska

17.50
18.00
1830
18.50
18.55
19.00
19.05
20.05
21.00
21.10

Słowo na niedzielę
Program lokalny
Panorama
Sport telegram
Prognoza pogody
Fort Bcyatd: Prolog
Fort Boyard - reality show
Tancerze(4)-serial,Pol.
Kulisyserialu „Tancerze”
Kabaretowy Klub Kanapowy:
Neo-Nówka (2) - rozr.
22.15 Nieugięci- dramat kryminalny,

rek Bogajewicz, wyk. Agnieszka
Dygant, Tomasz Kot, Tamara Arciuch

| 2035

przygodowy, Wielka Brytania

20.00
22.00
2220
00.25
01.25
02.25
05.05

USA 1996, wyk. Nick Nolte

00.00 Mściciel -film sens., USA 2004
01.40 Smaczne Go!-magazyn
0225 Zakończenie programu

gajewicz, wyk. Agnieszka Dygant,
Tomasz Kot

Przygody Medina (8) - serial

18.15 Synowie (6): Wypad na week
end-serial kom., Polska
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport, Prognoza pogody
19.30 Co nowego u Scooby'ego? (3) -

Niania (119): Pizy nadziei - serial
komediowy, Polska, reż. JurekBo-

kowy

17.15

I

OBYCZAJOWY

Niania (118)

06.45 Yin YangYo! (9) - serial animo

rial obyczajowy, Polska

14.00
1430

SERIAL

| 21.10

06.05
08.00
0830
09.00
09.15
0930

Plebania (1275-1279)-serial
Echa Panoramy
Porozmawiaj z... - talk show
Sposób na zdrowie - magazyn
Okna sztuki-magazyn
Ranczo pod Zieloną Siódemką
(41): 0 tym, jak wszyscy się dra
pali-serial, Czechy
10.00 30 lat PPA: Mistrzowie
1035 Wojciech Cejrowski - boso przez
świat Wenezuelscy kowboje -

Największa łąka świata - rep.
Złotopolscy (1013) - serial obycz.
11.30 Pamiętaj o mnie...
11.45 Opowieści wiatru i morza
11.55 Notacje: Elżbieta Fłcowska. Za
czarowana łyżeczka szczęścia
12.05 Makłowicz w podróży: Podróż 3.
Dolna Saksonia - Na saksy
1235 Wideoteka dorosłego człowieka
13.00 Wiadomości
13.10 Na dobre i na złe (361)
14.10 Dzika Polska
14.40 Made in Poland - teleturniej
15.05 Kiedy słońce traci blask (6)
16.00 Śniadanie na podwieczorek

11.00

17.00
17.15
1730

USA 1990, reż. Albert Pyun, wyk.

18.10
18.25
19.10
19.30
20.15

serial animowany, USA

Sasha Mitchell, Peter Boyle, Den

21.10

Jak oni śpiewają - rozr.
Studio LOTTO
Obcy 4-film SF, USA 1997
Nagroda gwarantowana
Tajemnice losu
Zakazana kamera
TV Market

nis Chan

die Murphy, Jada Pinkett Smith,
James Cobum

23.10

01.05

Kick bokser 2 - film sensacyjny,

film obycz., Polska 1960

Niania (119) - serial komediowy,
Polska

0135
01.55
03.15

Pamiętaj o mnie...
Kirłat Białystok. Szkice do sagi
białostocczan - film dok.
Magazyn przechodnia: Okulary
M jak miłość (643) - serial
Dobranocka
Wiadomości
Ranczo (45) - serial, Polska
Kino mistrzów: Nikt nie woła-

Uwaga! - magazyn
Nocne granie
Nic straconego - programy po
wtórkowe

22.30 Kocham Cię, Polsko!
23.40 Gwiazdy opolskich kabareto
nów: Krzysztof Daukszewicz
00.00 Wideoteka dorosłego człowieka
0025 M jak miłość (643) - serial
01.10 Programy powtórkowe

....... _......

SENSACYJNY

Nikt nie wnła

Groby i chudszy - komedia, USA
1996, reż. Tom Shadyac, wyk. Ed

.

|

Gna śmierci 2
04.25
05.10
05.55
06.55
0725
07.55
0825
08.55
11.00

Wielkie Happy Hour-pr. rozr.
Mała czarna-talk show
Jazda Figurowa - program rozr.
VIP-magazynkowy
Kinomaniak - magazyn filmowy
Gram.TV
Ręce, które leczą
Diablica - komedia, Wiochy
Galileo-magazyn popularno

12.00
12.30
13.00
1330

GraniJV
Kinomaniak-magazyn filmowy
VIP-magazyn
Piękni (15) - serial obyczajowy,

naukowy

USA, wyk. Daphne Zuniga

14.30 Sport
16.55 Eureko, ja to wiem! - teleturniej
17.55 4 Discovery: Gepard. Wyścig z
czasem - film dokumentalny
19.00 Galileo - magazyn popularno
naukowy

20.00 Gra śmierci 2-film sensacyjny,
Hongkong 1981, ret See-Yuen
Ng, wyk. Bruce Lee, Tai Chung
Kim
Billy Lo zginął w tajemniczych
okolicznościach, zanim udało mu
się rozwiązać zagadkę śmierci
przyjaciela. Jego młodszy brat
Bobby, próbuje teraz rozwiązać
sprawę obu tych zgonów.

21.55 Hole in the Wall - program rozr.
22.55 Chłopaki ztaśmy-program rozr.
2325 Szczury - horror, USA 2002, reż.
John Lafia, wyk. Mädchen Amick,
Vincent Spano

0120 Kłamca-film kryminalny, USA
1997, reż. Jonas Pate

0320
03.40
04.05
04.30
04.45

Sztukateria-program kulturalny
Drogówka-magazyn policyjny
Komenda - magazyn policyjny
TV Market
Zakończenie programu

niedziela

KÜs
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SERUAL

Ranczo (48)
05.30 Czasy, w których przyszło nam
żyć (6-osŁ) - serial obyczajowy
0625 Europejskie safari
06.35 Jak powstawał füm „Planeta
skarbów” - film dokumentalny
07.00 Transmisja mszy świętej
08.00 Tydzień - magazyn rolniczy
08.30 MiśFantazy(4)
08.50 Domisie: Ktoś to musi zrobić
0920 Teieranek-dla dzieci i młodz.
09.50 Młoda godzina: Gwiezdne wojny:
Wójny klonów (14) - serial
10.15 Disney! Cudowny świat Planeta
skarbów-film animowany, USA
11.55; 12.15 Między ziemią a niebem
12.00 Regina Coełi
13.00 Wiadomości
13.10; 14.100d„Rancza”do„Rancza”
13.15 Ranczo(44)-serialobyczajowy
14.15 Tajemnica skarbu Troi (2)-film
przyg., Niemcy 2007

15.55 BBC w Jedynce: Dzikie Chiny
(1): Serce smoka - serial dok.
17.00 Teleexpress
1720 Doręczyciel (9/14) - serial
18.10 Jaka to melodia?: Finał kwietnia
-quiz muzyczny

19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.00 Rajdy samochodowe: MŚ w raj
20.10

dach terenowych
Prognoza pogody

2020 Ranczo (48)- serial obycz.
2125 Zakochana Jedynka: Świat Har
mony (2-osŁ) - dramat Niem
cy/Singapur 2005

Park Jurajski 3
05.15
0520

Węgry/Wielka Brytania 2004

| 0530 Wstawaj! Gramy!-muz.
I 06.15 Miejskie szkodniki (21)-serial
animowany, Kanada

f 06.45
0715

rial obyczajowy, Polska

Power Rangers (16)-serial SF,

przygodowy, Wielka. Brytania

15.00 Miniszansa: Feel -rozr.
16.00 Na dobre i na złe (366): Ofiarna
matka-serial, Pol.
16.50 PHka nożna: Ekstraklasa - mecz
Legia Warszawa-Lech Poznań (w
przerwie meczu Panorama)

22.40 Na imię mi Eari (2/24) -serial komediowy, USA
Kocham kino-mag. filmowy

23.10
23.40 Telewizyjne Wiadomości Literae00.10

kle-magazyn kulturalny
Candy-dramat psychologiczny,

Brytania 2003

Australia 2006

02.40 Zakończenie programu

02.00 Zakończenie programu

Najśmieszniejsze momenty
świata - program rozrywkowy
13.45 Formuła 1: Studio
14.00 Formuła 1: Grand Prix Bahrajnu
16.00 Formuła 1: Studio
1620 Balonowy chłopak-komedia,

I 12.45
1
|
f
f

USA 2001

| 17.45

styczny

| 13.45

Niania (118) - serial komediowy,

| 1420

Niania (119) - serial komediowy,

Polska

Co za tydzień-magazyn
I 1525 Łapać złodzieja - reality show
1 16.00 Nowy Jork, nowa miłość korne
dia sensacyjna, USA 2004

18.00
19.00
j| 1925

1935
§ 19.45 Uwaga!-magazyn
! 20.00 Taniec z gwiazdami 9 - rozr.
| 21.45
Teraz albo nigdy! 3 (8/12) - se
rial obyczajowy, Polska, wyk. Kata
rzyna Maciąg

22.40 Taniec z gwiazdami 9 - kulisy
23.10 Seks wwielkim mieście (12/18)
-serial komediowy, USA, wyk. Sa
rah Jessica Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis

serial animowany, USA

f
i
|
|
J

20.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowe
go Jorku (61) - serial, USA
21.00 Wzór (36) - serial krym., USA
22.00 Studio LOTTO
22.05 Kości (53) - serial krym., USA
23.05 DomGlassów: Dobra matka-

1 01.10
03.05
04.05
05.00

J 23.45 Alibi - komediodramat, Holan
dia/USA 2006, rei MattChecbecca Romijn

| 0125

Tajemnice losu
Zakazana kamera
TV Market - mag. reklamowy

| 01.50

W szponach porywacza - serial

10.00

Regina Coeii
12.15 Między ziemią a niebem - mag.
12.55 Słownik polsko@polski: 0 kultu
rze języka polskiego - program
edukacyjny

1320 Złotopolscy (1014): Zaza - serial
obyczajowy, Polska

13.50 Bzik kulturalny - magazyn
1425 Jan Serce (1/10): Swaty - serial
obyczajowy, Polska

1530 Czerep-reportaż
15.55 Pamiętaj o mnie...
16.10 Skarby nieodkryte - magazyn
edukacyjny

1635 Zaproszenie: Pod skrzydłami
Wielkiej Sowy - pr. krajoznawczy
Wojciecha Nowakowskiego

04.45 VIP-magazyn kulturalno-rozrywkowy

05.05 Nina Simone: Live at Montreux -

koncert
06.00 Dekoratomia-magazyn wnęüzarski

06.30 Diablica-komedia, Włochy
1991

08.35 Dzieci natury-cykl filmów przyr.
09.05 Ponad światem-komedia przy
godowa, USA 1990

11.00 Galileo-magazyn popularno
naukowy

12.00 Kinomaniak-magazyn filmowy
1230 Dekoratomia - mag. wnętrzarski
13.00 Wielkie Happy Hour-program
rozrywkowy

14.00 DharmaiGreg( 14)-serialko
mediowy, USA, wyk. Jenna Elfman

1430 Sport
17.00 Kłamczuch - pr. rozrywkowy

18.00 Hole in the Wall-program rozr.
19.00 Galileo - magazyn popularno
naukowy

20.00 Włatcymóch (74)- serial anim.
20.30 Kobieta na topie - komedia ro

17.00 Teleexpress

mantyczna, USA 2000, reż. Fina

17.15

Torres, wyk. Penelope Cruz

1730
18.25

19.15
19.30

20.15

Rozmowy na temat...
Szansa na sukces: Andrzej Ry
biński-program rozr.
M jak miłość (644) - serial
Dobranocka: Buli (1/57) - serial
Wiadomości, Sport
Oficer (5/13): Dowódca - serial
sensacyjny, Polska

21.10
22.05

rze” - kulisy

2225

Nocne granie
wtórkowe

Transmisja mszy świętej z bazyli
ki prymasowskiej pw. Wniebo
wzięcia NMP w Gnieźnie

12.00

„Generał - zamach na Gibralta

03.10 Uwaga!-magazyn
0330 Nic straconego - programy po

Kobieta na tąpie

09.50 Pamiętaj o mnie...

kowski, wyk. Steve Coogan, Re

thriller, USA 2006

Magazyn sportowy

Milioner^- teleturniej
Fakty
Sport

Oficer (5/13)

08.45 M jak miłość (643) - serial
0935 Powrót do Wiklinowej Zatoki (6):

Polska

j 14.55

KOMEDIA

magazyn

f 12.45 39 i pół 2 (8/13) - serial obycza
jowy, Polska

SERIAL

06.00 Klan (1654-1658) -serial
07.50 Śniadanie na podwieczorek

rial obyczajowy, Polska

Rodzina zastępcza phis (314)-

| 18.50 Wydarzenia
19.20 Sport, Prognoza pogody
19.30 Co nowego u Scooby’ego? (4) -

Dzień dobry TVN - magazyn
Kawa na ławę - program publicy

I 11.45 Teraz albo nigdy! 3 (7/12)-se-

serial kom., Polska

19.05 Tak to leciało! -teleturniej
20.05 Szybka piłka -magazyn
21.05 Dwójka w akcji: Park Jurajski 3filmSF, USA 2001

Polska

1 0830
1035

1966

1130

-serial obycz., Polska

0535 Uwaga! - magazyn
i 05.55
J 08.00 Niania (118) - serial komediowy,

USA

Wielka Brytania

Makłowicz w podróży: Podróż 7
Izrael-lei Awiw
12.05 Gwiazdy w południe: Shenando
ah-dramat wojenny, USA 1965
14.00 Familiada-teleturniej
1430 Złotopolscy (1040): Pierścionek

Taniec
z gwiazdami 9

Miejskie szkodniki (22) - serial
animowany, Kanada

06.55 Ostoja-magazyn łowiecki
| 0745 Power Rangers (17) serial SF,
0725 M jak miłość (659) -serial
USA
0820 Barwy szczęścia (259) - serial
08.15 Co nowego u Scooby’ego? (2)08.45 Szybka piłka: Konkurs
serial animowany, USA
08.50 Barwy szczęścia (260)-serial
f 08.45 Co nowego u Scooby’ego? (3)0920 Zacisze gwiazd
f
serial animowany, USA
10.00 Wojciech Cejrowski-boso przez
f 09.15 Kacze opowieści: Poszukiwacze
świat Maniok-rep.
zaginionej lampy - film animowa
1035 Rodzinne oglądanie: Otchłań Pa- |
ny, USA 1990
cyflku (3) -serial dokumentalny,
f 10.40 Elza z afrykańskiego buszu-film

00.55 Kolekcja kinomana: Zabić króla
- -dramathist,Niemey/Wielka

Słowo na niedzielę
Film dla niesłyszących: Męskie-

żeńskie(1/6): Wigilia-serial
06.00 Złotopolscy (1038): Marzenie
Angeliki- serial, Pol.
0625 Złotopolscy(1039):Branka-se-

23.05 Uczta kinomana: Cudowna Julia

- komediodramat Kanada/USA/

CSI: Kryminalne
zagadki... (61)

g

00.00
00.45

01.15

Hit Generator
Szkoda gadać - program rozr.
Czas dla kibica: Koszykówka:
PLK-2. randa play-off
M jak miłość (644) - serial
Ziarno - program religijny
Programy powtórkowe

22.20 Jazda Figurowa-program rozr.
23.20 1000złych uczynków(7)-serial
animowany, Polska

23.50 Podniebny terror- film sensacyj
ny, USA 2001, reż. Fred Olen Ray,

wyk. Ice-T, Cyril O’Reilly, Kimberly
Oja

02.00 Nina Simone: live at Montreux -

koncert
03.00 Sztukateria - program kulturalny

0325 Drogówka - magazyn policyjny
0330 Komenda - magazyn policyjny
04.15 TV Market

04.30 Zakończenie programu

i

sobota - niedziela
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SPORT
PIŁKA NOŻNA Ciekawy weekend na europejskich stadionach

W SKRÓCIE
Tomasz Gollob
faworytem GP w Pradze
ŻUŻEL Dziś w Pradze (transmisja

Ligowe szlagiery
i Mourinho za burtą

Są bilety na jesienne
mistrzostwa w Polsce
SIATKÓWKA W poniedziałek roz

villę, teraz zagra na wyjeździe
z Valencią. Rywal do tytułu,
czyli Real Madryt, zagra zaś
z Sevillą. Dwa szlagiery, ale
Barca musi już myśleć o nad
chodzącym meczu z The Blues
w LM.
We Włoszech wydaje się
już wszystko przesądzone.
Mistrzostwo Włoch obroni
Inter. Po czwartkowym zwy
cięstwie Intern 2:1 z Sampdorią w Pucharze Włoch i od
padnięciu lidera (pierwszy
mecz przegrał 3:0) rozżalony
jest trener Jose Mourinho. Za
szokował mówiąc, że jego ma
rzeniem jest praca w Hiszpa
nii. Jego zdaniem tamtejsza
liga jest ciekawsza i po Lite
rze podejmie pracę w hiszpań
skim klubie. Portugalczyk
przyszedł do Intern, by dać te
mu klubowi zwycięstwo w Li
dze Mistrzów, ale po odpad
nięciu z niej i teraz po klęsce
w Pucharze Włoch nie ma już
o co włączyć. Tytuł mistrza
kraju Inter ma już w kieszeni.
Interesująco
będzie
w weekend w Niemczech, bo
lider z Wolfsburga gra na wy
jeździe, choć powinien po raz
11. z rzędu wygrać, gdyż ry
walem jest Energie. Bayem
gra z Schalke i powinien
wygrać, a Borussia Dortmund
podejmie HSV. ■

W weekend na europej
skich boiskach dojdzie
do kilku szlagierowych
meczów. W Anglii Man
chester United zagra
z Tottenhamem, w Hisz
panii Valencia z Barcelo
ną, a Sevilla z Realem Madryt, zaś we Włoszech
uwagę kibiców skupia Jo
se Mourinho, trener Interu Mediolan.
GRZEGORZ HILARECKI
grzegorz.hilarecki@gp24.pl
Zacznijmy od ojczyzny fut
bolu, bo tam dziś (sobota) za
gra prowadząca trójka. Naj
trudniej ma lider Manchester
United, który podejmie Tot
tenham. Niech nikogo nie
zwiedzie pozycja londyńczków
w tabeli, bo ostatnio grają
przyzwoicie, a gospodarze już
są myślami przy półfinale Ligi
Mistrzów i pojedynku z Arse
nałem. Czerwone Diabły, na
uczone doświadczeniem, nie
mogą rzucić całych sił na Tot
tenham. Mają jednak w lidze
przewagę nad Liverpoolem,
który gra na wyjeździe z Hull,
więc remis w sobotę jest
prawdopodobny.
Trzeci zespół ligi, czyli
Chelsea już pogodził się, że
mistrzem w tym sezonie nie
będzie, co publicznie przyznał
trener Guus Hiddink, więc bę
dzie oszczędzał siły na mecz
z Barceloną.
Ta zaś nie może odpocząć,
bo liga hiszpańska wkroczyła
w decydującą fazę. W środę
Duma Katalonii pokonała Se-

w Canal + o godz. 18.30) najlepsi
żużlowcy świata zaczynają walkę
w cyklu Grand Prix. Jednym z fa
worytów jest Tomasz Gollob, któ
remu w tym roku sprzyja kalen
darz GP, bo ostatni wyścig odbę
dzie się na jego ulubionym torze,
czyli w Bydgoszczy.

POLECAMY W TV

Paolo Sammario (w białej koszulce) z Sampdorii walczy z Patrickiem Vierą z In
tern w czwartkowym meczu. Mistrz Włoch pożegnał się w nim z pucharem.

ManUtd - Tottenham (sobo
ta godz. 18.30 Canal + Sport)
Valencia - Barcelona (sobota
godz. 22 Canal + Sport)

pocznie się sprzedaż biletów
na mistrzostwa Europy kobiet. Od
będą się one od 25 września do 4
października w: Bydgoszczy, Kato
wicach, Łodzi i Wrocławiu. Bilety
można zamawiać na stronie:
www.mekobiet2009.pl,
ceny
od 30 do 120 zł.

Ciekawie w Hiszpanii
PIŁKA NOŻNA Rozgrywaną w tym
tygodniu kolejkę hiszpańskiej eks
traklasy zakończyły czwartkowe
mecze, w których Sporting Gijon
przegrał 0:3 z Espanyolem, Villar
real wygrał 2:1 z Recreativo Hu
elva, Rancing Santander rozgrommił Athletico Madryt 5:1, a Mallor
ca wygrała z Valladolid 2:0.

Southampton z Polakami
w składzie zdegradowany
PIŁKA NOŻNA Klub napastnika re
prezentacji Polski Marka Saga
nowskiego, Bartosza Białkowskie
go i Grzegorza Rasiaka (ten ostat
ni jest wypożyczony do Watfordu i
prawdopodnie klub ten go wykupi
z Southampton) ukarano odję
ciem dziesięciu punktów, co prze
sądza o jego degradacji w tym
sezonie do trzeciej ligi. Kara zosta
ła nałożona z powodu kłopotów fi
nansowych.

(gh)
Uniewinnili prezesa PZPS
SIATKÓWKA Wczoraj Sąd Okręgo
wy w Warszawie uniewinnił byłego
prezesa Janusza Biesiadę i dwóch
byłych pracowników Polskiego
Związku Piłki Siatkowej, którzy byli
oskarżeni
o
fałszowanie
dokumentów i niezgodne z prze
pisami wykorzystywanie dotacji
budżetowych, które także były nie
prawidłowo rozliczane.

(PAP)

PIŁKA NOŻNA Derby Trójmiasta w ekstraklasie

FORMUŁA 1 Robert Kubica błysnął na treningu przed Grand Prix Bahrajnu

Mecze o wszystko

Słońce zaświeciło BMW Sauber

Dziś w 25. kolejce Lechia
Gdańsk podejmie Arkę Gdynia
w meczu o być albo nie być w li
dze. Jutro zaś szlagier wiosny,
czyli spotkanie Legii z Lechem,
który pokaże też TVP 2.
Degradacja grozi obu trój
miejskim zespołom, więc w dzi
siejszym meczu remis nikogo
nie zadowoli, a może spowodo
wać, że na północy Polski nie
będzie zespołu ekstraklasy
w przyszłym sezonie.
Kibiców w całym kraju elek
tryzuje niedzielny mecz w War
szawie. Pojedynki Legii z Le
chem zawsze wzbudzają emo
cje, ale tym razem jest to walka
o pozycję Mera na pięć kolejek
przed końcem. Wojskowi wy
przedzają rywala o punkt.

Pozostałe cztery spotkania,
które rozegrane zostaną dziś
i jutro, nie mają tak wieMego
znaczenia.

(gh)

25. KOLEJKA
■ Sobota
Ruch - Bełchatów
Lechia - Arka (transmisja
o godz. 16.15 w Canal +
Sport)
Odra - Polonia W.
Śląsk-Jagiellonia

■ Niedziela
ŁKS - Piast
Legia - Lech (transmisja
o godz. 17 w TVP 2 i Canal +
Sport)

W czwartek na konferencji
prasowej Robert Kubica
twierdził, że ma wolny bolid,
ale wczoraj na pierwszym tre
ningu przed sobotnimi kwali
fikacjami (transmisja o godz.
13 w Polsacie) był trzeci.
Przed nim był kolega z teamu
BMW Sauber Nick Heidfeld
i mistrz świata Lewis Hamil
ton z McLarena.
Daleko były bolidy Red
Bulla, który błyszczał tydzień
temu w GP Chin oraz liderującego w cyklu zespołu Brawn
GP. Tajemnica zapewne tkwi
ła w KERS, czyli systemie od
zyskiwania energii kinetycz
nej, dającego dodatkowe około

izasE*|

80 KM na kilka sekund
na każdym okrążeniu. Taki
system miały podczas trenin
gu zespoły McLarena i BMW.
Broniący tytułu mistrza świa
ta Brytyjczyk uzyskał czas
-1.33,647, a Kubica 1.33,938.
Systemem tym nie dysponują
Red Bull i Brawn GP. Tym
czasem tor w Bahrajnie to
długie proste (tu liczy się do
datkowa moc) i ciasne zakrę
ty. Ze względu na układ trasy
BMW postanowiło, że Kubica
pojedzie po raz pierwszy
w wyścigu z KERS. Transmi
sja z GP w niedzielę o godz. 14
w Polsacie.

(gh)

Robert Kubica odzyskał w Bahrajnie humor.
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SPORT

KOSZYKÓWKA W play off Energa Czarni Słupsk - Turów Zgorzelec 1:2

Bili, ale głową w mur
Twarda, bardzo aktyw
na obrona Turowa rozbi
ła Energę Czarnych wczo
rajszego wieczora
(80:65). Nasi trenerzy
muszą teraz wymyślić
coś, co tchnie nadzieję
w zawodników i kibiców
ze Słupska.
RAFAŁ SZYMAŃSKI
rafal.szymanski@gp24.pl
Oba zespoły rozpoczęły
wczorajsze spotkanie, wyko
rzystując to, co miały najlep
szego w swoim arsenale - de
fensywę. Gospodarze dzięki
temu zatrzymali kontry Turo
wa, najskuteczniejszą broń
gości, a przyjezdni zatamowa
li rzuty za trzy i zablokowali
Demetrica Bennetta - atuty
słupszczan. Dlatego więk
szość punktów zdobywanych
była spod kosza przez Bookera i Turka. Gospodarze prze
grywali 1:12, ale przed prze
rwą słupszczanie zdołali do
prowadzić do remisu po sku
tecznych akcjaćh Kedzo. W tej
odsłonie miejscowi znaleźli
także drogę do zdobyczy, rzu
cając skutecznie osobiste.
Brylował w tym Bakić, niemi
łosiernie wykorzystując małe
doświadczenie Bochny. Wia
domym już jednak wtedy by
ło, że rzutami wolnymi gospo
darze nie zwyciężą, a woj
na na wyczerpanie w defensy
wie już na początku trzeciej
kwarty pokazała, że Turów
wygra spotkanie. Wystarczyły
trzy nieudane akcje w ataku
Bennetta, nieskuteczne osobi-

iviarcm >roica inr 13J w akcji pod koszem Turowa. Takich zagrań zabrakło, by rozbić defensywę gości.
ste Burksa i przyjezdni odsko
czyli na 51:41. Wtedy w Gryfii
zepsuł się zegar (kolejny
skandal, przy obecności TVP,
znów koszykarska Polska zo
baczyła niemoc słupskich or
ganizatorów) i podopieczni
Gaspera Okoma mieli kilka

dodatkowych minut na odpo
czynek. Lepiej wyszli jednak
na tym goście.
Bennet znów nie tylko był
podwajany w ataku i nie dał
nic zespołowi w tym elemen
cie, ale jeszcze zupełnie odpu
ścił w defensywie Miljkovicia.

Zawodnik ze Zgorzelca w naj
bardziej kluczowych momen
tach trójkami rozbijał nadzie
je miejscowych. Zdobył ich aż
sześć. Łatwo uciszał nieco
ospałą tego dnia publikę w
hali Gryfia. Nie tak miała wy
glądać gra słupszczan, ale i

PUKA NOŻNA Bałtycka III liga

wie wszystkich graczy (oprócz
kontuzjowanych Marcina Ko
złowskiego i Adama Pietrasa).
- Postawię za to na innego
bramkarza. Ostatnio w Pucha
rze dobrze zagrał Mariusz Ra
taj czyk. Nie zawiódł mnie jesie
nią w meczach ligowych
w Sławnie i Kwidzynie, dobrze
grał w środę z Zatoką Puck (Pu
char Polski), więc wejdzie
do bramki - zapowiada szkole
niowiec.
Jedynym problemem gryfitów, może być zmęczenie. Prze
cież trzy dni temu walczyli 120
minut w spotkaniu pucharo
wym.
- Tylko to mnie martwi. Do
brze jednak grają młodzi za
wodnicy: Dawid Fursa, Patryk
Pytlak. A oni mają sity. Może
postawię już także na Jacka
Luzaka, wejdzie na zmianę.
Musimy sobie radzić - kończy
Polakowski.
Drutex-Bytovia grać będzie
przed własną publicznością

Energa Czarni Słupsk - Turów Zgorze
lec 65:80 (14:17,21:18,12:20,1825).

Energa Czarni: Booker 11, Kedzo 10 (1),
Sroka 2, Bennett 4, Burks 5, Leończyk
6, Dutkiewicz 2, Bakić 15 (1), Cesnauskis 7 (1), Malesa 0, Pabian 3 (1).
Turów: Turek 8, Daniels 6, Roszyk 1,
Miljkovic 18 (6), Edney 9, Witka 10 (2),
Bailey 12 (1), Harris 0, Bochno 3, Ste
fański 2, Drobnjak 11 (1), Strzelecki 0.

PIŁKA NOŻNA

Wicelider przyjeżdża na Zieloną
Błękitni Stargard Szczecin
ski, wicelider rozgrywek, dzisiaj
wystąpi
na
stadionie
przy ii. Zielonej (sobota, godz.
17). Gospodarze - Gryf 95
Słupsk - mimo wiecznych kło
potów ze składem, spowodowa
nych a to kontuzjami, a to pau
zą za żółte kartki poszczegól
nych graczy są skuteczni i zdo
bywają punkty. Wygrana po
zwoliłaby zbliżyć się słupszczanom do drugiego miejsca zajmo
wanego przez Błękitnych. A to
dałoby nadzieję na ewentualną
walkę o udział w meczach barażowych o II ligę (udział w nich
biorą wiceliderzy poszczegól
nych grup III ligi). Jesienią
w Starogardzie był remis 1:1.
Goście wiosną tracili punkty
ze Sławą Sławno i Regą Trze
biatów w 90. minutach. Są za to
najskuteczniejszym zespołem
w lidze. Zdobyli 54 gole.
Co na to gospodarze? Tym
razem trener Wojciech Pola
kowski ma do dyspozycji pra

doping był słabszy niż zazwy
czaj.
Zespoły grają do czterech
zwycięstw. Kolejny mecz
wniedzielęwGiyfiiol6. ■

Patryk Pytlak ostatnio
w Ustroniu Morskim zdo
był dwa gole dla
słupszczan.

Gra IV liga

z Dębem Dębno (sobota, godz.
16) na stadionie MOSiR
przy ul. A Mickiewicza. Jesie
nią było 0:0.
- Mam ból głowy i szpital
w zespole po środowym meczu
pucharowym z Cartusią Kar
tuzy - informuje Waldemar
Walkusz, trener drużyny.
— Artur Kobiella jest kontu
zjowany i na dwa tygodnie
wyłączony jest z gry. Na ura
zy narzekają Roman Cech,To
masz Ciemniewski i Robert
Sandak. Za czerwoną kartkę
pauzuje Piotr Łapigrowski.
Przez tydzień nie trenował
Dariusz Kasperowicz z powo
du wyjazdu służbowego z pra
cy i może nie zdążyć na sobot
ni mecz. Pod znakiem zapyta
nia stoi występ Krystia
na Staniosa, który ma do za
łatwienia sprawy rodzinne.
Dąb dysponuje groźnym
atakiem, jego lider Łukasz
Dłubis zdobył już 8 goli.

(RES, FEN)

Z czterech drużyn regionu
słupskiego przed XXII kolejką
najlepiej spisuje się lęborska
Pogoń, która znajduje się
na ósmym miejscu w tabeli IV
ligi. Trzy pozostałe nasze ekipy
usadowiły się na ostatnich po
zycjach w tabeli.
W weekend Czarni Pruszcz
Gdański grać będą z przechlewskim Prime Food Brda
(sobota, godz. 16). Jesienią
w Przechlewie podopieczni Ja
nusza Fabicha przegrali z Czar
nymi 12. W tej rywalizacji każ
de rozstrzygnięcie jest możli
we, ale i każdy punkt zdobyty
przez podopiecznych Janusza
Fabicha będzie sukcesem.
Interesująco powinno być
na nowym stadionie w Dębni
cy, gdzie spotkają się dwaj beniaminkowie, Koral i Pogoń Lę
bork (niedziela, godz. 14).
W rundzie jesiennej na lębor
skim stadionie górą byli pogoniści, wygrali 2:1.

W Damnie Polonez Bo
browniki spotka się Murkamem Przodkowo (niedziela,
godz. 15). W pierwszej rundzie
Murkam wygrał z Polonezem
4:1. Drużyna z Bobrownik musi
się otrząsnąć po ostatnim po
gromie w Wejherowie, gdzie
przegrała z Gryfem 1:6. Czy tak
się stanie? Faworytem jest ze
spół z Przodkowa, który zajmu
je szóstą lokatę w tabeli i ma
o 20 punktów więcej od ekipy
prowadzonej przez szkole
niowca Tadeusza Wanata.

Ostatnio Koral zanotował
zwyżkę formy i w spotkaniu
na mrzezińskim boisku osią
gnął remis 1:1 z tamtejszym
Startem.

(FEN)

LICZBA

porażek, najwięcej w lidze, poniósł
Polonez,

bramek, najwięcej, stracił zespół
z Bobrownik.
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