Planeta 3D: Czekamy
na zdjęcia Czytelników

Dorota doda
Słupskowi energii

Czarni w Zgorzelcu
załamali się w przerwie

Koncert Dody o godz. 20 na placu Zwycięstwa będzie
głównym punktem miejskiej majówki. Organizatorzy
spodziewają się, że gwiazdę przyjdzie zobaczyć i posłu
chać kilka tysięcy słupszczan i mieszkańców regionu.

Drużyna Energi Czarnych Słupsk po świetnej pierwszej
połowie i dramatycznej drugiej przegrała w Zgorzelcu
zTurowem 81:71. W rywalizacji do czterech zwycięstw
jest 3:2 i tylko jeden mecz dzieli Turów od finału.

Dziennik Pomorza Środkowego
- piątek 30 kwietnia -1 maja 2009

y——

Byłeś w jednym z krajów prezentowanych
w kolekcji Planeta 3D, wyślij do nas zdjęcia.
Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyH-cieczlcę zagraniczną. Więcej na str. 13.
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Komunikacja / Wyjeżdżasz samochodem na majówkę - przygotuj się na wzmożone kontrole

Uwaga Czytelnicy

Z Głosem
na długi
weekend

Dziś zaczyna się u nas
drogowy horror

11 Dziś przygotowaliśmy
dla Was magazynowe wy
danie „Głosu Pomorza".
M Na stronach lokalnych
znajdziecie
informator
o funkcjonowaniu handlu,
komunikacji, urzędów i ap
tek w czwartek i piątek Za
prosimy również na wee
kendowe imprezy.
* Kolejne wydanie „Gło
su Pomorza" ukaże się
w sobotę, 2 maja. Wtedy
przedstawimy drugą część
naszego informatora, tym
razem na sobotę i niedzielę
oraz program imprez pa
triotycznych, które odbędą
się w miastach naszego re
gionu z okazji rocznicy
Konstytucji 3 maja. (maz)

Barcin Prusak
marcin.prusak@qp24.pl___________
Brawura była przyczyną wypadku w podbytowskim Świątkowie,
w którym zginął 18-letni chłopak,
a dwie osoby zostały ranne. Tylko
Przez jeden dzień w Słupsku i okolicach doszło aż do 10 kolizji. To dwa
fa*y więcej niż zwykle. Już dziś wyJadą na drogi weekendowi kierowCV‘ Policjanci przestrzegają, że jeśli
nie będziemy uważać, czeka nas
drogowy horror.

ajczęstszymi przyczy

Pogoda

N

nami wypadków na
drogach są nadmier
na prędkość, brawura i alko
hol.

Majówka
w słońcu
i cieple

Mercedesem w stup
- Przedwczoraj około go
dziny dziewiętnastej, na drohze z Bytowa do Borzytuchooha mercedes 124 wyprzedzał
hilka samochodów - relacjo
nuje Michał Gawroński,
Ręcznik prasowy bytowskiej
Policji. - Jechał bardzo szybko
1 kierowca stracił panowanie
n.ad samochodem. Najpierw
zJechał na lewe pobocze, a na
stępnie przejechał przez całą
Jezdnię i uderzył tyłem w słup
telefoniczny,
łamiąc
go
^ dwóch miejscach. Auto wy
lądowało na polu.
Kierujący mercedesem, 24■letni Marcin D. doznał urazu
głowy i wstrząsu mózgu. Pa
sażer z przedniego siedzenia
Potłuczeń. Nie udało się jed
nak uratować 18-letniego pa
sażera z tylnego siedzenia.
Strażacy musieli rozcinać blachy, aby wyciągnąć go ze
Zmiażdżonego mercedesa.
Nastolatek zmarł w szpitalu.
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Tyle zostało z mercedesa, w którym zginął 18-letni mieszkaniec gminy Borzytuchom.

Kierowca mercedesa miał
w organizmie 0,14 promila al
koholu. Choć jest to dopusz
czalne stężenie, pobrano mu
krew do badań.
Za spowodowanie wypad
ku na drodze ze skutkiem
śmiertelnym grozi mu teraz
do ośmiu lat pozbawienia wol
ności.
Kolizje przez zapatrzenie

Przedwczoraj przez całą
dobę w regionie słupskim do
szło aż do 10 kolizji. To dwa
razy więcej niż zwykle.

Według policji głównym
powodem jest rozkojarzenie
prowadzących auta.
- Kierowcy jadąc, rozglą
dają się na boki, zamiast pa
trzeć przed siebie na jezdnię
- mówi Robert Czerwiński,
rzecznik prasowy słupskiej
policji. - Przez to mniejszą
uwagę skupiają na tym, co
dzieje się przed nimi na jezd
ni i zdarza się im uderzyć
w inny samochód. Czasami
przyznają się, że nie zauwa
żyli go, bo zapatrzyli sie
na ładną kobietę albo krajo

braz czy jezioro - dodaje
rzecznik Czerwiński.
Weekend kontrolowany

Od dziś do poniedziałku
4 maja policjanci będą skru
pulatnie kontrolować samo
chody i kierowców. Wszystko
w ramach akcji „Bezpieczny
weekend”.
- Majówki na łonie przyro
dy sprzyjają piciu alkoholu,
a potem często uczestnicy ta
kich biesiad siadają za kie
rownicą - tłumaczy Robert
Czerwiński.

—
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Prezydent bez absolutorium za 2008 rok

Ile kosztuje co łaska

Jfożni politycy unijni przybyli do

Trzynastu miejskich radnych wstrzy

Ślub: 200-1000 zł, chrzest: 50-

mało się wczoraj od głosu i prezy
dent Maciej Kobyliński musiał się

200 zł, pogrzeb: 100-600 zł. Spraw
dziliśmy, ile kosztują nas kościelne

pożegnać z absolutorium za wyko

ceremonie i w których parafiach
księża zgadzają się udzielić błogosła

Warszawy, aby spotkać się na kon
cie Europejskiej Partii Ludowej.

977013795214518

czasie długiego, majo
wego weekendu nie gro
zi nam deszcz i zachmurze
nie. Możemy spokojnie wybie
rać się na spacery w słońcu
i ciepłym wietrze.
- Chmury nie pojawią się
na Pomorzu przez cały week
end. Jedynie nad ranem w so
botę i niedzielę mogą wystą
pić lekkie przymrozki, które
spowodują pojawienie się ob
fitej rosy - mówi Krzysztof
Ścibor, meteorolog ze Słup
ska.
W dzień nad samym mo
rzem temperatura będzie wy
nosić około 16 stopni Celsju
sza. Natomiast nad lądem
może przekraczać nawet 20
stopni.
Deszczu możemy się spo
dziewać dopiero we wtorek.
Nie wiadomo jeszcze, czy bę
dzie przelotny, czy raczej
ulewny, (maz)

nanie budżetu za 2008 rok. Choć to
nie spowoduje żadnych komplikacji

wieństwa za naprawdę symboliczne

prawnych, to prezydent bardzo się
zdenerwował. Znowu puściły mu

kwoty. Są też miejsca, gdzie kościel
ne sakramenty dostaniemy zupełnie

nerwy. Zachowywał się agresywnie.

za darmo.

Fot. Andrzej Gurba

Funkcjonariusze
będą
sprawdzać trzeźwość kierow
ców i stan techniczny samo
chodów. Będą też zwracać
uwagę na najcięższe grzechy
prowadzących auta: przekra
czanie prędkości, nieudziela
nie pierwszeństwa i nieprawi
dłowe wyprzedzanie.
- Szczególnie dużo patroli
w oznakowanych i nieoznakowanych samochodach moż
na spodziewać się przy dro
gach wjazdowych do miasta
- zaznacza Czerwiński. ■
Współpraca: Andrzej Gurba
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UNIA EUROPEJSKA Do Warszawy zjechali najważniejsi politycy

NASZ PROGRAM Odbyła się Diagnoza 2009

Przemoc jest
w szkołach

Szczyt w pałacu
Jose Barroso, Angela
Merkel, Silvio Berlusconi,
Hans-Gert Poettering,
Francois Fillon to tylko,
niektórzy z przywódców
unijnych, którzy przyje
chali do Warszawy. Po
wodem ich obecności
jest dwudniowy kongres
Europejskiej Partii Ludo
wej, który rozpoczął się
wczoraj. To doskonała
okazja do ważnych
rozmów pomiędzy
Polską a Europą.
Premier Donald Tusk zjadł
śniadanie z przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego
Hansem-Gertem Poetteringiem w Pałacu na Wyspie
w warszawskich Łazienkach.
Panowie rozmawiali m.in.
0 wyborach do Parlamentu
Europejskiego, czerwcowej
agendzie Rady Europejskiej,
w tym o kryzysie finanso
wym, Traktacie z Lizbony
1 sytuacji w Afganistanie.
Mapa drogowa wejścia Pol
ski do strefy euro i przyszłość
instytucji unijnych były, z ko
lei, głównymi tematami roz
mów z szefem luksembur
skiego rządu Jean Claude
Junckerem. Juncker wyraził
uznanie dla Polski za stabil
ność gospodarki oraz działa

Donald Tusk oraz premier Francji Francois Fillon w czasie wczorajszego spotkania.
nia w sferze finansów pu
blicznych i zapewnił o wspar
ciu Luksemburga dla pol
skich starań o wejście do stre
fy euro w 2012 roku. To waż
na deklaracja. Juncker jest
nie tylko premierem Luksem
burga i ministrem finansów
tego państwa, ale też szefem
Eurogrupy, czyh nieformalnej
instancji, którą tworzą mini
strowie finansów grupy euro.
W trakcie rozmów z pre
mierami Francji i Holandii

pojawiły się sprawy współ
pracy dwustronnej, bieżących
zagadnień polityki europej
skiej, Partnerstwa Wschod
niego, światowego kryzysu
gospodarczego oraz pakietu
energetyczno-klimatycznego.
Polskie źródła przy EPL sygnabzują, że Tusk będzie son
dował w rozmowach z polity
kami unijnymi, które stano
wiska w UE mogłyby przy
paść Polsce. Kongres EPL
rozpoczął się po południu w

Pałacu Kultury i Nauki.
Nad bezpieczeństwem blisko
2 tysięcy uczestników czuwa
kilka tysięcy policjantów i po
nad 400 funkcjonariuszy Biu
ra Ochrony Rządu. W rejonie
dwóch kilometrów od PKiN
obowiązuje zakaz lotów
wszystkich typów statków po
wietrznych z wyjątkiem ra
towniczych i służb porządku
oraz wykonujących stałe loty
komunikacyjne.

Już trzeci raz, zawsze
pod koniec każdej edycji na
szego programu „Szkoła bez
przemocy” przedstawiamy
„Diagnozę szkolną”.
Z przedstawionej wczoraj
w Pałacu Staszica w Warsza
wie „Diagnozy 2009” wynika,
że w porównaniu z badaniami
z poprzednich lat nie ma wiel
kich zmian. Nadal poziom
przemocy
doświadczanej
przez uczniów należy uznać
za wysoki.
Na co zwracają naukowcy
uwagę - najczęstsze przejawy
przemocy to przemoc psy
chiczna. Przemoc fizyczna,
którą uważamy za groźniej
szą, zdarza się znacznie rza
dziej. Opracowanie wyraźnie
pokazuje też, że sporo jest
przemocy psychicznej ze stro
ny nauczycieli. A przemoc ta
dotyka częściej chłopców niż
dziewczęta i nasila się wraz
z wiekiem uczniów.

W SKRÓCIE
Dodadzą metra
Włosko-tureckie konsor
cjum Astaldi-Gulermak wy
buduje centralny odcinek II li
nii metra w Warszawie. Decy
zja zapadła w środę.
Zarząd Metra Warszaw
skiego zatwierdził wybór naj
korzystniejszej oferty w prze
targu na projekt i budowę

siedmiu stacji między Dwor
cem Wileńskim a Rondem
Daszyńskiego.
Władze Warszawy przezna
czą na tę inwestycję 4,1 mldzł.
Centralny odcinek drugiej linii
będzie miał długość 6,1 km.
Zakończenie budowy plano
wane jest na rok 2013.
(OPR. pap)

(0PR. PAP)

PODLASKIE

PODKARPACIE

KALISZ Księża dziękowali świętemu za wyrwanie z objęć śmierci

Rozwiązali
zagadkową śmierć j
Augustowska policja zatrzymała dwóch braci S. Zdaniem
prokuratorów mogą stać
za śmiercią młodej kobiety.
Roznegliżowane ciało młodej kobiety znaleziono jesienią
w augustowskiej rzece Netta.
Przed wrzuceniem do wody
została zgwałcona. Miała liczne obrażenia, zidentyfikowano
ja jako Anetę Szyłak. Kilka dni
później policja zatrzymała
mieszkańca powiatu suwałskiego podejrzewanego o zabójstwo. Po przesłuchaniu
okazało się, że wprawdzie kontaktowała się on z pokrzywdzoną, ale z tragedią nie ma
nic wspólnego.

j
i
j

Koło przyczepy
zmiażdżyło głowę

Piękne świadectwo
darowanego życia

Trzech z zaledwie dziesięciu
i żyjących w Polsce i na świecie
| duchownych, byłych więźniów
obozu koncentracyjnego w Da
j chau, modliło się wczoraj w ba
J zylice św. Józefa w Kaliszu
za cudowne oswobodzenie 29
kwietnia 1945 r.
j Księża więzieni w Dachau,
i czyli Zdzisław Lipiński, Leon
\ Stępniak i Tadeusz Kosecki,
j w obliczu planowanej przez
hitlerowców zagłady obozu,
j przysięgli św. Józefowi Kali
| skiemu, że w przypadku oca
lenia spotykać się będą każ
(hel) dego roku w Kaliszu (to miej
sce kultu tego świętego).

Od 64 lat księża ponawiają
w bazylice tę przysięgę.
W 2006 r. Konferencja Epi
skopatu Polski ustanowiła 29
kwietnia Dniem Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego
w okresie II wojny światowej,
którego organizację powierzo
no diecezji kaliskiej.
Obóz istniał w latach 19331945. W czasie II wojny świa
towej był głównym na zacho
dzie obozem koncentracyj
nym dla polskiego ducho
wieństwa. Więziono w nim
około 200 tysięcy osób wielu
narodowości.
(OPR. PAP)

POLITYKA ZAGRANICZNA

Tylko nie Fotyga I

Ciało zamordowanego w Pakistanie Piotra Stańczaka
jest już w Polsce. Samolot pakistańskich sił powietrz
nych, który przetransportował trumnę do kraju,
wylądował w środę wczesnym rankiem na lotnisku
wojskowym w Warszawie. Ciało złożone było w owi
niętej flagami Polski i Pakistanu białej trumnie.
W ceremonii powitania uczestniczyła m.in. rodzi
na polskiego geologa. Honor zmarłemu oddali
ustawieni w szpalerze żołnierze; do trumny podeszła
najpierw rodzina, później przedstawiciele polskich
i pakistańskich władz. Po ceremonii przedstawiciele
polskiego i pakistańskiego MSZ zapewniali, że nie
będą ustawać w poszukiwaniu zabójców Polaka.

Okazuje się też, że w pol
skiej szkole co piąty uczeń
czuje się samotny a poczucie
to nasila się wraz z wiekiem
(wśród 11-tków czuje się tak
16 proc., wśród 19-latków 29 proc.). Lekarstwem na sa
motność są koledzy i przyja
ciele.
W badaniach poruszany
też były najważniejsze proble
my, z jakimi borykają się na
uczyciele. Okazało się, że za
raz po braku motywacji
uczniów do nauki, znalazł się
brak współpracy rodziców ze
szkołą. Nauczyciele uważają
to za większy problem niż
przemoc, picie alkoholu, pa
pierosy czy narkotyki.
Program „Szkoła bez prze
mocy” prowadzi „Głos” wraz
z Fundacją Grupy Telekomu
nikacji Polskiej. Patronem
Honorowym jest Prezydent

Szef MSZ Radosław Sikorski
ocenił w środę jako mało j
prawdopodobne, aby An- j
na Fotyga została polskim am
basadorem przy ONZ.
Nieoficjalnie źródła w kierów- j
nictwie MSZ mówią, że decyzja
już zapadła i Fotyga nie pojedzie
na placówkę przy ONZ, ani .j
na żadną inną.
Sikorski podkreślił, że ciągle ;
czeka na wyjaśnienia byłej mi
nister w związku z jej słowami
o tym, że czuje się „poraniona" I
sposobem sprawowania obec- j
nej polityki zagranicznej Polski.
Z poglądami Fotygi zgadza !
się prezydent Lech Kaczyński, j

(eww)
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Duży Lotek z 28.04

LUBLIN Sąd: mężczyzna nie zabił kobiet

2,17,18,40,43,45

Ekspress Lotek z 28.04

P. jest wolny

Sąd Apelacyjny utrzymał
w mocy wyrok uniewinniają
cy 28-latka od popełnienia po
dwójnego morderstwa.
Sławomir P. był oskarżony
o zamordowanie przed po
nad dwoma laty 42-letniej
Danuty B. i jej 21-letniej córki
Ewy.
Kobiety zginęły w swoim
mieszkaniu w Lublinie. Zwło
ki, dzień po zabójstwie odkry
ła rodzina ofiar. Zabójca każ
dej z kobiet zadał kilkanaście
ran. Wychodząc z mieszka
(OPR.PAP) i nia, zabił psa.

Pod kołami przyczepy cią
gnika zginął 35-letni mieszka
niec gminy Tarnowiec. Niewy
kluczone, że wcześniej z kolegą-kierowca raczyli się alkoho
lem.
Wczoraj, Ireneusz P., 20 letni
mieszkaniec Sądkowej, jechał
ciągnikiem Ursus z jednoosio
wą przyczepą pełną drzewa.
Na niej siedział jego 35 - letni
kolega Bartłomiej L.
W pewnym momencie
mężczyzna zsunął się z przy
czepy i wpadł wprost pod jej
koła. Jedno z nich zmiażdżyło
mu głowę, zginął na miejscu.

5,19,30,35,41

Multi Lotek z 28.04
2,4,14,20,21,31,32,36,

Kilka miesięcy po zabój
stwie policja zatrzymała 28letniego Sławomira P., dale
kiego krewnego kobiet. Poli
cjanci przeszukali jego pose
sję.
W szambie znaleźli kawał
ki telefonów komórkowych,
takich jak należące do zamor
dowanych kobiet.
W październiku Sąd Okrę
gowy w Lublinie uniewinnił
mężczyznę. Uchylenia tego
wyroku domagała się proku
ratura.
(er)

45,46,48,49,52, 55, 56,
68,70, 73, 78,79 Plus 73

KURSY ŚREDNIE MBP
EUR
USD
CHF
GBP

kurs średni
4,4498
3,3680
2,9558
4,9608

zmiana
- 2,58% ▼
-4,07%Y
-2,64%T
-2,98%T

NOTOWANIA GIEŁDOWE
WiG
28 273,93 +3,50%
obroty 1 mld 612 min zł
▲ 290 • 21 ▼ 170
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EÜRÖPA ŚWIAT
CIEKAWOSTKI

Tak było dawno
temu w kosmosie
Astronomowie z Europej
skiego Obserwatorium Połu
dniowego (ESO) w Garching
koło Monachium spojrzeli
w kosmos dalej niż kiedykol
wiek. Dostrzegli słaby błysk
Promieniowania gamma, czyli
ślad eksplozji najstarszego
i najbardziej odległego obiek
tu w Kosmosie, jaki dotąd uda
ło się zaobserwować.
Do eksplozji doszło w odle
głości ponad 13 miliardów lat
świetlnych od Ziemi, zaledwie
600 milionów lat po Wielkim
Wybuchu.
10-sekundowe zjawisko
Wykrył
satelita
NASA
w gwiazdozbiorze Lwa. Dla
astronomów tak odległe eks
plozje w Kosmosie są okazją
do badań nad pierwszymi
gwiazdami.
(OPR. PAP)

Kilka godzin trwały wieczor
ne poszukiwania pięciorga
młodych polskich turystów
na zboczu Etny na Sycylii.
Trzech mężczyzn i dwie kobie
ty zgubiło drogę podczas
wspinaczki do rejonu erupcji.
Sami wezwali pomoc.
Polacy zostali odnalezieni.
Ich stan zdrowia jest dobry. Jak
wyjaśnili chcieli z bliska podzi
wiać płynącą lawę. Zgubili dro
gę podczas powrotu.

10

Lubią straszyć
świat rakietami

Przeprowadzeniem ko
lejnych prób jądrowych
i rakietowych znów gro
zi Phenian. Mowa jest
nawet o użyciu rakiet
międzykontynentalnych.

rakietowej, dokonanej 5
kwietnia.
W -oświadczeniu Minister
stwa Spraw Zagranicznych
Korei Płn., opublikowanym
w środę, stwierdzono, że jeżeli
RB ONZ natychmiast nie wy
cofa się ze swej krytyki północnokoreańskiego testu,
Phenian będzie zmuszony
podjąć dodatkowe działania
w zakresie obrony swego kra
ju, łącznie z dokonaniem prób

Korea Północna stawia
ostre warunki Radzie Bezpie
czeństwa ONZ. Ma ona prze
prosić Phenian za potępienie
północnokoreańskiej próby

jądrowych oraz międzykontynentalnych rakiet balistycz
nych.
Po północnokoreańskim te
ście RB ONZ potępiła próbę,
jako naruszenie rezolucji
ONZ i zapowiedziała za
ostrzenie sankcji wobec pro
wokatora.
Phenian utrzymuje, że nie
był to test lecz wystrzelenie
satelity i odmówił uczestni
czenia w rokowaniach sze-

WŁOCHY

Rodacy zagubili się
na wulkanie

W LICZBACH

KOREA PÓŁNOCNA Próbują wymusić przeprosiny ze strony ONZ

tureckich żołnierzy zginęło w środę
w południowo-wschodniej Turcji
w następstwie eksplozji przydroż
nego ładunku wybuchowego. Mógł
on zostać podłożony przez kurdyj
skich rebeliantów. Ładunek został
zdetonowany zdalnie, gdy pojazd
wojskowy znajdował się na drodze.

ściostronnych prowadzonych
w Pekinie przez obie Koree,
USA, Chiny, Japonię i Rosję.
Zapowiedział też wznowie
niem prac w ośrodku jądro
wym w Jongbion, z którego
wydalił międzynarodowych
inspektorów. W środę zako
munikował, że wznawia od
zysk plutonu ze zużytych prę
tów w reaktorze jądrowym
w Jongbion.
(OPR. PAP)

100
dni prezydentury Baracka Obamy,
pierwszego ciemnoskórego przy
wódcy USA, minęło w środę. Zda
niem części analityków jest jednak
jeszcze zbyt wcześnie, by ocenić,
w jakim stopniu długa lista inicjatyw
prezydenta przyniosła już owoce.
Prezydent jest wciąż bardzo popu
larny, a w sondażach popiera go na
dal ponad 60 proc. Amerykanów.

SOMALIA Piraci w rękach Rosjan

W OBIEKTYWIE

Żołnierze ich dopadli

BARWY KAMPANII W NAJWIĘKSZEJ DEMOKRACJI ŚWIATA

cji przeciwko piratom wysłały
w rejon Somalii jednostki ma
rynarki wojennej. Wody Zato
ki Adeńskiej patrolowane są
także przez okręty NATO,
UE, USA, Japonii, Chin, In
dii, Jemenu, Malezji i Singa
puru.
Obecność sił nie doprowa
dziła do ograniczenia liczby
pirackich napadów i uprowa
dzeń statków.

Rosyjski okręt wojenny za
trzymał u wybrzeży Somalii
piracką łódź z 29 osobami.
Wcześniej piraci somalijscy
mieh dwukrotnie podjąć pró
bę zajęcia tankowca z rosyj
ską załogą, płynącego przez
Zatokę Adeńską.
Na zatrzymanej pirackiej
łodzi znaleziono broń palną,
a także sprzęt nawigacyjny.
Rosja
jest
jednym
z państw, które w ramach ak

(OPR. PAP)

(OPR. PAP)
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Także żona
uwierzyła w to,
co puściły w ruch
gazety, przykro mi
mówi premier Włoch Silvio
Berlusconi, ubolewając, że je
go żona Veronika Lario uwie
rzyła w informacje jakoby
na listach jego partii Lud Wol
ności, wśród kandydatów
do Parlamentu Europejskiego,
miały znaleźć się znane z me
diów gwiazdki. Lario nazwała
informacje o kandydaturach
młodych aktorek, modelek
■ tzw. celebrytek z reality
show, znanych głównie z tele
wizji jej męża, tandetą bez
Wstydu, bezczelnością i bra
kiem umiaru władzy.

Na zachodzie wyzdrowiała kobieta

W Niemczech chorzy,
a na Litwie panika
Trzy przypadki zachoro
wań na świńską grypę
w Niemczech zostały potwier
dzone w środę.
Taką informacje podał Insty
tut Roberta Kocha w Berlinie.
Wirusa wykryto u około 30letniego pacjenta w Bawarii,
który przed tygodniem wrócił
z wycieczki do Meksyku. Ko
lejny przypadek potwierdzono
w Hamburgu u 22-letniej ko
biety po podróży do Meksyku.
Także trzecia chora osoba 37-letnia mieszkanka Górnej
Frankonii, przebywała nie
dawno w Meksyku.

Minister zdrowia Bawarii
Markus Soeder poinformo
wał, że u ostatniej kobiety
przebieg infekcji był łagodny.
- Obecnie jest ona całkowi
cie zdrowa - powiedział So
eder.
Na Litwie powstała panika
w aptekach. W Wilnie zostały
wykupione preparaty antywi
rusowe. Według danych mini
sterstwa zdrowia, krajowy za
pas preparatów antywiruso
wych, w przypadku epidemii
wystarczyłby tylko dla 4 proc.
mieszkańców.

Naresh Singh Bhadauriya z indyjskiego stanu Uttar Pradesh jest niezależnym
kandydatem do parlamentu. Prowadzi swoją kampanię wyborczą w mieście Am
ritsar. Naresh podczas wiecu w niewybredny sposób dworuje sobie ze
skorumpowanych polityków i zapewnia, że on będzie uczciwie sprawował man
dat. W Indiach rozpoczyna się dziś trzeci etap rozłożonych na miesiąc wyborów
parlamentarnych. W całym kraju uprawnionych do głosowania jest 714 milionów
obywateli. Głosowanie podzielono na pięć części z przyczyn logistycznych i ze
względów bezpieczeństwa. Wyniki znane będą przypuszczalnie 16 maja.
(MAGO)

(OPR. PAP)

UKRAINA Kontrowersyjny wniosek nacjonalistów

^

HISZPANIA Niecodzienne zdarzenie z udziałem jednostki PŻM

CZECHY

Polski statek trafił
na emigrantów

Maniery w szkole

PZM-owski statek Pilica
oą Morzu Śródziemnym, oko
ło 50 mil morskich od wybrze
ży hiszpańskich i miasta Al
meria, trafił na ponton z 22
osobami. Pasażerami okazali
się uciekinierzy z Algierii,
którzy zmierzali do Hiszpanii.
Byli wycieńczeni długą podróżą. Na widok polskiego statku
rozpaczliwie wymachiwali rę
kami.
Kapitan statku Zygmunt
Bortnik ogłosił alarm: czło
wiek za burtą. Załoga przygo

j

towała się do podjęcia uciekinierów i udzielenia natychmiastowej pomocy.
O wydarzeniu poinformowano służby ratownicze w Cabo de Gata oraz Almerii. Pilica
asystowała ponton aż do chwili przybycia hiszpańskiej jednostki ratunkowej oraz hiszpańskiego statku gwardii cywilnęj. Jednostki przybyły
na miejsce i podjęły rozbitków,
A Pilica ruszyła w kierunku
portu Yarimka w Turcji.
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Od 1 września do szkół u na
szych południowych sąsiadów
zostanie wprowadzone wy
chowanie etyczne.
Uczniowie szkół podstawo
wych będą uczyć się o zdradzie
małżeńskiej i rozwodach, o do
brym zachowaniu, również
o dyskryminacji i przemocy.
Ministerstwo szkolnictwa
przygotowuje program naucza
nia wychowania etycznego.
Przedmiot ten już co prawda
w niektórych czeskich szkołach
istnieje, ale dyrektorzy nie mieli
dotychczas żadnych wytycz
nych, dlatego nauka w każdej
placówce przebiegała inaczej.
(OPR. PAP)

Zróbcie bohaterów z SS-Galizien
Tarnopolska rada obwodo
wa zwróciła się do prezydenta
Wiktora Juszczenki o uzna
nie żołnierzy Ukraińskiej 14.
Dywizji Grenadierów SS Ga
licja za bojowników o wolność
Ukrainy.
- Formalne funkcjonowa
nie ukraińskiej dywizji Gali
cja w składzie wojsk niemiec
kich nie umniejsza jej znacze
nia dla Ukrainy oraz pragnie
nia kontynuacji walki o stwo
rzenie niepodległego państwa
ukraińskiego - przekonuje
nacjonalistyczna partia Swo
boda
Zdaniem rady obwodu tar
nopolskiego, Ukraińcy zacią
gali się do SS-Galizien tylko

po to, by wywalczyć sobie
państwowość.
- Główną ideą, która pro
wadziła ukraińskich mło
dzieńców do dywizji, była
walka z komunistycznym im
perializmem na Ukrainie,
chęć posiadania własnej ar
mii i prowadzenia zbrojnej
walki o ukraińskie państwo przekonują autorzy kontro
wersyjnego pomysłu.
Partia Swoboda wsławiła
się w Polsce w lutym, gdy
w odpowiedzi na upamięt
nienie ofiar mordu na około
tysiącu polskich mieszkań
ców Huty Pieniackiej, po
stawiła przy drodze do tej
wsi krzyż pamięci „ukraiń

skich ofiar polskich szowini
stów”.
Ukraińscy
nacjonaliści
twierdzą, że akcją odwetową
na mieszkańcach Huty Pieniackiej dowodzili Niemcy i że
nie ma dowodów, iż zbrodnię
popełniła Ukraińska Powstań
cza Armia i SS-Galizien.
Sekretarz generalny Rady
Ochrony Pomników Walk
i Męczeństwa Andrzej Prze
woźnik uważa, iż udział
Ukraińców w zbrodni w Hu
cie Pieniackiej jest niepodwa
żalny. Śledztwo w sprawie
zbrodni prowadzi krakowski
oddział Instytutu Pamięci
Narodowej.
(OPR. PAP)
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WYDARZENIA
SAMORZĄD Prezydent Słupska dostał od radnych żółtą kartkę

POLITYKA

Eurokandydaci
na start
Dziesięć komitetów wybor
czych prawdopodobnie zare
jestruje swoich kandydatów
w eurowyborach w woje
wództwie pomorskim.
Zgodnie z ordynacją wybor
czą listy trzeba było zgłaszać
do północy w miniony wtorek.
Na razie tylko pięć z nich uzy
skało ostateczną decyzję Wo
jewódzkiej Komisji Wyborczej
w Gdańsku. Pozostali muszą
w ciągu 3 dni przedstawić bra
kujące dokumenty.
(maz)

KANDYDACI
Kandydaci oficjalnie zareje
strowani w Państwowej Ko
misji Wyborczej.
■ SLD-UP: Piotr Gontarek,
radny wojewódzki z Lęborka,
Paweł Szewczyk, miejski rad
ny ze Słupska, Zdzisław Pi
skorski, były burmistrz Człu
chowa.
■ PO: Marek Biernacki, radny
wojewódzki ze Słupska,
Adam Leik, samorządowiec
z Bytowa.
■ PiS: Jolanta Szczypińska,
posłanka ze Słupska.
■ PSL Stanisław Jank, wete
rynarz z Dębnicy Kaszubskiej,
Kazimierz Duwe, nauczyciel
z Lęborka.

Bez absolutorium
|
|
{
|

Prezydent Słupska Madej Kobyliński nie dostał
absolutorium za 2008
rok. Do tego przegrał
z radnymi prawicy w walce o dofinansowanie za
jęć pozaszkolnych. Będzie płacił za nie budżet
miasta, tak jak chcieli rajcy. W końcówce włodarza
miasta poniosły nerwy
i wdał się w pyskówkę
z Robertem Kujawskim.
Ten zapowiada proces.

j
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MICHAŁ KOWALSKI
michal.kowalski@gp24.pl
Wczorajsza sesja Rady

i Miasta była bardzo nerwowa.
I
j
I
|
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SAMORZĄD

Z MZK na dwa lata
Dwa lata - tyle ma trwać
pierwsza umowa między Miej
skim Zakładem Komunikacji,
a gminą miejską Słupsk na
usługi komunikacyjne. Obej
mie wszystkie obecne linie au
tobusowe w mieście. Szerzej o
tym napiszemy w sobotę.
Michał Kowalski
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Prezydent Kobyliński nie
dostał absolutorium za ubiegły rok. Wprawdzie za głosowało sześciu radnych, ale 13
wstrzymało się od głosu. Nie
było zatem odpowiedniej liczby głosów „za” niezbędnych
do przyjęcia uchwały. Żad
nych skutków prawnych ta
kiej decyzji nie będzie, ale wy
dźwięk był oczywisty.
- Polityka obecnego prezydenta jest niepokojąca. Chociażby w ciągu roku wydatki
majątkowe miasta wzrosły aż
o 10 milionów złotych -mówił
Robert Kujawski, radny PiS.
Nerwy poszły w ruch
Wcześniej Anna Łukaszewicz,
skarbnik miasta,
grzmiała: - Zarzut, że zmieniamy budżet zbyt często, jest
absurdalny. To znaczy, że jak
dostajemy dotację z zewnątrz,
powinniśmy ją zwracać, byleby tylko nie zmieniać budże

Prezydent Słupska Maciej Kobyliński i radny PiS Robert Kujawski.
Wypowiedzi rajców nazywał
„żenującymi”.
Apogeum nastąpiło przy
dyskusji nad dofinansowa
niem zajęć pozaszkolnych.
Maciej Kobyliński chciał dać
na nie 400 tys. zł. powiększa
jąc deficyt miasta. Rajcy pra
wicy powiedzieli „nie” i doko
nali przesunięcia 400 tys. zł
z innego działu budżetu - wy
płat jednorazowych dla na
uczycieli odchodzących z za
wodu.

tu? - pytała. Ostry ton jednak
nie pomógł.
Brak absolutorium wyraź
nie zdenerwował prezydenta,
który nie wytrzymał nerwo
wo. Na wypowiedzi radnych
rzucał niewybredne docinki.
Przykładowo - mowę Zdzisła
wa Sołowina, przewodniczące
go Rady Miasta, nazwał „beł
kotliwą”. Uznał także, że
sprzeciw Sołowina wobec pre
zydenckiej polityki kierowany
jest m.in. jego kompleksami.

- W ubiegłych latach były
one o wiele niższe, niż zapla
nowano. Nie ma więc niebez
pieczeństwa, że tych pienię
dzy nie starczy - argumento
wał Kujawski.
Jednak poza oficjalną dys
kusją trwał gorący spór prezy
denta z radnymi prawicy. Co
raz ostrzejsze przytyki prezy
denckie Robert Kujawski sko
mentował: - To jest cham
stwo. — Bo z chamem rozma
wiam - odparował Kobyliń

ski. Kujawski zapowiedział
proces. Później prezydent
stwierdził: „Mógłbym być jego
ojcem, na szczęście nie jestem”.
Po czym zgodził się na propozy
cję Kujawskiego i wyszedł z sali.
Zajęcia uratowane

Radni przegłosowali swoją
propozycję. Dla zajęć poza
szkolnych nie ma już żadnego
niebezpieczeństwa. Dwóch
rajców wstrzymało się od gło
su. Siedemnastu było za. ■

OSTRZEŻENIE Uważajcie podczas majowych spacerów

DRETYŃ Były dyrektor wrócił do szkoły

Susza jest już
groźna dla lasów

Wywiózł meble
i worki z archiwum

Nadleśnictwo Człuchów ja
ko pierwsze w regionie wprowa
dziło wczoraj zakaz wstępu
do lasu. Leśnicy ostrzegają
przed zagrożeniem, bo ściółka
leśna jest sucha jak pieprz.
Nie jest wykluczone, że dzi
siaj na ten sam ruch zdecydują
się inne nadleśnictwa na tere
nie działalności Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinku. Wczoraj na swo
jej stronie internetowej RDLP
poinformowała, że w jej lasach
obowiązuje już III najwyższy
stopień zagrożenia pożarowego.
- Pamiętajmy, aby w lesie,
jak również w odległości 100 m
od lasu nie używać otwartego
ognia, nie palić tytoniu, nie wy
rzucać niedopałków papieroso
wych, nie palić śmieci. Niedo
zwolone jest również grillowanie, rozpalanie ognisk, wypala
nie traw - informuje Daniel
Lemke, główny specjalista
Służby Leśnej.
Natomiast na terenie Nadle
śnictwa Człuchów złamanie za
kazu wejścia do lasu może

Mirosław Ryckiewicz, były
dyrektor szkoły w podmiasteckim Dretyniu, kazał zała
dować na pakę ciężarówki
meble z placówki i dwa worki
pism ze szkolnego archiwum.
Wybuchła afera. O wizycie
Ryckiewicza nic nie wiedziała
obecna dyrektorka placówki
Elwira Muchowska, która za
alarmowała burmistrza.
- Pan Ryckiewicz działał
bezprawnie. Twierdzi, że za
brał swoje meble. My tego nie

wiemy. Musimy przeprowa
dzić inwentaryzację - mówi
Roman Ramion, burmistrz
Miastka.
Pracownicy administracyj
ni szkoły pozwolili byłemu dy
rektorowi nie tylko zabrać
meble, ale wpuścili go też
do szkolnego archiwum.
- Z informacji uzyskanej od
pani Muchowskiej wynika, że
z archiwum nie zginęły żadne
szkolne dokumenty. Takie sa
mo oświadczenie złożył pan

Ryckiewicz. W workach mu
siały być więc jakieś inne pi
sma, nawet nie wiem, czy do
kumenty. Jeszcze to spraw
dzamy - oświadcza Ramion.
Mirosław Ryckiewicz nie
chciał z nami rozmawiać
na ten temat, bo jak stwier
dził, nie był przygotowany
do nagrywania rozmowy.
Burmistrz nie zawiadomił
o sprawie policji, choć nie wy
klucza, że to zrobi.

od rodzin, to turyści by nic nie
wiedzieli, że coś się dzieje i że
jest jakaś grypa. Rozumiem
obawy w Polsce, ale naprawdę
są one chyba trochę na wyrost,
wywołane przez media. Jutro
(tj. 29.04) dojeżdżamy na lotni
sko do Mexico City i odlatuje
my do Polski. Dla bezpieczeń
stwa turystów kupiłem maski
na twarz, żeby na lotnisku
i w samolocie była większa
ochrona".
Jak dodał Kosik, w Meksyku
słupscy wycieczkowicze nie
dostrzegają żadnych nadzwy

czajnych przedsięwzięć, które
można by uznać za działania
przeciw rzekomej epidemii.
- „Gdzieniegdzie ludzie cho
dzą w maskach. Ale to są jed
nostki" - pisze.
Powrót grupy z lotniska
w Berlinie spodziewany jest
w Słupsku dziś późno w nocy.
Jak dowiedzieliśmy się w sane
pidzie, służby sanitarne nie za
mierzają podejmować żad
nych specjalnych działań
w związku z powrotem tury
stów.

(ang)

_____
Nie straszcie ludzi
tą grypą

W lasach jest bardzo sucho.
oznaczać mandat lub pouczenie
w zależności od stopnia stwo
rzonego zagrożenia.
- Obecnie stopień wilgotno
ści ściółki leśnej nie przekracza
7 procent. Jest na poziomie wil
gotności papieru. W każdej
chwili może więc dojść do poża
ru - dodaje Lemke.
Sytuacja jest groźna: w cią
gu ostatnich trzech tygodni wy
buchło już 61 pożarów leśnych.

W największym z nich, w Nadleśnictwie Niedźwiady spaleniu
uległo ponad 13 hektarów lasu.
Suszę powoli odczuwają tak
że rolnicy. Na razie jednak żadna gmina w województwie pomorskim nie zwróciła się do wojewody o ogłoszenie klęski. Jeśli
jednak w maju nie spadną silne
deszcze, to susza może spowodować duże straty w rolnictwie.
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Zbigniew Marecki
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- Słyszę, co się dzieje w me
diach w Polsce i to mnie prze
raża - napisał do nas wczoraj
z Meksyku Damian Kosik,
współwłaściciel firmy Euro-Tours. Chodzi m.in. o nasze pu
blikacje na temat świńskiej
grypy„Postanowiłem napisać, aby
rozwiać wszelkie wątpliwości
- czytamy w e-mailu. - Podró
żujemy po Meksyku od 15.04
i jest naprawdę wszystko OK.
Gdyby nie SMS-y z Polski

(mmb)
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TEMAT DNIA Podpowiadamy, jaki kupić ruszt i jakie potrawy na nim przyrządzić

Jak spędzisz
majowy weekend?

To jest sezon na grilla
Nie wszyscy w ten week
end pojawią się na festy
nach i koncertach. Wielu
słupszczan spędzi tę ma
jówkę na działce ze zna
jomymi przy grillu. Dlate
go podpowiadamy, jak
przygotować takie przy
jęcie.

1
Łukasz Drus, student

- Planuję wybrać się na fe
styn z dzieckiem na plac Zwy
cięstwa. Następnego dnia po
jadę z córką do Ustki na spacer.
Mam tylko nadzieję, że będzie
ładna pogoda.

grill stalowy - ok. 20 zł, grill
żeliwny - ok. 80 zł, grill gazo
wy - ok. 1 50 zł, brykiet - 6 zł,
akcesoria do grillowania - ze
staw ok. 35 zł, sztućce jedno
razowe - ok. 5 zł.

PROSTE PRZEPISY

MARCIN MARKOWSKI
marcin.markowski@gp24.pl

Joanna Bucińska,
pracownik biurowy

- Majówkę spędzę wraz ze
swoimi znajomymi w Wieżycy.
Na pewno nie zabraknie grilla
* jakiegoś ogniska wieczorem.
W dzień będziemy spacero
wać po kilka godzin.
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Dominika Pogorzelska, stażystka

- Prawdopodobnie wolne
dni spędzę w domu. Nie pla
nuję żadnego dłuższego wy
jazdu. Możliwe, że pójdę wraz
2 mężem na jakiś spacer
do Parku Kultury i Wypoczyn
ku.

Adam Kalinowski, gimnazjalista
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- Na pewno pójdę do ko
ścioła pierwszego maja. Nie
mam jeszcze sprecyzowanych
Planów co do innych dni.
Chciałbym jednak pojechać
na spacer do Ustki. Mam
nadzieję, że będzie pogodnie.
(mm, fot. kn)

Grillowanie
stało
się
w ostatnim czasie jedną z naj
przyjemniejszych form spędza
nia wolnego czasu. W naszych
sklepach nie ma problemu z na
byciem odpowiedniego sprzętu
do pieczenia mięsa pod gołym
niebem. Najbardziej popularne
oraz najtańsze są stalowe grille
węglowe, które można nabyć
właściwie w każdym markecie.
Najprostsze modele moż
na już kupić za 25 złotych. Jeśli
chcemy jednak, aby grill prze
trwał kilka sezonów, warto wy
dać kilkadziesiąt złotych więcej
i wybrać grill żehwny.
- Po sprzedaży grillów wi
dać, że sezon na pikniki za
czyna się właśnie na początku
maja. Wtedy też najwięcej
khentów je kupuje - mówi Jo
anna Minaut z hurtowni In
terflor w Słupsku. - Grille ra
czej nie drożeją, warto jednak
kupić bardziej wytrzymały
model żehwny, który sprzeda
jemy za 70 złotych. Tylko cza
sem klienci wybierają grille
jednorazowe.
Ostatnio popularne stało
się też grillowanie na balko
nie. Tam najlepiej sprawdzi
się jednak grill gazowy lub
elektryczny. Takie modele są
jednak znacznie droższe
i kosztują około 150 złotych.
Sprzedawcy podkreślają, że
wielu khentów wraca do nich
już po kilku dniach, by dokupić
niezbędne akcesoria.
- Wszyscy pamiętają tylko
o grillu, ale nie kupują
przy okazji ważnych dodatków
- dodaje ekspedientka ze skle
pu Interflor. - Aby urządzić
piknik, trzeba dodatkowo kupić
łopatki, folię aluminiową, aby
potrawy nie zeschły się w trak
cie pieczenia, zestaw piknikowy
składający się z plastikowych

Odeszła
Ś.p.
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sztućców, kubków i talerzy oraz
patyczków do szaszłyków. Nie
którzy zapominają nawet o bry
kiecie.
Na grilla można położyć
właściwie wszystko: kiełbasy,

kurze udka, skrzydełka aż
po szaszłyki z różnych mięs, se
ry, ryby, warzywa a nawet wa
rzywa i owoce. - Trzeba jednak
pamiętać o kilku rzeczach - mó
wi Barbara Jastrun, słupsz-

„Jedynym obowiązkiem człowieka
jest wypełnić Własną Historię.
Tylko tyle........”

, Prowadziła za rękę.
Otwierała umysł.
Dotykała serca.
Kształtowała przyszłość.

Mama i Babcia

O'

Zbigniew Dżugan z restauracji Staromiejskiej przygotował dla nas pierś z grilla
w warzywach.
czanka. - Na przykład wiem, że
rybę trzeba okryć folią alumi
niową, żeby nie była sucha.
Trzeba też wybierać mięso
z niewielką ilością tłuszczu. Je
śli jest się początkującym lepiej

kupić karkówkę niż schab, bo
po pieczeniu często zostaje
z niego podeszwa nie do zjedze
nia. Tu ważna jest każda minu
ta. Wystarczy chwila, by
wszystko było spalone. ■

KONDOLENCJE/NEKROLOGI

Nasza Kochana

•re
iia
iii.

Poleca Zbigiew Dżugan, ku
charz z restauracji Staromiej
skiej w Słupsku.
Skrzydełka orientalne
Produkty: kilogram skrzyde
łek kurczaka, olej, czosnek,
sos sojowy, sól, przyprawa
samba! oelek.
Sposób
przyrządzenia:
do oleju dodać sól, zmiaż
dżony czosnek, sos sojowy,
sól oraz przyprawę sambal
oelek. Do marynaty wrzucić
na 24 godziny skrzydełka.
Grillować je potem około 10
minut.
Koszt: ok. 20 złotych
Karkówka na dziko
Produkty: kilogram karkówki,
czosnek, musztarda, majera
nek, papryka słodka, oliwa,
rozmaryn, tymianek.
Sposób przyrządzenia: do oli
wy dodać wszystkie produk
ty. Rozmaryn oraz tymianek
nie muszą być świeże. Mięso
marynować przez 8 godzin.
Po wyciągnięciu oczyścić
i grillować około 15 minut.
Koszt: ok. 30 złotych
Żeberka na miodzie
Produkty: kilogram żeberek
z boczkiem, sól, miód, białe
wino wytrawne, musztarda
bawarska, czosnek, świeża
mięta.
Sposób przyrządzenia: do wi
na dodać zmiażcdżony czo
snek oraz inne produkty. Że
berka marynować przez 4
godziny. Po wyciągnięciu
grillować co najmniej pół go
dziny.
Koszt: ok. 50 złotych

ELŻBIETA
WOJEWÓDZKA
Pożegnamy Ją 2 maja 2009 r. o godz. 12.10
w Kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Przyjaciół i Znajomych
prosimy o chwilę zadumy i wspomnienie.

Sylwester, Krystyna, Ula, Anetka,
Iwona i Ilonka z Bliskimi.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 29 kwietnia 2009 r.
odeszła od nas Nasza Ukochana

28 kwietnia 2009 r. zamknęła swoją
85-letnią ziemską wędrówkę

Żona, Mamusia i Babcia

Nasza Przyjaciółka i Nauczycielka

Ś.P.

ELŻBIETA
WOJEWÓDZKA

TERESA
PIWOWARCZYK

Słupszczanka od 1927 r., boleśnie, ale też
szczęśliwie doświadczona złożoną historią miasta.
Maturzystka z 1943 r. Szkoły Lessinga.
Mądry wychowawca i wspaniały pedagog
wielu pokoleń uczniów Szkoły Muzycznej, Technikum
Hotelarskiego, Gastronomicznego, Ekonomicznego.
Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Wybitny tłumacz języka niemieckiego.
Kobieta niezwykłej urody, kultury, wiedzy i godności.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 02.05.2009 r.
na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Wystawienie w kaplicy o godz. 12.30,
wyprowadzenie o godz. 13.00.
Msza żałobna odprawiona zostanie
w dniu pogrzebu o godz. 8.00 w Kościele
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.

Wdzięczni losowi za dar znajomości z Nią -

Przyjaciele ze Słupska, Stuttgartu, Hamburga.
urn

Pogrążona w smutku RodzjłUt

czwartek - piątek
30 kwietnia -1 maja 2009

IMPREZY Podpowiadamy, jak ciekawie spędzić wolny piątek 1 maja

? 9 -O TJ

Nie martw się, uśmiechnij się
Czas na majówkę.
W piątek pierwszego ma
ja imprez w całym regio
nie nie zabraknie,
w Słupsku wystąpi Doda,
w Klukach rozpocznie się
Czarne Wesele, a w Ustce
będzie można kupić
kwiaty na balkon. Podpo
wiadamy, gdzie warto się
wybrać.
MARCIN MARKOWSKI
marcin.markowski @gp24.pl
SŁUPSK

Doda i Słoniątko
przed ratuszem
Największym wydarze
niem będzie występ Doroty
Dody Rabczewskiej w cen
trum miasta. Jednak już
o godz. 15 na placu Zwycię
stwa odbędzie się spektakl dla
najmłodszych pt. „Nieznośne
słoniątko”. O godz. 16 wystą
pi zespół Babylon, zagra naj
większe hity Boney M.
O godz. 17.30 S.O.S, który
gra utwory Abby. O godz. 19
zagra kapela Usteck’y. Doda
pojawi się na scenie o godzinie
20. Zaśpiewa głównie utwory
ze swojej debiutanckiej płyty.
Koncerty przed ratuszem bę
dą bezpłatne.
Przetańczyć noc
Nie zabraknie imprez w dys
kotekach i pubach. Klub Miami
Nice zaprasza na imprezę Red
Revolution o godz. 21. Bilety
sprzedawane są po 10 zł.
W Qugino odbędzie się dysko
teka od godziny 19. Nato
miast w pubie Keller wystą
pią didżeje. Bilet kosztuje
10 zł. Kawiarnia Marilyn
Monroe zaprasza na karaoke.
Bilety do godz. 22 po 5 zł,
a później po 7 złotych.
USTKA
Wielka giełda kwiatów
i sportowcy
Giełda kwiatów i sprzętu dla
działkowców odbędzie się na te

Czarne Wesele, regaty windsurfingowe i koncert Dody - to piątkowe atrakcje.
renie OSiR przy ul. Grunwaldz
kiej - początek o godz. 9.
Od godz. 10 zaplanowano wy
stępy zespołów artystycznych:
zagrają grupy z SP nr 1 i SP nr
2, a o godz. 11.30 Kwintet
Echelle. W godz. 10-14 znako
wane będą rowery. O godz. 11
rozpocznie się VII Turniej Piłki
Nożnej Służb Mundurowych.
O godz. 12 wystąpi Teatr Wład
cą Lalek z przedstawieniem
„Świat morskiej przygody“.
O godz. 14.30 - zawody rower
kowe przedszkolaków. Od godz.
14.30 zaplanowano imprezy dla
dzieci. O godz. 15.30 - pokazy
Strong Man, a o godz. 17 wy
stęp koła gospodyń wiejskich
„Babiniec” z Rowów. O godz. 17
w Domu Kultury przy ul. Kosy
nierów 19 zacznie się spotkanie
z byłym trenerem piłkarskiej

KONDOLENCJE

reprezentacji Polski Jerzym
Engelem. O godz. 17.45 wystąpi
zespół Morska Fala, a o 18.30
gwiazda wieczoru DoriFi.
Wstęp na imprezy jest bezpłat
ny.
Rowerami za historią
Klub Turystyki Rowerowej
„Bezkres” i STS „Ustka” za
praszają na wycieczkę pieszą
i rowerową „Nadmorskim
szlakiem historii”. Trasa le
śna turystyczna z Ustki
do Orzechowa liczy 5 km.
Zbiórka i zapisy w dniu wy
cieczki na terenie OSiR,
ul. Grunwaldzka 35 o godz.
10.30.
Namaluj graffiti
Dom Kultury zaprasza
o godz. 10 na „Majowe graffiti”,

zbiorów prywatnych Guntera
Machemehla, która będzie
w chałupie z Żoruchowa. Wy
stawę można zwiedzać od 1
maja do 30 czerwca od godzi
ny 10.

KLUKI

GARDNO

Czas na Czarne Wesele
W piątek rozpocznie się
dwudniowe Czarne Wesele
organizowane przez Muzeum
Pomorza Środkowego. Skan
sen czynny będzie od godz. 10
do 16. Wstęp wolny. W czasie
imprezy będzie można wziąć
udział w wykopywaniu torfu.
Nie zabraknie też pokazów
wypieku chleba oraz wyrobu
rękodzieł. Odbędą się także
występy kapel i zespołów folk
lorystycznych. Czarne Wesele
rozpocznie wystawę prac ze

Zawody z wiatrem,
nagrody i upominki
Deskarze zapraszają na re
gaty windsurfingowe o Puchar
Dyrektora Słowińskiego Parku
Narodowego i Nagrodę Wójta
Gminy Smołdzino na jeziorze
Gardno na Płycie Retowskiej.
Początek o godz. 10. Start
do pierwszego wyścigu o godz.
11.
Dla zwycięzców przewidzia
ne są nagrody i puchary. Wśród
startujących rozlosowane będą
upominki windsurfingowe.

Na miejscu czynny będzie sklep
windsurfingowy.
STRZELINO

Wręczenie sztandaru
z koncertem
O godz. 12 w rejonie straż
nicy OSP Strzelino rozpocznie
się uroczystość przekazania
sztandaru dla OŚP Strzelino.
Rozpocznie ją msza święta.
Przewidziano także wręczenie
nagród i odznaczeń oraz prze
kazanie samochodu dla OSP
Wiklino. O godz. 15 rozpocznie
się obiad, a o godz. 16 koncert
zespołów artystycznych. ■
Współpraca map,

mm w sobotę i niedzieli i i 3

MAJA CZYTAJ W SOBOTNIM WY
DANIU „GŁOSU POMORZA"

Wybierz się na wycieczkę

Sylwestrowi Wojewódzkiemu
z powodu śmierci

•Pl
POMORZA
www.gp24.pl

Matki
składają

Zarząd i Pracownicy
Firmy Scania Production Słupsk S.A.
J79009SLBH A

Y^^cieszćją^ynyjaciela^niTmćw^dc^hoTłowamiTtakldcldezdziałaśź^
Dziel z nim smutek w ciszy. Swoją obecnością wyrażasz wszystko,
co chciałbyś mu powiedzieć. "
/anonim/

Państwu

Krystynie Danileckiej -Woj ewódzkiej
i Sylwestrowi Wojewódzkiemu
wyrazy serdecznego współczucia i najszczersze kondolencje
z powodu śmierci
ukochanej Matki i Teściowej
składają:

Zdzisław Sołowin

s Prezydent Miasta Słupska_______Przewodniczący Rady Miejskiej

✓ aktuafoości
✓ ogłoszenia
✓ galerie
✓ forum
sport

maz

REKLAMA

PROMOCJA

Wyrazy szczerego współczucia
Panu

Maciej Kobyliński

czyli malowanie na murach.
Impreza zostanie zorganizowa
na przy ul. Bakuły, na murach
firmy Empec. Uczestnicy mu
szą zapisać się najpóźniej dziś
pod nr. tel. (059) 8144 919.

do Lwowa

Głos

W programie zwiedzanie m.in.:

Oleska, Krzemieńca, Zbaraża,
Kamieńca Podolskiego, Żwańca, Lwowa
Termin: 24-30.05.2009

Cena: 1180 zł
+ łS euro na wydatki programowo

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

Informacji udziela Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe FRATER pod numerem tel.: 052 322 48 39, www.frater.pl
......................... ....... ............................... ....... *......... ............ ....... ......... .. .................. ....................... ....... Vl6Ö9Ö9G1KiP
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OBYCZAJE Służbowe laptopy rajców służą im do zabawy

Powstaje kawiarnia na ul. Nowobramskiej

Tramwaj
z ogródkiem piwnym
Rozpoczęły się przygoto
wania do otwarcia lokalu
w tramwaju przy ul. Nowo
bramskiej w Słupsku. Lada
dzień będziemy mogli
omówić się tam na kawkę
lub piwko.
Tramwaj wydaje się ideal
nym miejscem na sezonową
kawiarnię czy knajpkę. Niestety, dotychczasowi właści
wie i dzierżawcy najczęściej
P° sezonie rezygnowali, bo in
gres okazywał się nieopłacal
ny. Nie udało się sprzedawcy
kebabów ani pani Jadzi, która
serwowała kawę i gofry. Te
raz właścicielem tramwaju
Jest miasto Słupsk, które po
stanowiło go wydzierżawić.
W swoje ręce wziął go Woj
ciech Manikowski, właściciel

pizzerii Norton przy ul. Sta
rzyńskiego.
- Planujemy zrobić tu ka
wiarnię i ogródek piwny. Ser
wować będziemy tylko dwa
rodzaje ciasta, kawę, herbatę
i drobne słodycze. Teren
przed tramwajem ogrodzimy
i postawimy stoliki. Będzie
także piwko - mówi pan Woj
tek. - Zapewniam jednak , że
będzie czysto i nie będzie
głośno.
Lokal otwarty zostanie
około 10 maja. Czynny będzie
codziennie w godzinach od 12
do 22.
Jeśli
kawiarnia
w
tramwaju spodoba się miesz
kańcom i turystom, lokal
czynny będzie także poza se
zonem.
Magdalena Olechnowicz

Kawiarnia w tramwaju zostanie otwarta 10 maja.

Na sesji odwiedzał
naszą-klasę
Krzysztof Kido, radny le
wicowego klubu „Tylko
Słupsk", w czasie wczo
rajszej sesji korzystał ze
służbowego laptopa,
oglądając popularny por
tal nasza-klasa.
MICHAŁ KOWALSKI
michal.kowalski@gp24.pl
Kiedy prezydent Maciej
Kobyliński przedstawiał swo
je ubiegłoroczne dokonania
(trwała sesja absolutoryjna),
Krzysztof Kido, radny lewico
wego klubu „Tylko Słupsk”,
w najlepsze oglądał popular
ny portal nasza-klasa w słu
żbowym laptopie.
Rajcy otrzymali laptopy
w lutym 2009 roku. W założe
niu komputery miały zlikwi
dować konieczność przekazy
wania rajcom uchwał w for
mie papierowej.
Oszczędności na papierze
i tonerach miały pozwolić
na zwrot wydanych kosztów
na laptopy już po siedmiu
miesiącach.

Radny Krzysztof Kido podczas wczorajszej sesji Rady
Miasta. Przed nim otwarta strona portalu nasza-klasa.
Jednak od początku laptopy sprawiały rajcom pewne
trudności. Najpierw gremialnie nie przynieśli ich
na pierwszą sesję, uznając, że
jeszcze nie przeszli właściwego przeszkolenia. Teraz da się
zauważyć, że w trakcie sesji
korzystają z nich w zupełnie
innych celach niż służbowe.

- Nie będzie żadnego dys
cyplinowania rajców. My im
nie zaglądamy przez ramię.
Nie ma żadnego zakazu oglą
dania stron internetowych
- powiedział nam Mariusz
Smoliński, rzecznik prasowy
słupskiego magistratu.
Radny Kido jeszcze pod
czas sesji wytłumaczył, dla
czego korzystał z naszej-kla
sy. Oświadczył, że jest to ko
munikator, dzięki któremu
porozumiewa się w trakcie se
sji. Co ciekawe, po ujawnieniu
całej sprawy rajca z komuni
katora (którym nasza-klasa
nie jest, to portal społecznościowy) już nie korzystał.
Laptopy otrzymało wszyst
kich 23 radnych. ■

Po tym jak wczoraj informację o radnym Kido oglądającym naszą-klasę zamieścił
nasz portal gp24.pl kilkoro
rajców oczywiście musiało to
zobaczyć,
Zauważyliśmy, że inni także przeglądają pozostałe, populame, informacyjne serwisy internetowe.
R

•-------- -— LICZii

2144
złote kosztował każdy laptop,
który Urząd Miejski w Słupsku
kupił radnym.
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DORADZAMY Kup flagę narodową przed świętem

In

Możesz wieszać
nie tylko od święta

n

Rfzed długim weekendem
bajowym słupszczanie kuPują najwięcej flag narodoVvych. To wydatek nie więks*y niż 30 zł.
Jeszcze kilka lat temu wy
węszenie polskiej flagi
^ dzień powszedni mogło być
Przestępstwem. Można było ją
Wywieszać tylko i wyłącznie w
Wyznaczonych dniach, w czaSle świąt narodowych.
Na szczęście ustawodawcy
Wiienili prawo i teraz może
my ją wywieszać, kiedy nam
Sl§ tylko podoba. Nowelizacja
Ustawy o godle z 2004 roku
nakazuje dekorowanie flaga
ch budynków użyteczności
Publicznej 1,2,3 maja oraz 11
listopada. Nie zabrania jed
nak
wywieszania
flagi
Przy okazji innych wydarzeń,
nawet osobistych.
Aby wywiesić biało-czerwoUy sztandar i nie narazić się
Uu oskarżenie o jego profana
cję, musi być czysty, wypraso
wany i nieuszkodzony.
Znieważanie, uszkadzanie
|ub usuwanie flagi zagrożone
Jest grzywną albo nawet ro
kiem więzienia.
Słupscy sprzedawcy flag
zauważają od kilku lat więkSze zainteresowanie narodo
wymi barwami. Szczególnie
Przed świętami 1 i 3 maja.

m

B

W Słupsku flagi narodowe można kupić nawet w ta
kich sklepach jak Fimal przy ul. Bałtyckiej.
Właściciele sklepów z fla
gami bezą, że w tym tygodniu
uda im się sprzedać nawet
400-500 polskich flaą.
Jak rozpoznać flagę dobrej
jakości? - Musi być z dobrego
materiału, na którym nie ma
śladów zgięć po złożeniu

w kostkę - mówi Tadeusz Koterba, ze sklepu Harcerz
w Słupsku. - Nie warto tez
kupować flag, którym wystają
nitki ze szwów. To znak, że
niedługo takie szwy się po
prostu poprują.
(MAP)

GDZIE I ZA ILE
■ Market Budowlany Fimal,
ul. Bałtycka: biało-czerwo
na 112 na 70 cm - 15,50 zł,
z godłem - 22.90 zł, białoczerwona 150 na 100 cm
- 35 zł. ■ Sklep Harcerz,
przy ul. Mostnika: biało-czer

wona 112 na 70 cm - 18 zł,
z godłem - 25 zł, biało-czer
wona 30 na 50 cm - 9 zł, bia
ło-czerwona 30 na 20 cm
- 8 zł. ■ Cepelia, Stary Rynek:
biało-czerwona 120 na 60 cm
-18 zł, z godłem - 27 zł.

Uwierz swoim oczom!
Oprocentowanie na lokacie rośnie.
Podana maksymalna wysokość oprocentowania dotyczy 12. miesiąca.
Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 5,50%.
Oprocentowanie wg tabeli z 28.04.2009 r.
Założenie lokaty w oddziałach Banku'. Informacja w oddziałach lub przez telefon
osz? połączenia Zgodny r taryfa operatora)

Iff 0801 601 801 lub 071/358 21 60
AIG BANK
POLSKA SA

lista oddżralów oferujących lokaty dostępna na t

finanse dla domu
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INFORMATOR USTECKI
mmmm
czwartek: Jantar, ul. Grunwaldzka
27 a, tel. 059 814 46 72; piątek: j
Nadmorska, ul. Marynarki Polskiej
31, tel. 059 814 77 70.
IMil
Delfin: piątek

Wątpliwość, godz.

20.
Pogotowie Ratunkowe - 059 814
70 09, Kapitanat Portu - 059
814 44 30, Urząd Celny - 059
814 46 37, Straż Miejska - 986,

059 814 67 61, 0 697 696 498,
- 601100 100.
USŁUGI MEDYCZNE

WOPR

Wojewódzki Szpital Specjalistycz
ny, ul. Mickiewicza 12 tel. 059
814 69 68, Poradnia Zdrowia
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 059

814 60 11.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Tel. 059 814 7170, w godz. 9-17
sobota 10-15, fax 059 814 99
26.

POWIAT SŁUPSKI
USTKA Informator na pierwszy dzień majowej laby

Dziś kup jedzenie,
a od jutra wypoczywaj
Jutro zaczyna się długi
majowy weekend i odpo
czynek od pracy. Dziś
mamy ostatni dzień, gdy
możemy zrobić zakupy
i załatwić formalności
w urzędzie.
MARCIN PRUSAK
marcin.prusak@gp24.pl

tek od godz. 6 do 22. Rolmasz,
ul. Darłowska, w piątek bę
dzie nieczynna.
Komunikacja
■ O rozkładzie jazdy między
Słupskiem a Ustką czytaj
na strome 5.
■ W piątek 1 maja nie będzie
jeździł autobus miejski mię
dzy Przewłoką a Szkołą Pod
stawową nr 1 przy ul. Darłowskiej.

Pogotowia i apteki
■ W nagłych wypadkach pomo
cy lekarskiej przez całą dobę
udziela NZOZ przy ul. Koperni
Basen
ka 18. Lekarz internista przyj
■ Pływalnia w Centrum
muje przez całą dobę, a pedia
Szkolenia Marynarki Wojen
Każdy uczeń pierwszej kia- j tra codziennie w godz. 8-13.
nej w Lędowie będzie czyn
sy szkół ponadgimnazjalnych ■ W piątek 1 maja dyżur peł
na w piątek od godz. 9 do 15
prowadzonych przez powiat ni
apteka
Nadmorska
(ostatnie wejście o 14).
słupski będzie mógł dostać przy ul. Marynarki Polskiej
■ Bilety w cenie pięciu zło
w przyszłym roku stypen- ! 31, tel. 059 814 77 70.
tych można kupić w biurze
dium. Wystarczy mieć śred
Lokalnej Organizacji Tury
nią ocen 3,5 w technikum
Sklepy
stycznej przy ul. Marynarki
i 3,0 w szkołach zawodo ■ Netto przy ul. Sprzymie Jak pogoda dopisze w weekend do Ustki przyjedzie sporo ludzi.
Polskiej 87.
wych.
rzeńców dziś czynny jest
■ Biuro LOT czynne jest 1
Każdy uczeń klasy pierw w godz. 7-22. Biedronka kie wymienione sklepy zamknię nieczynny. Zamknięty będzie dzinach, czyli od godziny 7.30 maja od godziny 10 do 15.
szej trzech powiatowych przy placu Dąbrowskiego dzi te będą w piątek 1 maja.
także Urząd Stanu Cywilnego do 15.30.
szkół: Zespołu Szkół Agro- | siaj czynna od 7 do 21.
przy ulicy Wyszyńskiego 3.
INFORMATOR HANDLOWY ORAZ
technicznych im. Władysława i ■ Centrum Handlowe Mari
Urząd
■ Dzisiaj, czyli w czwartek 30
Stacje benzynowe
KULTURALNY NA SOBOTĘ I NIE
Reymonta w Słupsku, Liceum na przy ul. Grunwaldzkiej dzisiaj ■ Urząd Miasta w Ustce kwietnia, ustecki urząd miej ■ Orlen przy ul. Grunwaldz
DZIELĘ UKAŻE SIĘ W SOBOTĘ
Ogólnokształcącego im. Mi czynne od godz. 8 do 18. Wszyst- od piątku do niedzieli będzie ski pracuje w zwykłych go kiej 1 czynna dzisiaj i w pią
2 MAJA
kołaja Kopernika w Ustce j
i Zespołu Szkół Technicznych |
w Ustce będzie mógł dostać j
DWUMIAST0 Gest Olecha w stronę Kobylińskiego
GMINA USTKA Latem w Rowach za parking trzeba będzie zapłacić
100 zł miesięcznie w drugim j
semestrze roku szkolnego )
2009/10. Stypendium.dosta- j
ną uczniowie bez względu
na to, skąd pochodzą - z mia- j Złe wiadomość dla wielbi
cić. W tym roku władze gminy cie swojego pierwszego pomy
sta Słupska czy powiatu j cieli kąpieli morskich i pla
zdecydowały się na ten krok słu dotyczącego stref parko
słupskiego.
żowania. Od wakacji trzeba po raz pierwszy. - W Rowach wania. - Godzina postoju
Wystarczy zacząć naukę i będzie płacić za parkowa
jest mało miejsca na ulicach, miała kosztować 3 złote. Zre
Mimo porażki odniesionej za partnerstwo innego samo
w wymienionych szkołach, i nie w Rowach. Dotychczas
dlatego chcemy, aby turyści nie zygnowaliśmy jednak z pomy podczas ubiegłotygodniowego rządu.
uczęszczać regularnie na za miejsca postojowe na uli
zostawiali samochodów blisko słu zatrudnienia ludzi pobie posiedzenia komisji gospodar
Maksymalnie to 15 punk
jęcia, na koniec pierwszego j cach blisko morza były dar morza, ale zostawiali samocho rających opłatę na rzecz par- czej usteckiej Rady Miejskiej tów, a słupski akwapark do
semestru osiągnąć średnią | mowe. Teraz kierowca za
dy nieco dalej od plaży - mówi kometrów i wyszło taniej.
prezydent Słupska Maciej Ko tychczas miał przyznane tyl
ocen w liceum i technikach płaci przynajmniej 2 zł
Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt
Dla kierowców, którzy nie byliński ma powody do umiar ko 22 na 100 możhwych.
3,5, w szkołach zawodowych za godzinę parkowania.
gminy Ustka. - W weekendy chcą płacić za parkowanie, kowanej satysfakcji: bur
Problem w tym, że punk
- 3,0. Stypendium takie bę- j
opłat nie będziemy pobierali, przygotowany będzie parking mistrz Jan Olech podpisał list ty za partnerstwo są przy
dzie przyznawane maksymal- j
Za parkowanie w centrum więc nie zaszkodzi to mieszkań oddalony 200 metrów od mo intencyjny, w którym w imie dzielane proporcjonalnie
nie przez 6 miesięcy.
Rowów trzeba będzie płacić com Słupska, którzy przyjeż rza - naprzeciwko poczty. niu Ustki wyraża poparcie dla do stopnia zaangażowania
Jednym z warunków otrzy od 15 maja do 31 sierpnia. dżają do nas na wypoczynek Za darmo parkować będzie Słupska w budowie akwapar- partnera. W przypadku Ust
mania stypendium, po Opłaty będą pobierane od godz. na kilka godzin.
można m.in. także przy ulicy ku.
ki wymierne, finansowe za
za średnią ocen, jest nie- j 8 do 20 od poniedziałku do piąt
Właściciele aut mogą się Kościelnej, części Wczasowej
Jak wyjaśnia Jacek Cegła, angażowanie w projekt jest
opuszczenie bez usprawiedli- } ku. Nigdy dotąd za parkowanie cieszyć, że urzędnicy gminy i Głogowej.
rzecznik burmistrza Ustki, obecnie zerowe.
wienia żadnej godziny lekcyj- ) w Rowach nie trzeba było pła Ustka nie wprowadzili w ży
Marcin Prusak list ma jedynie charakter
- Trudno powiedzieć, czy
nej w semestrze, a także pil
wsparcia moralnego.
ten list intencyjny przyczyni
nowanie się, by z żadnego
-------- -- ------ LICZBA
GDZIE ZAPŁACISZ?
CENY PARKOWANIA
W ślad za nim nie pójdzie się do zwiększenia liczby
przedmiotu nie mieć na ko
zaangażowanie finansowe punktów dla słupskiego
Płatna strefa parkowania
Za pierwszą godzinę postoju
niec semestru oceny niedo
Ustki w słupski akwapark. akwaparku. To będzie zależa
w Rowach będzie obejmo
trzeba będzie zapłacić 2 zło
statecznej, brak nagany i
Wcześniej Kobyliński prosił ło od uznania grupy strate
wała obszar od ulicy Nad
te. Jeżeli będziemy chcieli
od dyrektora szkoły czy wy- i
0 podpisanie listu o innej tre gicznej, która na ocenę projek
morskiej do Plażowej. Znaj
stać dłużej, druga godzi
chowawcy klasy, ocena z za
dzie się w niej ulica Nadmor
ści, w którym oprócz poparcia tów zgłoszonych do konkursu
na parkowania będzie kosz
złotych będzie kosztował
chowania nie niższa niż i
ska od Słowiańskiej do wej
towała więcej, bo 2,40 zł.
moralnego burmistrz w imie ma 60 dni roboczych - usły
tygodniowy abonament na
ścia na plażę, ulica Piaskowa
dobra.
Trzecia godzina postoju to
niu Ustki miał zadeklarować szeliśmy w Urzędzie Marszał
parkowanie w strefie nadmorskiej
na całej długości, ulica Wcza
koszt aż 2,80 zł. Od czwartej
Ponadgimnazjalne szkoły i
przeznaczenie na słupską in kowskim w Gdańsku, gdzie
Rowów. Dwutygodniowy
sowa od Słonecznej do Pia
godziny wzwyż pakowanie
powiatu słupskiego przygo- |
westycję 5 min zł.
rozdzielane będą fundusze,
abonament będzie kosztował
skowej po prawej stronie.
kosztuje znów 2 zł.
towały dla uczniów w klasach j
Olech na podpisanie takie z których Słupsk chce uzyskać
pierwszych w roku szkolnym j
go dokumentu nie dostał jed dofinansowanie.
ponad 650 miejsc, gdyby za
nak zgody Rady Miejskiej.
Decyzja grupy będzie zna
tem wszyscy pierwszoklasiści j
Bez akceptacji rady mógł więc na prawdopodobnie na przeło
spełnili warunki regulaminu ZAPROSZENIE
udzielić Kobylińskiemu jedy mie czerwca i lipca.
na otrzymanie stypendium
(mmb)
nie wsparcia werbalnego
w drugim semestrze, to po
Wakacje z muzyką
wierzchni kilku tysięcy metrów tem ma być również dmucha- j 1 zrobił to, jak wyjaśnia Cegła,
wiat musiałby wyasygnować
kwadratowych. Na odwiedza ne kino plażowe, w którym kil- i dla dobra współpracy ze Słup
rnaszą-klasą
- - - - - - - - - - - - - - LICZBA
z własnych środków tylko l
Od 3 lipca do 23 sierpnia jących czekają ścianki wspi ka razy w tygodniu wyświetla- j skiem w ramach Dwumiasta.
na ten jeden rodzaj stypen- J na plaży w Ustce będzie mia naczkowe, lodowisko o pow. ny będzie film. Całej akcji pa- \
W rzeczywistości Słupsko
diów blisko 400 tysięcy zło- | steczko firmowane przez portal 100 metrów kwadratowych, tronuje Radio Zet, dlatego też wi chodziło nie tyle o usteckie
tych.
nasza-klasa i Radio Zet. Prezen skatepark, tor do jazdy na rol nie obejdzie się bez koncertów pieniądze, ile o punkty, które
Urzędnicy zapewniają, że tować ma muzykę, sporty trady kach czy boiska do gry w siat i występów gwiazd.
w ramach oceny projektów
dni trzeba poczekać na ocenę
mają w kasie powiatu taką cyjne i ekstremalne.
kówkę wodną i piłkę nożną.
Szczegóły oferty mają zo przy rozdzielaniu funduszy
projektów zgłoszonych j
sumę pieniędzy.
Na zachodniej plaży stanąć
Dla najmłodszych pojawi się stać ogłoszone w maju.
unijnych można otrzymać
do konkursu, j
(map)
(map) i
ma miasteczko rozrywki o po plac zabaw z pełną opieką. Hi

POWIAT SŁUPSKI

Zapłacą
za dobre stopnie

Wypychanie turystów znad morza

Ustka popiera,
lecz pieniędzy nie da

100

60

czwartek - piątek
30 kwietnia - T maja 2009

BYTÓW/CZŁUCHÓW
POWIAT BYTOWSKI Sklepy, apteki, imprezy, czyli nasz świąteczny informator

Szykuj się na zabawę
-21, Biedronka w godz. 7-21.
W Miastku w czwartek czyn
ne są: Netto w godz. 7-21, Bie
dronka w godz. 7-21, Polomarket w godz. 7-21. W pią
tek markety są nieczynne.
■ Stacje paliw. W Bytowie ca
łodobowo można zatankować
na stacjach Orlenu przy uli
cach Gdańskiej i Lęborskiej,
Shell przy ulicy Prostej, PKS
przy ulicy Wybickiego oraz
Sega w Udorpiu. W Miastku
całodobowo czynne będą sta
cje paliw Protex przy ulicy
Koszalińskiej oraz PKS
przy ulicy Dworcowej.
■ Komunikacja PKS w Byto
wie i Miastku odbywać będzie się
według rozkładu. W czwartek jak
w dni powszednie, a w piątek jak
w świąteczne. Informagi udzie
lają dyżurni ruchu w Bytowie,
tel. 0 59 822 22 38 i w Miastku,
tel. 0 59 857 21 49. Informacje
można też uzyskać pod numera
mi 0 300 300 253 (z telefonów sta
cjonarnych), * 720 88 53 (z ko
mórkowych). Rozkład jazdy jest
dostępny na stronie interneto
wej www.pksbytow.pl ■

Przygotowaliśmy nie
zbędnik na czwartek
■ piątek. Informujemy
o sklepach, aptekach,
stacjach paliw i o impre
zach na 1 maja. W sobotę
zamieścimy informator
na 2 i 3 maja.
ANDRZEJ GURBA
andrzej.gurba@gp24.pl

® Dyżury aptek. W Bytowie
w czwartek dyżur pełni apte
ka Centrum, ul. Wojska Pol
skiego 2, tel. 0 59 822 70 70,
a w piątek apteka Helios,
ul. Wojska Polskiego 36e, tel.
0 59 822 66 68. W Miastku
w czwartek i piątek dyżuruje
apteka Pod Lwem, ul. Dwor
cowa 3, tel. 0 59 857 51 55.
® Jeśli w piątek będzie potrze
ba udzielenia pomocy lekar
skiej, należy zgłaszać się
Jo działu pomocy doraźnej
w Bytowie (tel. 0 59 822 87 41)
1 Miastku (tel. 0 59 857 09 00).
® Markety. W Bytowie
w czwartek czynne są: Netto
w godz. 7-21, Lidl w godz. 7

Pokaz rycerski w Bytowie.

NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

ANDRZEJ GURBA________
andrzej.gurba@gpz4.pl

059 822 51 80

w godz. 12-15

INFORMATOR
Bytów, czwartek Centrum, ul. Woj
ska Polskiego 2, tel. 059 822 70
70; piątek Helios, ul. Wojska Pol
skiego 36 e, tel. 059 822 66 68;
Miastko: Pod Lwem, ul. Dworcowa
3, tel. 059 857 5155; Człuchów
czwartek Ogólnodostępna, ul. So
bieskiego 1, tel. 059 834 11 78;
piątek Zamkowa, ul. Królewska 2,
tel. 059 834 32 58.
IMÜ

Wyspa dinozaura
2, godz. 17; Kochaj i tańcz, godz.
19;
Człuchów: Uciecha nieczynne;
Miastko: Grażyna Cziłała z Beverly
Hills, godz. 16.30; Kochaj i tańcz,
godz. 19.
POMOC DROGOWA
Bytów: Albatros

Bytów059 822 27

28; 0 665 301

316;
Człuchów 059

834 14 12; 0 602

176 059.

CZŁUCHÓW Kraksa trzech aut

POD NASZYM PATRONATEM Wybierz Miss Nastolatek

Kolizja wyglądała poważnie,
to cud, że nikomu nic się nie stało

Wyślij SMS-a
na swoją kandydatkę

Zderzenie trzech aut wy
glądało tragicznie. Na szczę
ście nikomu nic się nie stało.
- Wczoraj dostaliśmy zgło
szenie o kolizji w Bińczu
w gminie Czarne - mówi Ali
cja Ceitel, rzecznik prasowy
człuchowskiej policji. - Jak
wynika z ustaleń, przyczyną

było nieprawidłowe wyprze
dzanie.
Kierujący samochodem cię
żarowym iveco na prostym od
cinku drogi uderzył w bok
skręcającego w lewo citroena.
Odbił się od niego i uderzył
w murowane ogrodzenie ko
ścioła. Następnie wpadł do ro

wu, po czym uderzył w słup
energetyczny.
Kierowcy byli trzeźwi. Sie
dzący za kierownicą iveco zo
stał ukarany mandatem
w wysokości 250 zł.
Wstępnie straty oszacowa
no na 11 tys. zł.
(zida)

CZŁUCHÓW Pijany 12-latek awanturował się w centrum miasta

Jeszcze uczeń,
a już z promilami
Policjanci zatrzymali 12"latka awanturującego się
W centrum Człuchowa. Jak
się okazało, uczeń miał pra
wie 1,5 promila alkoholu w or
ganizmie.
Tuż przed godz. 19 dyżurny
Policji otrzymał zgłoszenie
0 głośnym zachowaniu się
dzieciaków na rynku w Człu
chowie. - Na rynku przy fon
tannie funkgonariusze zasta
li dwóch chłopców, pomiędzy

którymi doszło do nieporozu
mienia - mówi Alicja Ceitel,
rzecznik prasowy człuchow
skiej policji. - Od jednego
z nich wyczuli bardzo silną
woń alkoholu. 12-latek został
przewieziony do komendy,
gdzie w obecności matki prze
badano go alkomatem. Bada
nie wykazało prawie 1,5 pro
mila alkoholu. Chłopak przy
zna! się do picia piwa, które
dostał od 17-letniego kolegi.

- 12-latek znany jest człu
chowskiej policji. Kilkakrot
nie był zatrzymywany. Już
wcześniej miał kontakt z alko
holem - twierdzi Alicja Ceitel.
- Stróże prawa niejednokrot
nie interweniowali w związku
z jego nagannym zachowa
niem w szkole.
Wszystkie sprawy trafiły
do sądu rodzinnego. Teraz
czeka go kolejna.
(zida)

TURSKO Instalacja już wyremontowana

Po przymusowej przerwie
dzieci wróciły na zajęcia
Powiatowy inspektor nad
zoru budowlanego w Bytowie
dopuścił do ponownego użyt
ku budynek Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego w podmiasteckim Tur
sku. We wtorek dzieci wróciły
ua zajęcia po przymusowej
przerwie.

- Wykonaliśmy zalecenia
inspekgi. Wzmocniono funda
menty, wyremontowano in
stalację elektryczną. Obiekt
został ogrodzony siatką - in
formuje Dariusz Glazik, na
czelnik wydziału edukacji
Starostwa
Powiatowego
w Bytowie. W wakacje zosta

nie przeprowadzony większy
remont budynku ośrodka.
Przypomnijmy, że PINB
zamknął ośrodek, bo stwier
dził, że stan instalacji elek
trycznej i stan techniczny bu
dynku zagrażają bezpieczeń
stwu dzieci.
(ang)

Ewelina Stole z numerem 8
nie daje odebrać sobie prowa
dzenia w naszym SMS-owym
głosowaniu na Miss Nastola
tek „dosu Pomorza”. Na dru
gim miejscu plasuje się Pauli
na Peplińska z numerem 7,
a na trzecim Karolina Dorawa z numerem 1. W czołówce
są też Magda Pela z numerem
7, Agnieszka Gierszewska
z numerem 2 i Justyna Wejer
z numerem 11. Ta klasyfika
cja może ulec zmianie.
Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7268, a w treści
wpisać kod i numer kandy
datki, np. kgk.miss 2. Uwaga,
pomiędzy słowem miss a nu
merem kandydatki musi być
spacja. Koszt SMS-a to 2,44
(z VAT). Zdjęcia i numery
wszystkich kandydatek pre
zentujemy na naszej stronie
internetowej www.gp24.pl
w zakładce „Miss Nastolatek
- kandydatki”. Głosujemy
do 2 maja, do godz. 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 pro
mem do Szwecji dla dwóch
osób, ufundowany przez biuro
turystyczne Visa Trans Lesz
ka Szymczaka z Bytowa.
O fryzury i makijaż kandyda
tek zadba Salon „On i Ona”
z Bytowa. W przerwach grał
będzie zespół Szmaragd z Da
nutą Sikorską. Pozostali

FOT. ANDRZEJ GURBA

_

MVIAJ0WE IMPREZY
■ Bytów. Godz. 10 - otwarty
turniej tenisa ziemnego MOSiR, 15 - turniej piłkarski za
kładów pracy - MOSiR, obóz
średniowieczny na zamku od godz. 15 do wieczora.
O godz. 18 rozpocznie się
w sali portretowej zamku
wieczornica. Z pieśniami ka
szubskimi i polskimi wystąpią
Aleksandra Kucharska-Szefler - sopran oraz Witosława
Frankowska - fortepian.
■ Miastko. Godz. 7 - zawody
wędkarskie nad jeziorem
Lednik, 10 - turniej piłkarski
dla dzieci i młodzieży (plac
przy ulicy Dworcowej).
O godz. 13 rozpocznie się
majówka na „kaczym dołku".
Godz. 13 - konkursy, gry, za
bawy dla dzieci i dorosłych,
15 - koncert zespołu Ro
mans, 16 - pokaz sprzętu po
żarniczego, 16.30 - pokaz
policyjnego
samochodu
operacyjnego, 17- występ
kabaretu Szpilka, 18 - kon
cert zespołów Tutejsi i Retro,
19.30-24 - do tańca zagra ka
pela DeCorum.

£\

Próba kandydatek w studzienickim domu kultury.
sponsorzy to: Salon Sukien
Ślubnych Alicja z Kościerzyny, Adam Leik, Jan Stec, Solarium Ergoline, Metal
Works, sklep Hermes, CD-

-Market, Fason, piekarnia
Stu-Dam oraz kwiaciarnia
i Urząd Gminy w Studzienieach.
(ang)
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czwartek - piątek
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NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

INFORMATOR Majowy poradnik dla lęborczan

Zakupy zdążysz zrobić

EDYTA LITWINIUK
redakcja@qp24.pl

Jak pracują urzędy, gdzie
spóźnialscy zaopatrzą
się na majówkę? Czy bę
dzie problem z zatanko
waniem auta? Tego do
wiesz się z naszego infor
matora.

059 863 41
w godz. 10-12
INFORMATOR
IżMJjMU
Lębork: czwartek Na Osiedlu Spor
towym, ul. Olimpijczyków 11, tel.
059 863 15 87; piątek Przy Browaize, al. Wolności, tel. 059 862
27 66; Łeba: Słowińska, ul. Ko

ściuszki 70 a, tel. 059 86613 65;
Wicko: Pod Agawą, tel. 059 861
1114.
fMil
Fregata, tel. 059 862 25 30
czwartek Slumdog. Milioner z uli
cy, godz. 19; piątek Lektor, godz.
19. Łeba: Rybak piątek Wyspa di

EDYTA LITWINIUK
edyta.litwiniuk@gp24.pl
■ Urzędy. Dziś lęborski magi
strat, jak i starostwo pracują
jak zwykle. Ten pierwszy
do godz. 16, starostwo
do 15.30.
■ Nie będziemy mieli też pro
blemów z załatwieniem for
malności w Urzędzie Stanu
Cywilnego, który będzie

nozaura 2, godz. 12.15; Kochaj
i tańcz, godz. 13.45 i 18.45; Po
piełuszko, godz. 16; zapowiedź,
godz. 21.
iron
Szpitalny Oddział Ratunkowy 059
863 30 00; Szpital, ul. Węgrzyno
wicza 13,059 863 52 02; Zakład
Energetyczny 059 86217 59; Ga
zownia 059 863 59 15.

KOMUNIKACJA
PKS Lębork
MZK Lębork

- 059 862 19 72;
- w godz. 7-15 059

86214 51.
POMOC DROGOWA
Lębork - 059 862 17 87, 059
863 23 23,0 601628414.

REKREACJA
Centrum Sportu

i

Rekreacji,

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

W ciągu tego roku już
czterokrotnie kierowcy pró
bowali uciec lęborskiej dro
gówce.
Teraz policjanci chcą ich
za próbę ucieczki pozbawiać
na jakiś czas prawa jazdy.
- W przypadku kiedy kie
rowca nie zatrzyma się
do kontroli, będziemy wnio
skować do sądu o czasowe
odebranie mu uprawnień
do kierowania pojazdami
- mówi mł. asp. Daniel Pańczyszyn, oficer prasowy KPP
w Lęborku. Wszystko przez
to, że w tym roku już kilka ra
zy zdarzyło się, że kierowcy
nie odpowiedzieli na wezwa
nie policjantów do zatrzyma
nia auta i zaczęli uciekać.
- Dysponujemy takim
sprzętem, że i tak dogonimy
- mówi Pańczyszyn i przypo
mina, że każdy, kto się nie
dostosuje i nie zatrzyma sa
mochodu na wezwanie funk
cjonariuszy, zapłaci 250 zł
mandatu. A teraz, dodatko
wo, nawet na rok może poże
gnać się z prawkiem.
- W tej chwili złożyliśmy
do sądu trzy takie wnioski.
Ostatni5 wniosek sprzed kilku
tygodni został rozpatrzony
pozytywnie - mówi Pańczy
szyn.
(EDA)

■ ZKM. Autobusy w czwar
tek będą kursowały w nor
malnym rytmie.
■ W piątek za to pojedziemy
tylko dwoma liniami. Na linii
nr 2 (Nowa Wieś Lęborska
- Kaszubska) według rozkła
du na niedzielę, od godz.
8.30 do godz. 17.16; linia nr

4 (ul. Sportowa - Lubowidz)
według rozkładu na niedzie
lę: od godz. 9.20 do godz.
18.10. ■* i

INFORMATOR HANDLOWY
ORAZ KULTURALNY NA S080TĘ
i NIEDZIELĘ UKAŻE SIĘ W SOBOTĘ,
- 2 MAJA

PIERWSZOMAJOWE IMPREZY
■ Indywidualne Biegi Przełajo
we o Puchar Konstytucji 3 maja,
start 1 maja, godz. 11 przy Sta
dionie Miejskim w Lęborku
przy ul. Kusocińskiego 56.
■ VII Rajd Rowerowy „Jeste
śmy w Unii" wystartuje

o godz. 12 sprzed Starostwa
Powiatowego w Lęborku
przy ul. Czołgistów 5.
■ W kinie jeszcze dziś o godz.
19 możemy zobaczyć film
„Slumdog. Milioner z ulicy",
jutro o 19 „Lektor".

Przy rzece zebrali tony śmieci
Zakończyła się tegorocz
na akcja społeczna sprząta
nia Łeby. Wynik jest prze
rażający. Śmieci było wię
cej niż rok temu.
Przez pół dnia strażacy,
wędkarze i miłośnicy przyro
dy sprzątali samą rzekę i usu
wali śmieci z obu jej brzegów.
Społecznicy pracowali na po
nad 50-kilometrowym odcin
ku rzeki: od Lęborka po Łebę.

Odpadów było tak dużo, że
do tej pory trwa sumowanie
wywiezionych kontenerów.
- W tamtym roku nazbie
raliśmy blisko dwie tony,
w tym roku na pewno będzie
dużo więcej - mówią organi
zatorzy z Lokalnej Organiza
cji Turystycznej.
W Łebie znaleziono kine
skop, wyłowiono z niej lo
dówkę, wyciągnięto ogromną
oponę.

Najwięcej było plastiko
wych butelek, torebek, opako
wań. Uczestnicy mają miesza
ne uczucia:
- Dobrze, że takie akcje są
organizowane, bo Łeba to
piękna rzeka i powinniśmy
o nią dbać. A z drugiej strony
tej akcji nie powinno w ogóle
być, bo to wstyd, że musimy
po kimś sprzątać - przyznaje
jeden z wędkarzy.
(EDA)

Akcja sprzątania brzegów rzeki.

Z POLICJI
Wczoraj na ul. Targowej do
szło do potrącenia 80-letniego
mężczyzny. Nietrzeźwy staru
szek wjechał rowerem na pasy,
a następnie wpadł na przejeż
dżające akurat audi. Mężczy
zna został poturbowany i trafił

Piraci z Lęborka
mogą stracić
prawa jazdy

mu. Po paliwo czy drobne za
kupy pojechać możemy m.in.
na stację Orlenu przy I Armii
W.P. czy do Arkady przy
ul. Krzywoustego 15a.
■ Z problemami zdrowotnymi
pierwszego maja możemy
zgłosić się do NZOZ „Medi-Car” przy alei Wolności 40a,
tel. 059 862 00 00. Z poważ
niejszymi problemami powin
niśmy udać się na izbę przyjęć
lęborskiego szpitala przy ulicy
Węgrzynowicza 13.
■ Komunikacja PKS w Lębor
ku w czwartek kursuje jak
w zwykły dzień, w piątek jak
w święta. Informacje moż
na uzyskać pod numerem tel.
059 86219 72.

SPRZĄTANIE RZEKI tEBY Wędkarze i mieszkańcy usunęli odpadki

Potrącenie na pasach

PRAWO

otwarty do 16.1 maja urzędy
będą nieczynne.
■ Dyżury aptek. Dziś apteki
czynne są jak w zwykle dni.
Gdybyśmy musieli skorzystać
z apteki nocą, to dyżur pełni ta
na
osiedlu
Sportowym,
ul. Olimpijczyków 11, tel. 059
8631 587. Jutro dyżur ma apte
ka przy Browarze przy alei
Wolności 40, tel. 059 862 27 66.
■ Sklepy. Zakupy powinniśmy
zrobić dziś. Wszystkie sklepy
deklarują godziny otwarcia jak
w zwykłe dni. W Kauflandzie
zakupy zrobimy do godz. 22,
w Biedronce czy Lidlu do 21.
1 maja markety są nieczynne.
■ Stacje paliw. Z zatankowa
niem auta nie będzie proble

do szpitala. Stefan M. odpowie
nie tylko za jazdę po pijanemu,
ale też za niezastosowanie się
do przepisów, które wymagają
przeprowadzenia
roweru
przez pasy. Odpowie też
za spowodowanie kolizji.
(EDA)

Agencja Artystyczna
Studio BATUTA

Barow’a

STREFA!
LOKALNY* PORTAL PRZEDSIĘBIORCÓW

Wszystko o regionalnym biznesie

06.05.2009 godz. 20:30
Restauracja Impresja

Sponsor serwisu:

www.strefabiznesu.gp24.pl
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Napisy usuwamy
regularnie
W nawiązaniu do artykułu
Michała Kowalskiego, który
okazał się 20 kwietnia 2009
roku - „Tolerancja na nietole
rancję” w rubryce Temat Dnia
pozwolę sobie stwierdzić, iż
napisy na elewacjach obiek
tów hah widowiskowo-sporto
wej „Gryfia” i pływalni krytej
w zasadzie pojawiają się
Po każdym meczu bądź każdej
większej imprezie.
Napisy te są regularnie
usuwane przez służby tech
niczne SOSiR. Zważywszy
Jednak na częstotbwość i ilość
napisów oraz malowideł poja
wiających się na naszych
obiektach przy ulicy Szczecińskiej, nie zawsze natychmiast
P° zdarzeniu udaje nam się je
usunąć. Jest to niewątpliwie
Pewien problem społeczny,
2 którym zapewne jeszcze
Przez długi czas nie tylko
Słupski Ośrodek Sportu i Re
kreacji będzie miał do czynie
nia.
Henryk Jarosiewicz,
DYREKTOR SŁUPSKIEGO
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Od autora:
Mamy nadzieję, że służby
techniczne SOSiR będą
sPrawniejsze niż dotychczas.
Michał Kowalski

Nie tolerujemy
łamania prawa
Czytając artykuł red. Pio
tra Kawałka o „skandalu”
(»Głos Pomorza”, 24 kwietnia
2009 roku, „Nie chcemy pla
nty na polskiej armii” - dop.
red.), można było odnieść wra
żenie, że armia toleruje
w swoich szeregach ludzi ła
jących prawo. Wymowa ar
tykułu jest więc dla nas nie
zwykle krzywdząca. To wła
śnie brak akceptacji dla ła
jących przepisy zobowiązuje
js do ich skrupulatnego
Przestrzegania. Na pytanie
dlaczego żołnierz, któremu
Postawiono zarzuty, dalej słufy w jednostce odpowiedź jest
bardzo prosta. To wynik prze
strzegania prawa i procedur.
Nikt poza niezawisłym sądem
tóe jest uprawniony do orze
kania o winie i ferowania wy
roków. Należy pamiętać, że
każdy obywatel, któremu po
stawiono zarzuty, ma prawo
d° sprawiedliwego procesu
1 obrony.
Zgodnie z obowiązującymi
Procedurami i przepisami opi

sywany przez red. Piotra Ka
wałka żołnierz do czasu wyja
śnienia sprawy został zawie
szony w obowiązkach i otrzy
muje połowę należnego upo
sażenia. Nie wykonuje do
tychczasowych obowiązków,
ale też nie możemy dopuścić
do sytuacji, aby otrzymywał
pensję „za darmo”. Pod nadzo
rem przełożonych wykonuje
zadania niezwiązane z po
przednim stanowiskiem. Jak
zapewnia dowódca jednostki,
do czasu uprawomocnienia
wyroku sądu nie będą wobec
niego podejmowane żadne de
cyzje kadrowe. Wykorzystali
śmy w tej sprawie wszelkie
możliwe instrumenty prawne.
Należy mieć na uwadze, że
zgodnie z obowiązującymi
przepisami dopiero prawo
mocny wyrok daje prawne
skutld wobec skazanego żoł
nierza. W przypadku orzecze
nia kary pozbawienia wolno
ści jest on automatycznie
zwalniany ze służby. Jeżeli
sąd orzeknie karę pozbawie
nia wolności w zawieszeniu,
to decyzja o zwolnieniu ze
służby zależy od jego przełożo
nych. Aby mieć moralne pra
wo do potępiania osób łamią
cych przepisy, musimy ich
bezwzględnie przestrzegać.
Kpt. mar. Czesław Cichy,
OFICER PRASOWY,
Gdyńska Brygada Lotnictwa
Marynarki Wojennej

Od autora:
Nie wiem, jakie prawo za
kazuje zwolnienia nieuczciwe
go pracownika. To bardzo do
bra wiadomość, że dowództwo
jednostki nie toleruje łamania
prawa i skrupulatnie go prze
strzega. Być może to zapew
nienie wystarczy oficerom
i całej kadrze, która oczekuje
zaspokojenia poczucia spra
wiedliwości.
Piotr Kawałek

Sprawdziliśmy
lokale socjalne
W odpowiedzi na artykuł
red. Zbigniewa Mareckiego
pt.: „Strażaka tutaj nie było”
- „Głos Pomorza” z 15 kwiet
na, w którym autor opisuje
m.in. warunki panujące w bu
dynku socjalnym przy ulicy
Lelewela 24, wyjaśniam, że
w Słupsku są cztery budynki
mieszkalne, w których więk
szość stanowią lokale socjal
ne. Takie obiekty znajdują się
przy ulicach: Przemysłowej
33, Lelewela 24, 53 c d (dwa
budynki). Lokale socjalne

Niezabezpieczona instalacja elektryczna w budynku socjalnym w Słupsku.
znajdują się także w innych
nieruchomościach na terenie
naszego miasta, ale są to poje
dyncze mieszkania. Ponadto
informuję,
że
budynek
przy ulicy Kaszubskiej 34,
o którym wspomina autor ar
tykułu nie jest własnością
miasta i należy do osoby pry
watnej.
Prezydent Maciej Kobyliń
ski jeszcze przed ukazaniem
się artykułu polecił kontrole
wszelkich instalacji i stanu
ich bezpieczeństwa w tzw. bu
dynkach socjalnych. Na co
dzień przeglądy bieżące są
wykonywane przez pracowni
ków administratora nierucho
mości, a kompleksowe w okre
sach rocznych. Natomiast
szczegółowy stan nieruchomo
ści sprawdzany jest w okre
sach pięcioletnich. Nie ma
obowiązku, aby w tych działa
niach uczestniczył przedsta
wiciel Państwowej Straży Po
żarnej, ponieważ pracownicy
administratora są odpowied
nio do tego przygotowani.
Wyjaśniam, że szczegóło
wy, aktualny wykaz słupskich
budynków z lokalami socjal
nymi został już przekazany
Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku. W związku z tra
gedią, do jakiej doszło w Ka
mieniu Pomorskim, tego typu
obiekty znajdujące się na te
renie naszego miasta zostały
dodatkowo skontrolowane.
W działaniach tych uczestni
czyli przedstawiciele: Pań
stwowej Straży Pożarnej, Po

wiatowego Inspektora Nadzo jest nagminny i wymaga bezpo
ru Budowlanego, Urzędu średnich, niemal codziennych
Miejskiego oraz zarządcy (ad interwencji pracowników admi
ministratora). W wyniku ich nistracji, którzy likwidują nie
prac nie stwierdzono zagroże bezpieczne, nielegalne połącze
nia pożarowego w tych nieru nia elektryczne.
Inną, trudną do rozwiąza
chomościach.
W nawiązaniu do wypowie nia kwestią jest utrzymanie
dzi niektórych lokatorów infor czystości w częściach wspól
muję, że w ubiegłym roku prze nych wymienionych nierucho
znaczono znaczne środki na re mości, a szczególnie na ich
monty w słupskich budynkach klatkach schodowych. Mimo
z lokalami socjalnymi. W przy że administracja zatrudnia
padku nieruchomości przy ulicy pracowników, którzy czyszczą
Przemysłowej 33 wydatkowano i porządkują części wspólne,
z budżetu miasta ok. 60 tys. zł. to większość lokatorów nie
W głównej mierze pieniądze te szanuje ich pracy, nie dba
zostały wykorzystane przy na o swoje otoczenie, a wręcz je
prawach instalacji elektrycz niszczy. Dopóki nie zmienią
nych na klatkach schodowych oni nastawienia, dostosowu
oraz w częściach wspólnych bu jąc się do „życia w społeczeń
dynku, jakimi są kuchnie i sa stwie”, wspomniane problemy
nitariaty. Wykonano również pozostaną nierozwiązywalne.
Andrzej Kaczmarczyk,
remonty w lokalach mieszkal
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA
nych. W sumie w budynku tym
wykonano 44 naprawy. Nato
miast remonty przeprowadzone
w nieruchomości przy ulicy Le
lewela 24 pochłonęły blisko 30
W związku z artykułem
tys. złotych. Na kwotę tę dożyły
się przede wszystkim naprawy red. M. Kowalskiego w „Gło
instalacji elektrycznych, skrzy sie Pomorza” z 17 kwietnia br.
nek elektrycznych, wymiany pt. „Słupski akwapark dostał
okien i drzwi do wspólnych po dwóję” informuję, że pan re
mieszczeń itp. W sumie wyko daktor pomylił pojęcia. To nie
nano 60 napraw różnego rodza „projekt” został oceniony, lecz
ju. Największe szkody w obu wersja robocza wniosku o do
wspomnianych budynkach po finansowanie projektu.
Ponadto nieprawdą jest, że
wstają w wyniku kradzieży
prądu przez niektórych lokato „magistrat złożył swój wnio
rów poprzez nielegalne podłą sek o środki unijne na ten cel”
czenia elektryczne w częściach - termin naboru wniosków
wspólnych budynków - w kuch mija 24 kwietnia br. i do tego
niach i łazienkach. Proceder ten czasu zostanie on złożony.

Ocena wniosku
roboczego

wartipi

Tylko w internetowym sklepie

www.gk24.warto.pl
www.gp24.warto.pl
www.gs24.warto.pl

Urząd Marszałkowski Woje
wództwa Pomorskiego w lu
tym br. zorganizował konsul
tacje dla beneficjentów w poddziałaniu 3.2.2 i zwrócił się
z prośbą do potencjalnych be
neficjentów o nadesłanie (je
żeli były przygotowane) wnio
sków o dofinansowanie.
Naturalnym jest, że benefi
cjent na dwa miesiące
przed terminem składania
wniosków dysponuje jego ro
boczą wersją, nad którą dalej
pracuje. Nieprawdą jest, że
wstępna ocena Urzędu Mar
szałkowskiego związana była
z „prawidłowością jego przy
gotowania”. Wstępna oce
na dotyczyła kryteriów strate
gicznych poddziałania 3.2.2
i została sporządzona przez
pracownika Urzędu Marszał
kowskiego jedynie na podsta
wie wniosku, w którym liczba
wyrazów jest ograniczo
na i nie można opisać ze
szczegółami wszystkich zało
żeń projektu. Informacje znaj
dują się w studium wykonal
ności, a ten dokument nie był
przedmiotem wstępnej oceny.
Dodam, że wniosek pod ką
tem kryteriów strategicznych
ocenia nie Urząd Marszał
kowski, ale Grupa Strategicz
na, w skład której wchodzą
przedstawiciele Zarządu Wo
jewództwa Pomorskiego, Wo
jewody Pomorskiego i Komi
tetu Monitorującego RPO WP
2007-2013.
Mariusz Smoliński,
RZECZNIK PRASOWY
PREZYDENTA SŁUPSKA

Od autora:
Nawet wersja robocza oce
niona tak nisko mówi o jej ja
kości. Z pewnością dotyczyła
jej przygotowania, bo czymże
są kryteria strategiczne pro
jektu, jak nie elementem wła
śnie jego przygotowania.
Michał Kowalski

CZEKAMY NA LISTY
W każdy czwartek w „Głosie
Pomorza" zamieszczamy listy
od naszych czytelników. Za
chęcamy do korespondencji
z redakcją, wszystkie listy
opublikujemy.
Listy przesyłać można na ad
res naszej redakcji w Słup
sku: „Głos Pomorza", ul. Hen
ryka Pobożnego 19, 76-200
Słupsk. Listy można również
przesyłać drogą elektronicz
ną na adres e-mailowy:
sylwia.lis@gp24.pl
(ZIDA)

KUPON-ZAMÓWIENIE
Zamawiam komplet 6 płyt „Gdy piosenka szła do wojska"
Cena kompletu 38 rf+koszt przesyłki. Koszt doręczenia: 11 zł (łącznie do pobrania 49 zł).

Opłata za przesyłkę zostanie zrealizowana przy odbiorze (za pobraniem). Termin realizacji
zamówienia: do 10 dni od daty wpłynięcia zamówienia.

Gdy piosenka szło do wojska

IMIĘ I NAZWISKO (DUŻYMI LITERAMI)
ULICA WYSYŁKI
KOD POCZTOWY
TELEFON

Wykonawcy m.in.: CWYNAR, ŚWIĘCICKI, LECH, NOWAK, RAWIK, PISAREK, KSIĘŻKIEWICZ, I6RAS, WOŻNIACKA, TUTINAS i inni
w Kołobrzegu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o.
Zebrane dane posłużą wyłącznie na potrzeby
realizacji zamówienia, nie będą gromadzone
i przechowywane po zakończeniu transakcji.

Podpis:.

MIEJSCOWOŚĆ
Wypełnione i podpisane zamówienie
prosimy przesłać na adres:
Media Regionalne Sp.z o.o.,
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin
z dopiskiem„Zamówienie WARTO'.
Liczba kompletów ograniczona.
W przypadku wyczerpania oferty
lub braku podpisu zamówienie
nie zostanie zrealizowane.

---------------------------- —TO78Ö9CTCTÄ
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

KONTAKT Z REDAKCJĄ

akcjaj^rejjakcja

email: akcja@gp24.pl
Gadu-Gadu: 10246970, Skype: akęjagp24
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

NASZA AKGA Rozpoczynamy kurs pierwszej pomocy dla Czytelników (cz. I)

daniel.klusek@gp24.pl

059 848 81 21

wgodz. 10-14
BANK POMOCY

ODDAM

■ Pani Justyna ze Słupska ma
do oddania komplet wypo
czynkowy i ławę. Odbiór wła
snym transportem. Kontakt:
0 793 506 042 (po godz. 8).
■ Pani Małgorzata ze Słupska
ma do oddania kuchenkę elek
tryczną. Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 0 509
554 571 (po godz. 9).
■ Pan Marek ma do oddania
monitor komputerowy. Kon
takt: 0 606 262 868.
■ Pan Józef ze Słupska ma
do oddania gruz (składowany
w Rowach). Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 0 605
403 584 (od godz. 10 do 17).
■ Pan Bogusław ze Słupska ma
do oddania wersalkę. Odbiór
własny. Kontakt: 059 841 16 66
(po godz. 10).
■ Pan Piotr ze Słupska ma
do oddania monitor do kom
putera. Kontakt: 0 669 670 306
(od godz. 9).
(dmk)
»mm,roi
Wszyscy, którzy mają niepo
trzebne, ale sprawne sprzęty
domowego użytku, meble,
odzież, mogą za naszym po
średnictwem przekazać je
osobom
potrzebującym.
Rzeczy do oddania moż
na zgłaszać e-mailowo
pod adresem: akcja@gp24.pl
lub telefonicznie pod nume
rem 059 848 81 21. W ten
sam sposób można zgłaszać
prośby o potrzebne rzeczy.

Ratuj razem z nami
i joannitami
Dziś rozpoczynamy minikurs pierwszej pomocy.
Wśród tych Czytelników,
którzy będą dokładnie
czytać nasz poradnik
i na końcu odpowiedzą
na pytania, rozlosujemy
nagrody. Będzie to bez
płatne uczestnictwo
w profesjonalnym kursie
udzielania pierwszej po
mocy przedmedycznej.

NASZA AKCJA
Kurs pierwszej pomocy wy
drukujemy w dziesięciu od
cinkach - w każdy wtorek
i czwartek. Na koniec spraw
dzimy Państwa wiedzę.
Wśród Czytelników, którzy
prawidłowo odpowiedzą
na pytania, rozlosujemy trzy
kursy pierwszej pomocy, któ
re poprowadzi Słupska Gru
pa Ratownictwa Medyczne
go Stowarzyszenia Joannici
Dzieło Pomocy.

MAGDALENA
OLECHNOWICZ
magdalena.olechnowicz@gp24.pl
Każdy z nas może się zna
leźć w sytuacji, kiedy niezbęd
na będzie natychmiastowa po
moc medyczna. Nieprzewidzia
ne wypadki zdarzają się wszę
dzie - w pracy, w szkole, na pla
ży czy podczas grillowania. Czę
sto chcemy pomóc, ale nie wie
my jak. Aby nie zaszkodzić, naj
częściej w ogóle wolimy nie zbli
żać się do ofiary wypadku.
Tymczasem pomoc jest nie tyl
ko moralnym, ale również
prawnym obowiązkiem. Wyni
ka to z art. 162 Kodeksu karne
go, który mówi, że „kto człowie
kowi znajdującemu się w poło-

Słupscy joannici zabezpieczają imprezę w mieście.
żeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty ży
cia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu nie udziela pomocy,
mogąc jej udzielić bez naraże
nia siebie lub innej osoby
na niebezpieczeństwo utraty

życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, podlega karze po
zbawienia wolności do lat 3”.
Pod pojęciem pierwszej po
mocy rozumie się pierwsze
kroki medyczne, które stoso
wane są na miejscu wypadku,

zanim poszkodowany znaj
dzie się pod fachową opieką
lekarską.
Jakie są cele udzielania
pierwszej pomocy? - Ograni
czenie skutków wypadku, to
jest urazów, jakie odnieśli po-

szkodowani, zabezpieczenie
miejsca wypadku, w miarę
możliwości przygotowanie
chorego do transportu - mówi
Tomasz Witkowski, koordy
nator regionalny Oddziału
Pomorskiego Stowarzyszenia
Joannici Dzieło Pomocy.
Chcąc uratować czyjeś życie,
należy postępować rozważnie
i ostrożnie. Najlepiej zastoso
wać trzy podstawowe zasady.
Po pierwsze chroń, czyli pamię
taj o własnym bezpieczeństwie.
Po drugie zgłoś, czyli nie działaj
w pojedynkę, powiadom o wy
padku wykwalifikowane służ
by. Po trzecie pomóż, czyli roz
pocznij swoje działania. ■

REDAKCYJNY DYŻUR

W słupskiej redakcji „Głosu
Pomorza" przy ul. Henryka Po
bożnego przyjmuje mecenas
Ryszard Skowroński. Doradza
w problemach, z jakimi przy
chodzą nasi czytelnicy.
Nasza czytelniczka od 25 lat
dzierżawi od gminy działkę
pod uprawę. Ma zawartą umo
wę na czas nieokreślony. Ko
bieta chce kupić działkę, ale
gmina nie chce jej sprzedać
ziemi. Czytelniczka zapytała
prawnika, czy może się zasie
dzieć na gruncie.
- Nie może tego zrobić
- twierdzi mecenas Ryszard
Skowroński. - Jako dzierżawca,
czytelniczka jest posiadaczem
zależnym, a zasiedzieć się mo
że tylko posiadacz samoistny.

ODWIEDZINY W „GŁOSIE" Gościliśmy studentów ze Wschodu

INTERWENGA Policja zablokowała drogę

Zobaczyli Polskę
i naszą redakcję

Z radiowozu do... piekarni

Dziewięcioosobowa grupa
studentów z Białorusi, Ukrainy
i Rosji odwiedziła słupską re
dakcję „Głosu Pomorza”. Po
czątkowo miało być ich dziesię
cioro, ale jedna z Białorusinek
nie dostała paszportu od miej
scowych władz. Studenci przy
jechali do Polski na zaproszenie
Fundacji Rozwoju Lokalnego
Parasol z Bytowa. W redakcji
„Głosu” spotkali się z redakto
rem naczelnym Krzysztofem

Nałęczem. Dowiedzieli się, jak
działają w Polsce media, w jaki
sposób się finansują i jaki na
kład ma „Głos”. Nasi goście py
tań również o stosunek dzienni
karzy do tarczy antyrakietowej.
Podczas pobytu w Polsce
studenci spotkali się również
z samorządowcami i zobaczy
li, jak po wejściu Polski do
Unii Europejskiej funkcjonują
organizacje pozarządowe.
Daniel Klusek

Daniel Klusek

ZAPISY NA SPOTKANIE
Mecenas Ryszard Skowroński
przyjmuje naszych czytelni
ków w poniedziałki. Na naj
bliższe spotkanie należy się
umówić w czwartek o godz.
9 telefonicznie pod nume
rem 059 848 81 00. Prosimy,
aby dzwoniły tylko osoby
w ciężkiej sytuacji material
nej, których nie stać na opła
cenie porady prawnika.

Krzysztof Nałęcz (z lewej), naczelny „Głosu", podczas
spotkania z zagranicznymi gośćmi.

Nasi czytelnicy coraz chęt
niej zgłaszają niewłaściwe,
ich zdaniem, zachowanie kie
rowców. Tym razem dostali
śmy zdjęcie policyjnego radio
wozu.
- Jest 29 kwietnia 2009 r.
godzina 6:55. Dwóch policjan
tów parkuje w przejeździe
do posesji służbowego opla
astrę, tarasując dojazd i udaje
się do pobliskiej piekarni
przy ul. Jaracza. Czyżby pilne
wezwanie? - pyta pan Daniel,
nasz czytelnik ze Słupska.
Internauta wysłał nam
również zdjęcia, na których
widać radiowóz zaparkowany
między kamienicami. Foto
grafie przesłaliśmy słupskiej
policji.
- Będziemy wyjaśniać oko
liczności zaparkowania tego
pojazdu. Sprawdzimy, czy po
licjanci nie zostali tam we
zwani na interwencję - zapo
wiedział Robert Czerwiński,
p.o. rzecznika prasowego
słupskiej policji. - Jednak ze
wstępnych analiz wynika, że
radiowóz nie stoi na drodze
publicznej i nie doszło tu
do wykroczenia.
/
Daniel Klusek

«K.VMmHX«.,'

Posiadacz zależny
się nie zasiedzi

Radiowóz zaparkowany przy ul. Jaracza.
WIDZISZ-PISZ
Jeśli widzą Państwo coś, co

na e-maile. Zachęcamy też

Was zdenerwowało, poinfor
mujcie nas o tym. Pod adre

do przesyłania nam zdjęć. In
terwencje można zgłaszać
pod nr. tel.: 059 848 81 21.

sem: akcja@gp24.pl czekamy

TYLKO -Z ■ GŁOSEM
PLANETA 3D Zbieraj trójwymiarowe filmy i weź udział w konkursach

już w środę z Głosem
trzecia płyta DVD z kolekcji

a na niej
dwa trójwymiarowe filmy
- Tajlandia i Queensland

Trwa kolekcja filmowa
»Głosu" PLANETA 3D.
Zbierając trójwymiarowe
filmy warto wziąć udział
w towarzyszących kolek
cji konkursach, w któ
rych można wygrać wy
cieczki do Egiptu.
_

czwartej-piątek Ä -f
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BOGNA SKARUL
bogna.skarul@gs24.pl

Wczoraj „Głos” można by
ło kupić z drugą płytą z ko
lekcji „Planeta 3D”. Znalazły
się na niej trójwymiarowe fil
my o Turcji i wyspach Vanu
atu. Już w następną środę
do gazety dołączymy trzecią
Płytę z serii i zaprosimy Czy
telników na filmowe wy
cieczki 3D do Tajlandii i Queensland.
Naszej kolekcji filmowej
towarzyszą dwa konkursy,
w których można wygrać
dwuosobowe
wycieczki
do Egiptu. By wziąć udział
W pierwszym konkursie na
leży zbierać kupony, które
ukazują się w środowych wy
daniach „Głosu”.
Drugą wycieczkę do Egip
tu można zdobyć w konkur
sie fotograficznym. Czytelni
ków, którzy odwiedzili miej
sca prezentowane w kolekcji
»PLANETA 3D” (Egipt, Tur
cję, Tajlandię, Australię,
RPA, Florydę, Oman, Nową
Zelandię, Vanuatu, Malezję,
Queensland lub Namibię)
zachęcamy do przesyłania
do redakcji zdjęć i wspouanień z ich wycieczek. Zdję
cia można wysyłać pocztą
(w kopercie z dopiskiem

Bazar w mieście Alanya (Turcja). Nadesłała Bogumiła Wawrzyniak.
„Zdjęcia z wakacji”) na jeden
z adresów redakcji (znaj
dziesz je w stopce redakcyj
nej) lub elektronicznie na ad
res bogna.skarul@gs24.pl.
Fotografie przesyłane przez
Czytelników będą zamiesz
czane na łamach gazety
i na stronach internetowych
serwisów „Głosu”.
Wierzymy, że zdjęcia na
szych Czytelników pozwolą
spojrzeć w jeszcze inny spo
sób na kraje prezentowane
w kolekcji PLANETA 3D
i ukażą - można powiedzieć
- ich czwarty wymiar.
Po zakończeniu kolekcji
konkursowe jury wybierze
najbardziej
wyjątkowe
z przesłanych zdjęć a jego
autor w nagrodę pojedzie
na dwuosobową wycieczkę
do Egiptu.

DZIŚ PREZENTUJEMY KOLEJNE ZDJĘCIA
NADESŁANE W RAMACH KONKURSU
Bogumiła Wawrzyniak by
ła w Turcji:
„Cztery lata temu wybra
łam się z moją córką na wy
cieczkę do Turcji. Wiele
0 tym kraju słyszałam, gdyż
córka rok wcześniej spędziła

tam kilka miesięcy. I mnie
zafascynował ten kraj. Co
prawda Turcja jest peł
na kontrastów i nie chodzi
tylko o to, że góry „wchodzą”
wprost do turkusowego mo
rza, ale także biedne dzielni

Gazeta z płytą w cenie 6,99 zł

Przejażdżka na wielbłądzie (Egipt). Nadesłał Andrzej
Poteralski.
ce są tuż obok turystycznych
kurortów.
Niesamowita jest otwar
tość mieszkańców, są ser
deczni, weseli. Myślę, że to
też za sprawą klimatu i słoń

i
>

Sam środek Nowej Zelandii. Nadesłał Andrzej Baniewski.

ca, które ogrzewa i dusze
i ciała.
Spacerując promenadami
nadmorskimi, można dać się
porwać muzyce tureckiej do
biegającej prawie z każdego
lokalu czy baru albo zapacho
wi orientalnej kuchni lub faj
ki wodnej nargile.
O Turcji można opowiadać
wiele, można się w tym kraju
zakochać, jest tak dużo histo
rycznych miejsc, cudownych
widoków, że aż chce się ją po
znawać ciągle od nowa!”
Andrzej Poteralski, który
przesłał nam zdjęcie z Egiptu
napisał tylko, że na fotografii
jest on sam z żoną. Szkoda,
że nie chciał opowiedzieć
nam coś więcej o swojej wy
prawie.
Natomiast Andrzej Baniewski przysłał nam zdjęcia
z Nowej Zelandii. Napisał też:
„Dotarłem do miejsca, któ
re wskazuje sam środek No
wej Zelandii i które udało mi
się uwiecznić na fotografii do
tykając tego miejsca palcem
wskazującym.”

Załóż okulary 3D,
przeżyj niezwykłe podróże
i wygraj w konkursie
wycieczkę do Egiptu

Zamów dodatkowe okulary 3D
W minioną środę do pierwszej płyty z kolekcji PLANETA 3D
były dołączone okulary 3D umożliwiające oglądanie filmów
w trzech wymiarach. Czytelnicy, którzy chcieliby oglądać filmy
w większym gronie mogą zamówić dodatkową parę okularów,
wysyłając pod numer 7968 SMS o treści:

kgp.okuiary (imię nazwisko i adres)
Przykład: kgp.okulary Jan Kowalski, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin

Koszt SMS-a: 9 zł (+22% VAT) zawiera koszt okularów i przesyłki
listem poleconym. Dodatkowe okulary są także dostępne
w Biurach Ogłoszeń „Głosu" w cenie 6,99 zł.
Uwaga: liczba dodatkowych okularów ograniczona.
W pierwszej kolejności są realizowane zamówienia SMS-owe.
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Alior Bank
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Zarząd Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska „ w Ustce Płac Wolności 9 zawiadamia,
że uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 2.04.2009 rok. z rejestru członków Spółdzielni
wykreślone zostały na podstawie § 9 ust. 2 Statutu następujące osoby.

www.aliorbank.pl

<.19 502

Dni otwarte

1-2 maja -11.00 do 16.00
Zapraszamy: Ustka, Na Wydmie 10
Sprzedaż apartamentów w Ustce --plaża zachodnia i mieszkań w Słupsku.
Kredyt w Alior Banku

rar-BEi
www.matfaet.com.pl
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WSTĘPU
DO LASU
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Usteckie IBS
poszukuje konserwatorów
i wykonawców
sieci domofonowych
w celu zawarcia
stałych umów.
Bliższe informacje można
uzyskać pod nr 807-825-200
fub 691- 058-200.

1. Banaszak Jerzy
2. Bielińska Irena
3. Bieliński Marian
4. Chojecki Jan
5. Chołody Wiesława
0. Jesionowska Irena
7. Kosik Lucjan
8. Młynarczyk Bronisława
9. Olech Elżbieta
iO.Olf Jan
il.Szwąder Janina
12.Szwąder Zofia
13.Wa$i!ewska Janina
14. Wiankowska Janina
15.Wioczorek Urszula
16.Wszńłkowski Tomasz
IT.Tafelski Tadeusz
IB.Smoiińska Lucyna
19.Duszyńska Bożena
20.Kali$ta Aleksander
21.Romanow Helena
22.Stromek Weronika
23,Mazurkiewicz Augustyn
24 .Mazurkiewicz Halina
25,Gałka Zdzisław
26.Molenda Ryszard
2?.Białecka Janina
28.Nowak Stanisław
29,Wasiiuk Marian
SO.Kucharczyk Józef
3i.Dudek Józef
22.Piwko Marla
33«Ki$iet Bronisława
34.Czerwonka Anna
35. Klimkowska Jadwiga
36.Greczko Mikołaj
37.Sobol Stefania
38. Kondratowicz Marianna
39.Kołodziej$ka Danuta
40.Gałczyński Wojciech
41.Adamczewska Michalina

42.Kowaiczyk Franciszek
43.Waś Tadeusz
44.Dzikowski Stanisław
45.Kuhała Janina
40.Fita$ Marian
47.Brzywey Anastazja
48.Nieiepkiewicz Leszek
49.Nle!epkiewicz Teresa
50.Lesiecka Bożena
51.Kostrublec Cecylia
52.Kazimierczak Kazimierz
53.Kozub Lucjan
54.Suiis Elżbieta
55. Kotkowska Janina
58. Szewc Andrzej
ST.Kopeó Marianna
5 8.Zakrzewska Zofia
59.Pilarczyk Józefa
50.Fudota Jadwiga
61.Gajewski Józef
62.Jedko Franciszek
83.Kruszewska Władysława
64.Toruńezak Jan
65.Wiśniewska Maria
88.Piotrowski Kazimierz
87. Rogaika Krzysztof
68.Kazimierska Janina
69.Lewticzew$ka Helena
70. Krawczyk Józefa
71.Wychowałek Jan
72.Przewrocka Emilia
73. Przewrocki Janusz
74.Ciszkewski Jan
75.Ciecierska Irena
78.Ket Stanisława
77.Kowalska Ewa
78. Kołaezyńska Henryka
79.Kró!ikowska Aleksandra
80.Gruszczyński Józef
51.Śieńko Mieczysław

Wyżej wymienionym przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały o wykreśleniu
do Zebrania Przedstawicieli w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego
zawiadomienia bądź prawo zaskarżenia tej uchwały do Sądu Okręgowego w Słupsku
w terminie sześciu tygodni od tego dnia.

.... .............. ...........mTOOT'.'.X

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO
„ENBUD” SŁUPSK SP. Z 0.0.
ul. Grunwaldzka 14 76-200 Słupsk
tet. (0-59) 841-68-50 www.enbud.pl
Na rynku od 1983 r.

P.W. IZO-METAL SZYDŁO
76 251 BOLESŁAWIOM til.Leśna 24
tel, 059/ 841 54 18,
kont. Tomasz Szydło 0-602-104-436
tomasz@izometal.pl, «fww.izometal.pl

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
1. Gaz Gazela numer VIN Z3B27057Ö4R0Ö0482 - pojazd uszko
dzony, wyłączony z eksploatacji, sprzedaż w całości z przezna
czeniem na części.
Rok produkcji: 2004, Przebieg: 50-000 km, Silnik: 2,4TD
2. Gaz Gazela numer VIN Z3827057O6R0O2247 - pojazd niekom
pletny, wyłączony z eksploatacji, sprzedaż w całości z przezna
czeniem na części.
Rok produkcji: 2006, Silnik: 2,4 TD
3. Gaz Gazela numer VIN Z3B27Ö5704R000620 - pojazd niekom
pletny, wyłączony z eksploatacji, sprzedaż w całości z przezna
czeniem na części.
Rok produkcji: 2004, Przebieg: 36 000 km, Silnik: 2,4 TD
4. Przyczepa lekka Typ 520 symbol B7519 z plandeką - rok produkcji:
1998
5. Przyczepa lekka Typ 520 symbol B719H - rok produkcji: 1999
Osoba udzielająca informacji:
Wiesław Wojcieszuk telefon: (0-59) 841-68-77 tel. kom. 0-605996-885 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00
Zainteresowanych kupnem zapraszamy do oglądania pojazdów w
dniach od4.05.2009 do 8.05.2009 w godzinach 8.00-12.00.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG” należy składać w
sekretariacie PBE ENBUD Słupsk Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 14, do
dnia 8.05.2009 do godziny 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
8.05.2009. 0 wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni
pisemnie.
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz ich
odrzucenia i odwołania przetargu bez prawa protestów i podania
przyczyn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

ZARZĄD POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO
i STAROSTA CZŁUCHOWSKi
informuje, ze na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego
wywieszony został wykaz nieruchomości
przeznaczonych do zbycia,
będących własnością
Powiatu Człuchowskiego i Skarbu Państwa.
.... ............................ —'SBSasmjugn
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Nasza chata
w Europie

STRONA

Co łaska, czyli ile?
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WYWIAD
Wszystko na pokaz

- Twoje odpowiedzi sprawdza
wykrywacz kłamstw, a pytają
cię o zdrady, partnerów seksu
alnych czy najgorsze rodzinne
kłopoty - mówi Zygmunt
Ghajzer, gospodarz teleturnie
ju „Moment prawdy".

Ślub 200-1000, chrzest 50-200 zł.
Sprawdziliśmy, ile kosztują nas
kościelne ceremonie.
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Chcesz sprzedać, kupić lub zamienić?
Nadaj OGŁOSZENIE drobne nie wychodząc z domu. Wejdź do Biura Ogłoszeń Online!

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

Gdy pięć lat temu w Polsce
strzelały korki od szampana,
Zachód bał się zalewu taniej
siły roboczej. Szczecinianka
Beata Wasser przeprowadziła
się do Pasewalku.

czwartek, - piątek
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ROCZNICA Wchodziliśmy do Unii pełni obaw o drożyznę i najazd bogatych obcokrajowców, którzy wykupią ziemię

Nasza CHATA w Europie
Gdy pięć lat temu w Pol
sce strzelały korki szam
panów i grano „Odę
do radości", Europa była
daleka od entuzjazmu.
Zachód bał się zalewu ta
niej siły roboczej.
: ppS*

MONIKA STEFANEK

monika.stefanek@gs24.pl
Szczecinianka
Beata
Wasser przeprowadziła się
na stałe do Pasewalku do
piero w ubiegłym roku. Exo
dus Polaków do przygranicz
nych powiatów po niemiec
kiej stronie granicy, miała
okazję obserwować jednak
niemal od wejścia Polski
do Unii Europejskiej. Przez
pewien czas pośredniczyła
w zakupie nieruchomości
w Niemczech przez naszych
I rodaków.
- Polacy dużo wcześniej
przyzwyczaili się do Niem
ców, którzy przecież już
od początku lat 90-tych przy
jeżdżali do Szczecina - mówi
Beata Wasser. - Niemcom
nie było tak łatwo zaakcepto
wać tego, że nagle w ich miej
scowościach pojawiło się tak
wielu Polaków. Na początku
można było zaobserwować,
jak się nam przyglądali, pa
trzyli czy dostosujemy się
do panujących tu zasad, czy
też będziemy wprowadzać
swoje.
Z Polakami wróciło życie
Polskie
osadnictwo
na wschodzie Niemiec, to je
den z najbardziej widocznych
znaków naszego członkostwa
w Unii. Tylko w jednym przy
granicznym powiecie - Uecker-Randow - mieszka dziś
ponad tysiąc Polaków. Ich
obecność, choć nie przez
wszystkich Niemców akcep
towana, stała się faktem.
Wraz z pojawieniem się Pola
ków, stopniowo zaczęły się też
zmieniać niemieckie miejsco
wości. Ubyło pustostanów,
stare domy znalazły nowych
właścicieli, a do opuszczonych
gospodarstw powoli zaczęło
wracać życie.
Niemcy zauważyli w koń
cu, że na Polakach, którzy
wcześniej kojarzyli im się
z ubogimi sąsiadami zza Od
ry, można zarobić.
- Pięć lat temu byłoby nie
do pomyślenia, żeby na ulicy
w Loecknitz, Pasewalku czy
innej miejscowości pojawiły
się szyldy z napisami w języ
ku polskim - opowiada Beata
Wasser. - Dzisiaj nikogo to
nie dziwi. Podobnie jak mó
wiący po polsku pracownicy
banków czy urzędów. Znajo
mość języka polskiego stała
się na tutejszym rynku pracy
dużym atutem.
Zaradność po polsku
Obowiązujący
wciąż
w Niemczech zakaz pracy dla
Polaków sprawił, że w przy
granicznych wioskach i mia
steczkach zaroiło się od ma
łych firm. Wraz z nimi wróci
ły do wyludnionych miejsco
wości różnego rodzaju usługi.
Krawcowa w Pasewalku, to

Według Beaty Wasser, szczecinianki mieszkającej w Pasewalku, najlepiej z Niemcami zintegrowali się ci, którzy przyjęli panujące na miej'
scu zasady. - Jeśli jest zarządzenie, żeby w bloku od godziny 12 do 15 nie odkurzać, nie prowadzić głośnych prac, to trzeba to uszanować
a nie wprowadzać swoje porządki - mówi.
Polka, podobnie jak fryzjerka je temu regionowi bliskość
w Loecknitz.
Szczecina czy Polski.
Polacy, co dla wielu Niem
Koniunkturę napędzaną
ców wciąż jest trudne do za przez Polaków wyczuły też
akceptowania, stali się też firmy budowlane z Berli
pracodawcami.
Jarosław na i Hamburga. Chcą budo
Wieczorek, przedsiębiorca wać na przygranicznych tere
z Poznania, zatrudnia w swo nach nowe domy na wypadek,
jej fabryce kilkanaście osób, gdyby za parę lat zabrakło
głównie Niemców. Marian starych budynków, które
Kaźmierczak ze Szczeci chętnie kupują nasi rodacy.
na otworzył w Bagemuehl re
Exodus na Wyspy
staurację w której pracuje
siedmiu Niemców. Wielu
Dokładnie pięć lat temu
z nich od lat było na bezrobo rozpoczęła się też masowa
ciu. Mimo to, restaurator stał emigracja Polaków na Wyspy
się obiektem krytyki radnej Brytyjskie. Według różnych
powiatu Uckermark. Irmgard źródeł Polskę opuściło od pół
Hack z neonazistowskiego tora do dwóch milionów roda
ugrupowania NPD, nie ków. Wśród nich był Marek
spodobało się, że niemiecki Ostrachowski ze Szczecina.
majątek trafił w polskie ręce. W czerwcu 2004 roku w wy
Na to, że budynek, w którym ruszył autokarem do Londy
mieści się restauracja, stał nu. Właśnie skończył studia
od lat pusty i zdewastowany, ekonomiczne i zakończył staż
nie zwróciła już uwagi.
w banku. W Szczecinie czeka
- Nie było wody, światła, ła go perspektywa pracy
ogrzewania. Kompletna ru za niewiele ponad 1200 zło
ina - wspomina Marian Kaź tych miesięcznie.
- Autokar był pełny.
mierczak. - Jeszcze trochę,
a nie byłoby co remontować. Na samolot mało kogo było
Sęk w tym, że wielu ludzi tu wtedy stać - wspomina swoją
taj gryzie, że Polak coś potrafi podróż Marek. — W autobusie
na ich terenie zrobić. Sami jechali głównie młodzi ludzie.
jednak inicjatywy nie wyka Większość zupełnie w ciemno:
bez załatwionej pracy, z nie
zują.
Przedsiębiorczą postawę wielką ilością pieniędzy, któ
Polaków najtrudniej zaakcep ra miała starczyć im
tować ludziom w średnim na pierwsze dni w Anglii.
Marek był w komfortowej
wieku.
- To najczęściej ludzie, któ sytuacji. W Londynie miał
rzy zostali wychowani jeszcze wujka, który załatwił mu pra
w czasach NRD - sądzi Beata cę w księgarni. Zaoferował
Wasser. - Młodzi Niemcy, też nocleg, dopóki chłopak się
którzy sporo jeżdżą nie mają nie usamodzielni. Znał też ja
takich oporów przed Polaka ko tako angielski.
— Pamiętam dwóch braci
mi. Podobnie jak Niemcy
z Zachodu. Ci wręcz dziwią spod Szczecinka, którzy je
się, że ich rodacy ze Wschodu chali w autokarze - opowia
nie widzą potencjału, jaki da da Marek. - Na podróż ubra

li się w czarne garnitury.
Jak się okazało, to była ich
pierwsza w życiu podróż
za granicę. Mama im pora
dziła, że w obcym kraju po
winni elegancko wyglądać.
Nieważne, że mieli tylko za
wodowe wykształcenie i nie
potrafili nic powiedzieć
po angielsku.
Jednego z braci Marek wi
dział później wśród bezdom
nych koczujących w okolicy
dworca Victoria Station, któ
ry dla wielu emigrantów
z Polski stał się miejscem sta
łego pobytu.
Ostali się mimo kryzysu
Po kilku miesiącach Mar
kowi udało się zmienić pracę.
Z księgami trafił do banku,
gdzie zajmował się operacja
mi finansowymi, o których
w Szczecinie mógł tylko po
marzyć.
- Zdarzało mi się przele
wać naprawdę kolosalne su
my - mówi. - W banku
w Szczecinie latami musiał
bym dochodzić do stanowiska
z podobnymi kompetencjami.
A w Londynie bez problemu
zaufano mi, mimo iż jestem
obcokrajowcem.
Po niespełna roku do Mar
ka dojechała jego dziewczy
na, Basia. Pracę dostała
w placówce dla niepełno
sprawnych dzieci. Pracuje
do dziś, podobnie jak Marek.
Kryzys finansowy w ich ży
ciu wiele nie zmienił. Oboje
ostali się na swoich stanowi
skach. Mimo to, coraz czę
ściej myślą o powrocie do Pol
ski.
- Może jeszcze nie teraz.
Zwłaszcza, że w Polsce kryzys
też jest odczuwalny. Lepiej

W przygranicznym Loecknitz zaroiło się od sklepów
z produktami prosto z Polski. Największą popularno
ścią cieszy się nasza żywność, ale można też kupić
firanki, odzież czy artykuły przemysłowe.
chyba będzie, jak przeczeka
my go w Anglii - mówią zgod
nie.
Powodem rozmyślań o po
wrocie nie jest ani brak do
brej pracy, ani widoków
na przyszłość.
- Czujemy się tutaj dobrze,
ale jednak obco. To nie to sa

mo, co w Polsce, gdzie jednak
wszystko jest znajome i bar;
dziej przewidywalne - mówi
Basia. - Jestem sobie w stanie wyobrazić powrót do kra'
ju, chociaż wiem, że nie bć'
dzie to łatwe. Wolę jednak za'
rabiać mniej, ale być wśród
swoich. ■
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OKLASKI Mają po 30 lat i nie chcą dorosnąć do zwykłego, czyli pospolitego, życia

Wmiksowali się we FRYDERYKA
Po polsku Wszystkie
Wschody Słońca,
a po angielsku All Sunri
ses. To nazwy tego sa
mego słupskiego zespo
łu. Nietypowego, nie da
jącego się zaszufladko
wać. Najczęściej określa
ny jest jako reggae epo
ki techno. Mimo że nikt
nie prezentuje ich w ra
dio, zdobyli właśnie naj
słynniejszą polską na
grodę muzyczną - Fry
deryka.

:»

- MARCIN PRUSAK
marcin.prusak@gp24.pl
Na co dzień zajmują się po
ważnymi sprawami. Jeden
jest dziennikarzem, drugi
Pracuje w więzieniu, a trzeci
zarabia na życie w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Raz, dwa razy w tygodniu
sPotykają się, żeby poćwiczyć
wspólne muzykowanie. Stop.
To nie tak. Mimo że nie są już
nastolatkami, granie jest dla
nich bardzo poważną sprawą.
Ody pytam, jak znajdują
na to czas mimo obowiązków
dorosłego życia, oburzają się
Wręcz.
- Wpadasz w schemat przerywają mi Michał Kowal
ski i Sebastian Ferens, którzy
są w zespole od początku. Większość ludzi po trzydzie
stce myśli tak samo jak ty. Że
mam rodzinę, pracę i czegoś
tam już nie mogę robić.
A wszystko sprowadza się
do tego, że kończysz pracę,
przychodzisz do domu, jesz
°biad i gnuśniejesz przed te
lewizorem. My żyjemy muzy
ką.
Dub master
dodaje echo
Skąd wzięła się nazwa
Wszystkie Wschody Słońca? Wymyślił ją nasz kolega Jacek Kaczmarek - opowiada
Sebastian. - Wtedy byliśmy
związani z ruchem ekologicz
nym Przyjaciół Ziemi i jakoś
tak wyszło. Byli tam ludzie
mocno odpaleni pod wzglę
dem ekologii i bliskości Ziemi.
Te nawiązania szczególnie
mocno słychać na naszych
Pierwszych płytach. Teraz
jeszcze też.

Wszystkie Wschody Słońca w czasie próby w piwnicy przedszkola, w której ćwiczy wiele słupskich zespołów
alternatywnych. Na pierwszym planie Sebastian Ferens. W tle od lewej: Sebastian Czarniak, Michał Kowalski
i Marek Kłusek.
Zanim zaczęli grać razem,
każdy był zafascynowany in
nym rodzajem muzyki.
Od kiedy tworzą zespół, pre
ferują dub, czyli jamajski
odłam muzyki reggae, który
powstał w latach 70. W tej
muzyce bardzo ważny jest
rytm (bębny i bas). Sami
członkowie
Wszystkich
Wschodów Słońca mówią, że
nie tworzą muzyki dla ucha,
ale do zabawy i tańczenia.
Jednak ich dokonania mu
zyczne trudno jest określić
jednym słowem. Ich muzyka
często opisywana jest mia
nem reggae epoki techno. Dlatego ważny jest dla nas
dub master, czyli Cwiras To
masz Karczewski z Poznania,
który zza konsolety miksuje
utwory w czasie grania - za
znacza Ferens.
Dub master może dodawać
echo albo efekty. Wyłączyć al
bo wyeksponować gitarę. Dla
tego każdy koncert jest
pod tym względem niepowta
rzalny. - Ludzie nie wiedzą,

ka, gdyż tak uhonorowano ich
utwór „Zagrajcie muzykanci”,

jak do nas podejść. Albo re
agują na nas zachwytem i fa
scynacją, albo nie rozumieją
naszego grania i wolą nie kry
tykować, bo nie wiadomo, co
z tego wyjdzie - śmieje się Fe
rens.

który razem z 15 innymi zna
lazł się na nagrodzonej płycie

„Wymixowanie” z przerobio
nymi wersjami utworów Ka
peli ze Wsi Warszawa.
O możliwość wzięcia udziału
w tym projekcie walczyło 100
grup z całej Polski. Płyta
otrzymała statuetkę Frydery
ka w kategorii Album Roku Folk. Dzięki temu muzycy
WWS zostali pierwszymi
słupszczanami, którzy otrzy
mali Fryderyka. To w ogóle
pierwsza nagroda przyzna
na WWS.
- Nie gramy dla laurów, bo
na naszej scenie nie ma na
gród - mówi Michał Kowal
ski. - Jest za to wiele świet
nych zespołów, które nigdy
nie dostały żadnej nagrody.
W jakim kierunku pójdzie
WWS? Tego do końca nie
wiadomo. Muzycy nagrywają
właśnie czwartą płytę studyj
ną i już mają w planach pią
tą, którą zamierzają wydać
w przyszłym roku. Do składu
doszedł nowy muzyk - perku
sista, którego granie będzie
łączone z rytmami odtwarza
nymi z sampli. - Ja bym na
grał spokojną płytę - zazna
cza Ferens. - A ja nie - opo
nuje Kowalski. - No widzisz,
to będziemy mieli pewnie
wszystkich utworów po tro
chu - idzie na kompromis Se
bastian. ■

Nie gramy
dla nagród
Wszystkie Wschody Słońca
należą do szerokiej grupy ze
społów alternatywnych, ale
nie identyfikują się z żadną
sceną muzyczną. Ich utwory,
choć nagrywane na płyty
w studiach i sprzedawane
w normalnym obiegu (moż
na je kupić np. w sieci Em
pik), nie są puszczane w ra
diach. Chyba że interneto
wych, które nie są sformato
wane pod prezentowanie
przebojów.
Dlatego dużym zaskocze
niem dla muzyków zespołu
jest to, że zdobyli Fryderyka,
najbardziej znaną polską na
grodę muzyczną. A w zasa
dzie jedną szesnastą Frydery-

j
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WSZYSTKIE WSCHODY SŁOŃCA
W WW5 grają obecnie: Se
bastian Czarniak, Michał Ko
walski, Sebastian Ferens, Ma
rek Klusek i Tomasz Karczew
ski. Poza tym Jarex (Bakszysz)
> Bob (One).
Grupa powstała w 1995 ro
ku w Słupsku i od tego czasu
jej skład zmieniał się wielo
krotnie. Pierwszy publiczny
koncert słupszczanie zagrali
23 kwietnia 1996 r. podczas
obchodów Dnia Ziemi
w Słupsku. Muzycy grali
wówczas coś, co sami okre
ślają jako: „klimat bębniarsko;folkowo-psychodeliczny
• jednoosobowy performance
teatralny". Tańce, walki sym
boli ziemi i demonów były
nieodłącznym elementem

wielu koncertów. Pierwszą
płytę pod nazwą „Wszystkie
Wschody Słońca" zespół wy
dał w czerwcu 1997 r. Muzyka
ta stała się oprawą muzyczną
widowiska plenerowego „Ży
wioły" Teatru Rondo, pokazy
wanego na portugalskim
Expo w 1997 roku. W grudniu
1998 r. WWS wchodzi do stu
dia Manta w Warszawie,
w którym nagrywała pierw
szą płytę Brygada Kryzys. Na
grywane tam utwory słupszczan miksuje na żywo legen
da polskiego undergroundu
- Robert Brylewski. Od po
czątku swego istnienia zespół
wydał trzy płyty studyjne
(pracuje nad czwartą) oraz
krążek z remiksami i dwie

składanki Dub out of Poland
oraz jedną z remiksami utwo
rów WWS i najbardziej zna
nych zespołów reggae w Pol
sce. W kwietniowym mie
sięczniku „Life" jest utwór ze
społu na płycie dołączonej
do pisma.
Grupa miała okazję grać
przed
znakomitościami
współczesnego reggae i mu
zyki klubowej, m.in. Tribal
Drift, Mad Professor, Zion Tra
in, Dub Syndicate. Zaprasza
no ich na znaczące krajowe
festiwale, m.in. Bielawa - Reg
gae Festiwal, Afryka is Hun
gry, Ostróda Reggae Festiwal.
Grali też koncerty za granicą,
m.in. w Berlinie, Pradze,
Wiedniu, Londynie.
1252909G1K2/B
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WOKÓŁ SPORTU Walka z dopingiem w obecnej formie to łamanie prawa do prywatności - mówią sportowcy

Muszą SPOWIADAĆ SIĘ
z każdego dnia
Nie wytrzymam! Perma
nentna inwigilacja! No nie
wytrzymam! - te stówa bo
hatera kultowej komedii
„Seksmisja" cisną się
na usta wielu sportowcom
ze światowej czołówki. Co
dziennie muszą meldować
WADA (światowa agencja
antydopingowa), gdzie,
kiedy i co robią. Żeby moż
na ich skontrolować w każ
dym miejscu na świecie
i o każdej porze.
GRZEGORZ HILARECKI
grzegofz.hilarecki@gp24.pl
To nie żart. Kontrole anty
dopingowe najlepszych spor
towców przypominają obecnie
to, co zrodziło się w wyobraźni
autorów książek i filmów opi
sujących totalne reżimy. Każdy
sportowiec objęty programem
wymyślonym przez WADA
(w tym roku włączono do niego
nowe dyscypliny) musi co
dziennie podawać szczegółowy
plan dnia. Jeśli inspektorzy an
tydopingowi nie zastaną go
w podanym miejscu trzy razy,
to wyczynowiec zostanie uzna
ny za dopingowicza i zdyskwa
lifikowany na rok lub dwa.
Usprawiedliwienia po fakcie
nie są brane pod uwagę.

Zawsze gotowi
W praktyce wygląda to tak,
że sportowcy mają podane spe
cjalne hasła na stronę interne
tową oraz numery zastrzeżo
nych telefonów komórkowych.
Na strome podają z wyprzedze
niem, gdzie będą (można wy
brać określoną godzinę w ciągu
dnia) i miesięczny plan zajęć.
Na przykład nasza olimpijka
ze Szczecina, Monika Pyrek,
podawała, że codziennie rano
jest w domu gotowa do kontro
li. Telefony są po to, by w na
głych przypadkach SMS-em
podać zmianę planów.
Sportowcy muszą być ciągle
gotowi do oddania próbek mo
czu lub krwi. I tak nie wszyst
kim się to udaje. Kłopoty ma
właśnie Mike Bryan, tenisista
z czołówki światowej deblistów.
W ciągu dwóch tygodni dwa ra
zy nie było go w podanym kon
trolerom miejscu, bo raz złapał
gumę, a raz zasiedział się w do
mu jedząc śniadanie. Teraz
musi mocno uważać na przy
padki losowe, bo trzeci raz
przerwie jego karierę na jakiś
czas.
Z opuszczonymi spodniami
Szkot Andy Murray
wy tenisista globu, był W tym

na życzenie WADA muszą być w każdej chwili gotowi do oddania krwi.
prasy tak opisywał
kontrolę: - Raz byłem
w restauracji, a ostatprzyjechali do mnie o 7 ra
no, gdy tylko wróciłem z Au
stralii, mimo że cztery dni
wcześniej badali mnie na Anty
podach. Byłem półprzytomny
i musiałem oddać próbkę mo
czu, a kontrolujący stał i pa
trzył, jak się męczę z opuszczo
nymi spodniami.
Lance Armstrong, amery
kański kolarz, legenda tego
sportu, ale i człowiek wielo
krotnie oskarżany o doping,
od jesieni ubiegłego roku był
badany już 24 razy. Ostatnia
kontrola
w
restauracji
we Francji zakończyła się wza
jemnymi pretensjami, bo
od kolarza pobrano też próbki
włosów, czego WADA nie wy
maga, ale Francuzi postanowili
rozszerzyć kontrolę.
Bunt milionerów

Monika Pyrek, piąta tyczkarka na igrzyskach w Pekinie,
jest zaskoczona, że WADA szczegółowo bada w tym ro
ku tylko po kilku czołowych lekkoatletów z danej
dyscypliny. - Kiedyś sprawdzono więcej sportowców,
a teraz, po Pekinie, tyczkarek badanych jest sześć. Po
winno być 15 - mówi. - inaczej badania tracą sens.

Zdaniem gwiazdy tenisa Ra
faela Nadała, sportowcy są
traktowani przez WADA jak
przestępcy. Nieprzypadkowo
tenisiści, którzy prowadzą wę
drowny tryb życia, jeżdżąc
z turnieju na turniej, najgło
śniej protestują przeciwko kon
trolom. Zresztą trudno się dzi
wić Nadalowi, który zarabia
dziesiątki milionów euro, a nie
może swobodnie korzystać
z uroków żyda. Nie dość, że bez
przerwy chodzą za nim papa
razzi, to jeszcze musi się mel
dować władzom antydopingo
wym.
Do walki z kontrolami przy
stąpiło też 65 sportowców
z Belgu, którzy złożyli nawet
pozew w sądzie. Do protestują
cych przyłączyli się również
czołowi brytyjscy piłkarze. Ste
ven Gerrard i John Terry
stwierdzili, że nie poddadzą się
kontroli jx>dczas wakacji. Bo
wiem dla urzędników WADA
coś takiego me istnieje. W obro
nie piłkarzy stanęły FIFA

i UEFA. Piłkarskie federacje
stwierdziły, że „nawet multimilionerzy mają swoje prawa,
w tym do wakacji”. Wszystkich
sportowców broni Komisja Eu
ropejska stwierdziła, że takie
badania łamią prawo każdego
człowieka do prywatnośd. Za
żądała zmiany przepisów. Za
groziła, że w przedwnym wy
padku zabroni kontroli na tere
nie Unii.
W Polsce też sprawdzają
U nas kontrolerzy starają
się wykonywać badania pod
czas treningów i zgrupowań,
nie posuwają się do wizyt
w miejscach publicznych czy
domach. Ale wymagają, by za
wodnicy wysyłali im trzymie
sięczny plan swoich przygoto
wań.
Nasz znany olimpijczyk, ku
lomiot Tomasz Majewski skar
ży się dziennikarzom, że już
przeszedł kilkanaście niezapo
wiedzianych kontroli antydo
pingowych. W wywiadach pra
sowych narzeka, że musi wysy
łać SMS-y, z godziną wyjścia
z domu, i czuje się jak dziecko
podające rodzicom, gdzie bę
dzie.
Nie takie sito szczelne,
jak się mówi
Sam pomysł kontroli spor
towców poza zawodami nie jest
zły. Od lat wiadomo, że nie
uczciwi bohaterowie stadionów
szprycują się na długo
przed zawodami, by podczas
nich być czystymi, co potwier
dzają przeprowadzane kontro
le. Trzeba więc ich sprawdzać,
gdy trenują, przygotowując się
do ważnego startu. Rozumieją
to „czyści” sportsmeni. Wspo
mniani Majewski, Pyrek czy
Justyna Kowalczyk (są w sicie
WADA) niejednokrotnie opo
wiadań się za sprawdzaniem
sportowców. Ich sprzeciwy bu
dzi tylko sama forma kontroli,
a nie jej sens. Ich zdaniem no

wy system kontroli ma kilka
wad.
Po pierwsze, okazuje się, że
tak kontrolowani są tylko za
wodnicy ze ścisłej czołówki
światowej, bo na resztę brakuje
pieniędzy. Inni, np. zawodnicy,
którzy obecnie są koło 10. miej
sca w rankingu danej dyscypli
ny, mogą wyjechać na Białoruś
czy do innego kraju, którego
władze utrudniają działalność
inspektorów antydopingowych.
Były przypadki, że po odkryciu
dopingu w pierwszej próbce
sportowcy znikali na kilka mie
sięcy (Chińczycy), a gdy się po
jawiali, druga próbka pokazy
wała, że są czyści. W miejscach
niedostępnych kontrolerom
sportowcy mogą więc brać
wspomagacze do woli i wytrenować się. A po paru miesią
cach wrócić do wolnego świata
(laboratoria mające akredyta
cję WADA są w różnych kra
jach) i poddać się kontroli, któ
ra nic nie wykaże.
Do tego dochodzi nieuczci
wość działaczy i władz wielu
państw dążących do medali
po trupach. Był przypadek, że
siedmiu rosyjskich sportow
ców, których krew była regu
larnie badana, brało doping,
a testy pokazywały, że są czy
ści. Okazało się, że ktoś do te
stów WADA dał czystą krew.
Dopiero badanie genetyczne
wykazało, że nie były to próbki
tych, których chciano zbadać.
Dodajmy, że na ubiegło
rocznej olimpiadzie w Pekinie
wyparowało 100 pobranych
próbek, a na usprawiedliwie
nie Chińczyków podajmy, że
trzy razy więcej nie dotarło
do centrali WADA z innych la
boratoriów, a były to próbki B,
które miały potwierdzić wynik
próbek A (te wykazały do
ping).
W tym roku za różne nume
ry z testami WADA zabrała
akredytację dwóm azjatyckim
laboratoriom.

LICZBA
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Tylu sportowców przyła- j
pano na dopingu na Igrzy-1
skach Olimpijskich w ciągu j
40 lat kontroli antydopingo- j
wych, a przeprowadzono j
blisko 22 tys. testów.

mmmmmi
Na Olimpiadzie w Pekinie
przeprowadzono 4770 testów
antydopingowych. Tylko 9 by
ło pozytywnych (wpadł polski
kajakarz Adam Seroczyński).
Wnioski z tych liczb mogą być
takie, że nieuczciwych spor
towców nie ma wielu, ale też
cały czas trwa walka między
lekarzami wymyślającymi no
we metody dopingu a WADA.
Ostatnim wynalazkiem jest
środek o nazwie Cera, który
wspomaga produkcję czer
wonych ciałek krwi i w ten
sposób poprawia wytrzyma
łość sportowców. Próbki z Pe
kinu dopiero teraz mają być
zbadane pod kątem obecno
ści Cery. Może się okazać, że
kilku medalistów straci meda
le rok po Olimpiadzie, bo zaży
wali ten środek.
- U nas wszystko gra i żad
ne numery nie przejdą - za
pewnia prof. Jerzy Smorawiń
ski, szef polskiej komisji
do zwalczania dopingu w spo
rcie.
W Polsce przeprowadza się
ponad 2,5 tys. testów antydo
pingowych rocznie. Tylko
w pierwszej połowie ubiegłego
roku zrobiono 1413 badań
(głównie kandydatów do Peki
nu). Tylko 15 testów pokazało
używanie
niedozwolonych
środków. ■
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WYWIAD GŁOSU
ROZMOWA Zygmuntem Chajzerem, gospodarzem polskiej edycji telewizyjnego teleturnieju: Moment prawdy

Kiedy wreszcie przestanie
pan zdradzać żonę
- To jedyny teleturniej,
w którym uczestnicy zna
ją wszystkie pytania
i odpowiedzi. A mimo to
jeszcze nikt nie doszedł
do ostatniego pytania.
Kiedy już się przyznałeś
do alkoholizmu i bicia
dzieci, to co strasznego
jest w pytaniu o zdradza
nie żony?

- Zasady są proste: odpo
wiadasz na pytania. Każda
Poprawna, to coraz większa
wygrana. Za ostatnie, 21 py
tanie, dostajesz 250 tys. zł.
Problem w tym, że twoje od
powiedzi sprawdza wykry
wacz kłamstw, a pytają cię
0 zdrady, partnerów seksual
nych czy najgorsze rodzinne
kłopoty. Na widowni siedzi
twoja rodzina, a przed telewi
zorami kilka milionów wi
dzów. I pewnie wszyscy zna
jomi z pracy.
- Nie chciałeś być twarzą
tego programu, ale kon
trakt z Polsatem
zobowiązywał cię
do wzięcia udziału w ca
stingu.

- Obejrzałem kilka odcin
ków z zagranicznych edycji
1 byłem pewien jednego: nie
chcę tego prowadzić. Poprosi
łem o czas do namysłu. Roz
mawiałem ze znajomymi,
z rodziną. Wszędzie na świę
cie program wywoływał spore
kontrowersje, ja miałem zu
pełnie inne doświadczenia
z programami rozrywkowy
mi, ale ostatecznie się zdecy
dowałem. To była najtrudmejsza decyzja w mojej karierze. Zagwarantowałem sobie
Jednak w kontrakcie prawo
do ingerencji w pytania. To
°ne są właśnie przyczyną
kontrowersyjności.
- Czy to prawda, że zażą
dałaś od swojego
żonatego kochanka pie
niędzy w zamian
za dyskrecję? Czy marzy
ci się seks grupowy? Czy
często okłamujesz swoje
go męża patrząc mu
prosto w oczy? Czy zwią
załabyś się z mężczyzna
bez pieniędzy? Czy uwa
żasz, że każda mężatka
powinna mieć kochanka?
Du miałaś partnerów sek
sualnych? Czy uderzyłaś
swoje dziecko w twarz?
To kilka pytań z pierw
szych odcinków.

i
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- Ludzie mówią o rzeczach
najintymniejszych a czasami
żenujących. Ja bym na to nie
poszedł. Wszystko zaczy
na się od wstępnych - i szcze
gółowych - rozmów z uczest
nikiem programu. Ekipa tele
wizyjna robi też szczegółowy
Wywiad środowiskowy wśród
rodziny i znajomych. Wresz
cie uczestnik zostaje podpięty
do wykrywacza kłamstw i do
staje sto pytań; od najłatwiej
szych po najtrudniejsze. Z tej
setki wybiera się 21, które

Polsat bardzo długo namawiał Zygmunta Chajzera
do poprowadzenia programu. Prezenter na początku
nie chciał o tym słyszeć.
padną w programie. Odpo
wiadający je zna a te najgor
sze świetnie pamięta. Wie,
czego się spodziewać i do cze
go ewentualnie będzie się
musiał przyznać, żeby wygrać
jeszcze więcej pieniędzy. Ow
szem, może zrezygnować, ale
zanim usłyszy pytanie. Jed
nak rzadko to się zdarza. Raz
odpowiadającego może urato
wać rodzina w studiu i wci
snąć bezpiecznik po zadaniu
pytania. Jak na razie użyto
go raz. Inna rzecz, że to nie
koniecznie musi pomóc. Jeże
li padnie pytanie: Czy spałaś
z przyjacielem swojego męża
i mąż wciśnie przycisk, to
i tak wszyscy telewidzowie
pomyślą, że uczestniczka spa
ła. Na dodatek pieniędzy z te
go nie będzie.
- Nie ma bardziej kłopo
tliwego pytania, niż
o seks?

- Najtrudniejsze pytania
dotyczą relacji rodzinnych.
Jedna z uczestniczek przy
znała, że zostawiła dziecko
z dziadkami. Reakcja jej
i najbliższych była bardzo
dramatyczna, poruszająca
i pełna łez. Podobnie było
z pytaniem: Czy uderzyłaś
swoje dziecko w twarz? Nie
będę dorabiał do tego progra
mu jakiejś ideologii, ale mi
zależy na tym, by pokazać
człowieka, który siedzi
przede mną na fotelu. Jeżeli
jakieś pytania dotyczą taniej
sensacji, nie zgadzam się by
padły w programie. Niestety
jest też tak, że publiczność
na takie rzeczy czeka najbar
dziej. Jesteśmy w coraz więk
szym stopniu wychowani
na tabloidach a wystarczy zo
baczyć, co się w nich najlepiej
sprzedaje. Mam małą na
dzieję, ze „Moment prawdy”
coś pozytywnego o ludziach
jednak mówi. Poza tym, że
dla pieniędzy są w stanie
zdradzić niemal wszystko.
Uczestniczka kolumbijskiej
edycji przyznała, że wynajęła
płatnego mordercę do zabicia
męża. W polskiej edycji py

tań o przestępstwa nie ma
i nie będzie. Ale już pytanie:
Czy mając ostatni kęs jedze
nia podzieliłbyś się nim
z bezdomnym, czy może
z ukochanym psem? - może
coś powiedzieć ludzkiej natu
rze.
Rozmawiał Radomir Wiśniewski

Stworzyłem ten
program w odpo
wiedzi Wa to, co
sam zaobserwowa
łem, na rosnący
problem kłamstwa
wśród ludzi. Żyje
my w świecie,
w którym powie
dzenie połowy
prawdy urosło
wręcz do rangi
sztuki. Małżeń
stwa się rozpadają,
przyjaźnie podda
wane są próbom,
relacje w pracy są
trudne: wszystko
to przez zakłama
nie i mataczenie.
Wokół tego zjawi
ska stworzyłem
program, gdzie
presja powiedzenia
najszczerszej
prawdy krzyżuje
się z możliwością
zdobycia coraz
wyższej wygranej.
Howard Schultz

pomysłodawca teleturnieju

38-letnia Beata, pierwsza uczestniczka polskiej edycji „Momentu prawdy", przy
znała się do fantazji seksualnych z inną kobietą i namawiania męża do seksu
grupowego. Również do tego, że mąż ją uderzył. Zrezygnowała z gry przed 19
pytaniem. Wygrała 75 tys. zł. To - jak na razie - najwyższa wygrana.
REKLAMA

PRO-BUD S.A.
BOCIANIE GNIAZDO
w Kołobrzegu
Nowa oferta mieszkaniowa

PRO-BUD
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LUDZKIE LOSY Krzysztof Zadarko, nowy sufragan koszalińsko-kołobrzeski, dzieciństwo i młodość spędził w Ustce

Pierwszy BISKUP z tej ziemi
Biegał z kumplami po po
lach koło usteckiej tysiąc
latki. Przeganiali ich
stamtąd właściciele grun
tu. Tak zapamiętał go ko
lega. W1979 roku przyje
chał papież Jan Paweł
II i wygłosił apel, by zstą
pił Duch Boży i odnowił
oblicze tej ziemi. Rok póź
niej Krzysztof Zadarko był
już w seminarium du
chownym.

skiej. Zapamiętała Krzyszto
fa jako sympatycznego chło
paka, który codziennie prze
chodził obok jej budki
na przystanek autobusowy
naprzeciwko kościoła. Z tego
przystanku dojeżdżał wów
czas do Słupska, gdzie cho
dził do techniktun elektrycz
nego. - Kupował u mnie pra
sę, chyba „Młodego Techni
ka” - wspomina. - Z czasem
zaczęliśmy ze sobą rozma
wiać. Był bardzo sympatycz
ny. Narzekał tylko na te do
jazdy. Mówił, że wolałby mieć
szkołę na miejscu.

MARCIN BARNOWSKi
marcin.barnowski@gp24.pl
W minioną sobotę został
wyświęcony na biskupa po
mocniczego. Kuria podkre
śla, że ksiądz Zadarko jest
pierwszym biskupem, który
pochodzi „z tej ziemi”, czyli
ze śropdkowopomorskiej die
cezji, utworzonej w 1972 ro
ku.

Polski syndrom

Mama się zawsze
za niego modliła
Ta ziemia to konkretnie
Ustka. Dziś barwny i hałaśli
wy nadmorski kurort 30 lat
temu był szarą małą mieści
ną. Ludzie pracowali tu albo
w firmach rybnych, albo
w rozbudowującej się stoczni,
albo w wojsku. Ojciec bisku
pa był kierowcą w Korabiu.
Znakiem czasu była statua
z czerwoną gwiazdą, stojąca
w centrum Placu Wolności.
Choć w Ustce wciąż żyje
wielu świadków tamtych dni,
trudno nam było odtworzyć
usteckie lata biskupa. Jego
ponad 70-letnia mama nie
chętnie rozmawia z dzienni
karzami. - Jestem nieuf
na wobec mediów - wyjaśnia.
- Nie mogę patrzeć, jak dzia
łacie. Człowiek cierpi, ma ból
w oczach, a wy nie potraficie
tego uszanować, najeżdżacie
na niego z kamerą, a potem
łapiecie za słówka, robicie
afery z tego, co powiedział.
Dodaje, że biskup jako
chłopiec dobrze się uczył,
a teraz ciężko pracuje. Udaje
się jej z nim porozmawiać
zwykle dopiero o 23 albo
przed północą. - Ciężko oddy
cha. Pytam, dlaczego, a on
na to, że jest bardzo zmęczo
ny. Ale wiem jedno: to jest je
go miejsce, w którym chciał
się znaleźć. Kościół jest jego
rodziną i jest szczęśliwy. Mo
dlę się za niego codziennie
tak jak zawsze: o łaskę wiary
i żeby Pan Bóg umacniał go
na jego drodze.
Chłopak
z Osiedla XX-Leda
Bardziej otwarci są dawni
koledzy. Krzysztof Siemak,
teraz kierowca ciężarówki
mieszkający w Białymstoku,
dobrze pamięta imiennika.
Są z tego samego rocznika:
1960. Razem chodzili przez
osiem lat do tej samej klasy C
w usteckiej tysiąclatce,
w której obecnie mieści się
gimnazjum. Wspólny czas
edukacji w podstawówce
trwał od 1967 do 1975 roku.
Obaj mieszkali na usteckim Osiedlu XX-Lecia PRL.
To typowy przykład budow

Koszalin, 25 kwietnia: ksiądz biskup Krzysztof Zadarko (w środku) przyjmuje święcenia biskupie.
nictwa
mieszkaniowego
z czasów środkowego Gomuł
ki. Ciasne mieszkanka
z przechodnimi pokojami,
kuchnie bez okien. Tu mama
obecnego biskupa mieszka
do dziś. Wtedy było ich sied
mioro: rodzice i pięcioro ro
dzeństwa.
- Te bloki to czysta here
zja - wspomina teraz Sie
mak. - Widział pan kiedyś
kuchnie bez okien?
Dobry uczeń,
ale nie kujon
Krzysztof Zadarko w pod
stawówce należał do najlep
szych uczniów w klasie, która
oprócz biskupa wydała mię
dzy innymi wziętego trój
miejskiego stomatologa i ko
mandora porucznika mary
narki wojennej, przez kilka
naście lat pływającego
na okrętach podwodnych.
Zadarko też mógł wybrać
tego typu karierę. Specjalizo
wał się w przedmiotach ści
słych i w biologii. Irena Maj
chrzak, była nauczycielka
usteckiej „trójki”: - Był bar
dzo dobry z fizyki i z chemii,
świetnie rozwiązywał równa
nia. W siódmej albo ósmej
klasie pojechał do Słupska
na konkurs i został jego fina
listą. Chodził do mnie na kół
ko fizyczne.
W superlatywach mówi
o nim też Bożena Sama, któ
ra obecnego biskupa uczyła
biologii. - Był super! Nie tyl
ko dobry uczeń, ale także
bardzo koleżeński. Nie był ja
kimś szczególnym świętosz
kiem, ale nie był też chuliga
nem. Grał w piłkę, ale szyb
nie wybijał. Zawsze był lubia• ny.---------------------------------

Kółko dla elit
Co do piłki, Krzysztof Sie
mak zapamiętał, że chłopacy
z XX-Lecia zwykli w nią gry
wać na polach koło „trójki”,
dziś całkowicie już zabudo
wanych. - Wtedy nie było in
nej rozrywki. Graliśmy tam,
a właściciele pola nas przega
niali. Krzysiek też z nami
grał - wspomina. - Czasami
cała nasza grupa paliła
na spółkę jednego papierosa
i, o ile dobrze pamiętam, on
też się z nami sztachał.
Aleksander Kryszałowicz,
obecnie ustecki przedsiębiorca

w branży turystycznej: - Ze
mną chodził na kółko taneczne.
Normalny chłopak i takim po
został, gdy już został księdzem.
Gdy zawoziłem do Skrzatusza
ludzi na pielgrzymki, często go
spotykałem. Nie zadzierał no
sa, wołał do mnie z daleka
„Cześć Olek!”.
Siemak dodaje, że kółko
taneczne było dostępne tylko
dla najlepszych uczniów. Słabych, takich jak ja, tam
nie brali. Mieli fajnie. Jeździ
li na występy, tańczyli
na różnych akademiach.
Zwalniali ich z lekcji.

Znajoma z kiosku
Przyszły biskup oprócz
tańca miał jeszcze inne hob
by: krótkofalówki. Sam budo
wał miniradiostacje i komu
nikował się przy ich pomocy
z ludźmi z odległych zakąt
ków globu.
- Słuchał ludzi z dalekich
mórz. Miał dużo znajomych
na całym świecie, lubił o nich
opowiadać - wspomina jego
mama.
Helena Trzebiatowska
na przełomie lat 70. i 80. pra
cowała w kiosku koło ki
na przy ul. Marynarki Pol

To jeden z polskich feno
menów II połowy XX wieku.
Przyszły biskup dorastał
na osiedlu, którego nazwa
wciąż nawiązuje do ateistycz
nego komunizmu. Tańczył
w szkolnym kółku tanecz
nym, występował na szkol
nych akademiach, mających
kształtować w uczniach wła
ściwe postawy społeczne i so
cjalistyczny, materialistyczny światopogląd, interesował
się przedmiotami ścisłymi
i przyrodniczymi. Co cieka
we, nigdy nie był ministran
tem i, jak wspominają kole
dzy, nie ujawniał jakiejś
szczególnej
religijności,
a przynajmniej nie demon
strował jej. Jak to się stało,
że mimo silnej indoktrynacji
w przeciwnym kierunku, za
raz po maturze podjął życio
wą decyzję, by wstąpić do se
minarium?
Ks. prałat Jan Turkiel,
obecny proboszcz w parafii,
z której pochodzi biskup,
a pod koniec lat 70. jej wika
ry, nie potrafił nam odpowie
dzieć na to pytanie. Za to Ire
na Majchrzak, nauczycielka
fizyki, tak. - To był wpływ
domu, w którym wyrastał.
Tego wpływu żadna indok
trynacja nie była w stanie po
konać - twierdzi.

mm

Na naszej-klasie Krzysztof Zadarko (stoi) nie ma swo
jego profilu, ale występuje na kilku zdjęciach swojej
klasy z technikum. Tu się kształtował. Podczas sobot
niej uroczystości imiennie dziękował wychowawczyni
tej klasy, Lidii-Marciniak.
.

Krzysztof Zadarko, bi
skup pomocniczy w diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej.
Nominowany 15 lutego
2009 roku przez papieża Be
nedykta XVI. Jest trzecim bi
skupem w diecezji, obok or
dynariusza biskupa Edwar
da Dajczaka i drugiego bi
skupa pomocniczego (sufragana) - Pawła Cieślika.
Urodził się 2 września
1960 roku w Słupsku, ale
dzieciństwo i młodość spę
dził w Ustce, gdzie do dziś
mieszka jego rodzina. Ma
czterech braci i siostrę.
Po maturze studiował
w Wyższym Seminarium
Duchownym w Gościkowie
- Paradyżu (filozofia, lata
1980-1982) oraz w Wyż
szym Seminarium Duchow
nym w podkoszalińskim
Wilkowie (teologia, lata
1982-1986). Święcenia ka
płańskie przyjął 25 maja
1986 roku. Od 1986 do 1987
roku oraz w latach 1990 -

1991 był wikariuszem w pa
rafii katedralnej w Koszali
nie. W tym czasie pracował
też jako katecheta w kosza
lińskim Liceum Plastycz
nym. Niedługo potem zo
stał wykładowcą w Wyż
szym Seminarium Duchow
nym w Wilkowie oraz dyrek
torem diecezjalnej rozgło
śni radiowej w Koszalinie.
W 1995 roku został miano
wany dyrektorem wydziału
duszpasterskiego kurii bi
skupiej. W latach 2005-2007
pełnił funkcję rzecznika pra
sowego kurii. Następnie
wyjechał do Szwajcarii i za
czął pracę w Polskiej Misji
Katolickiej. W 2008 roku
obronił doktorat z homile
tyki, czyli z nauki o kazno
dziejstwie, na Uniwersyte
cie Kardynała Stefan Wy
szyńskiego w Warszawie.
Święcenia i sakrę biskupią
przyjął 25 kwietnia.
Źródło:
www.regiopedia.pl
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Harakiri ministra Szojguna

_

wilnej Rosji Siergiej Szojgu.
Ów przyboczny premiera Pu
tina, wcześniej prezydenta,
a przedtem agenta KGB, żą
da kar dla ośmielających się
wątpić, czy Armia Czerwo
na niosła wolność ludom by
łych republik ZSRR i krajom
ościennym, a NKWD była or
ganizacją dobroczynną. Kto
PIOTR CYWIŃSKI
to podważa, ten powinien
publicysta „Wprost"
mieć możliwość uświadomie
zy zbrodniarze mogą nia sobie w odosobnieniu, że
być bohaterami? Mo błądzi.
Szojgu nie zbłądził nigdy.
gą, a nawet muszą Za młodu był budowlańcem
uważa minister obrony cy

C

w Krasnojarsku, komuni
stycznym kacykiem w Abakanie, dziś ma biurko w Mo
skwie i silną pozycję w proputinowskiej Jednej Rosji.
Wdzięczny premier pasował
niedawno oddanego mu Szoj
guna na generała armii.
Do całkowitego szczęścia
brak mu teraz tylko ustawy,
która położy kres podrywa
niu autorytetów i burzeniu
pomników czerwonych gierojów. Partia generała-ministra przygotowała więc sto
sowne uzupełnienia do ko

deksu karnego, które planu
je poddać pod głosowanie
Dumy przed rocznicą „pobi
cia faszystów”, czyli do 9 ma
ja.
Rosjan irytuje, że w ich
byłych republikach stawia
się na cokołach kolaboran
tów SS i Wehrmachtu, wal
czących przeciw ZSRR. Nie
stety, to prawda. I dla mnie
estońscy, łotewscy czy ukra
ińscy wspólnicy Hitlera ni
gdy nie będą bohaterami.
Jednak pomysł Szojguna jest
po prostu próbą zatkania ust

historykom i gloryfikacją
drugiego zbrodniczego syste
mu obok nazizmu, jakim był
komunizm, nie mniej unurzany w ludzkiej krwi.
Dla dzisiejszych władz
w Rosji ludobójstwo w Katy
niu i gdzie indziej jest
„przedawnionym przestęp
stwem pospolitym”, zaś wiel
ka czystka, gułagi i zniewole
nie narodów chlubną histo
rią. Jak chce general-mini
ster, szargających za granicą
„dobre imię ZSRR”, czyli
mnie również, ma osądzać

specjalny trybunał, aby
po wjeździe do Rosji mogli
być bezzwłocznie wtrąceni
do tiurmy. Można kpić, że je
dynym warunkiem demokra
tyzacji w Rosji byłoby zbioro
we harakiri Szojgunopodobnych na Placu Czerwonym,
ale sprawa nie jest śmieszna.
Rosjanie
kolejny
raz
w swych dziejach dowodzą,
że od europejskiego mainstreamu dzielą ich lata
świetlne. I tak już zapewnie
zostanie.

KRAJ
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Cywilizowana kampania
jeszcze nie teraz
Pytanie zasadnicze brzmi
jednak, czy to orzeczenie
ucywilizuje trochę kampanię
przed wyborami do Parla
mentu Europejskiego, a być
może także następne, które
już za progiem? Ótóż, jeśli
patrzyło się w minionym ty
godniu na sejmową salę,
gdzie posłowie PiS toczyli bój
JANINA PARADOWSKA
przy okazji ostatecznego
publicystka „Polityki"
uchwalania ustawy o finan
sowaniu partii z budżetu,
trzeba mieć sporo wątpliwo
ści. Zapewne będą płacić wię
cej dobrym prawnikom, by
powiedzieć to samo, ale już
bez prawniczych błędów.
I na to pójdą podatników pie
niądze.
Coś się stało z Prawem
i Sprawiedliwością. Ta par
tia nie może się zdobyć
na porządną, nawet ostrą,
negatywną
kampanię.
Wszystko trąci wyjątkowym
partactwem. Byle do przodu,
byle jak najbrutalniej. Oka
zuje się, że czasem, gdy moc
no prze się do przodu, trzeba
się cofnąć. Tak jak przyda
rzyło się to telewizyjnemu
spotowi. PiS sprawia wraże
ąd Apelacyjny ostatecz nie, jakby się w kampanii za
nie orzekł, że PiS musi tracał.
I nie on jeden. Doprawdy,
przeprosić PO za spot
coraz trudniej zrozumieć Ja
reklamowy, którego hasło,
Palikota,
który
Najkrócej rzecz ujmując, nusza
brzmi - „kolesie”. To najwy wprawdzie lubił skandalizoraźniej zamiast zużytego, wać, ale nigdy wcześniej nie
które zresztą sukcesu nie sięgał po teczki SB. Tym ra
zem jednak, w ramach kam
Przyniosło, „mordo ty moja”.
Ta reklamówka była panii prowadzonej przeciwko
w swej treści fałszywa i na- braciom Kaczyńskim, się
^et jak na kampanię nega gnął po teczkę Jarosława, za
tywną, która zaczyna być strzegając oczywiście, że ktoś
królową wszelkich kampanii, mu materiały podesłał, że
Mąciła gigantyczną przesadą. nie wie, czy są prawdziwe.
Wydawało się jednak, że sąd, Ale co miał powiedzieć, to po
świętego spokoju, by trzy wiedział, a raczej insynu
mać się jak najdalej od coraz ował.
brutalniej szej polityki, wyda
Można więc już odnieść
Jakiś wyrok Salomonowy i do wrażenie, że w sprawie braci
piero senator Misiak w kolej Kaczyńskich Palikot cierpi
nych trwających latami pro na coś w rodzaju manii prze
cach uzyska wyrok satys śladowczej, przez co staje się
fakcjonujący. Tymczasem niewiarygodny. Szkoda, bo
Wyrok już obecnie jest jedno- wcześniej poruszał ważne
tyaczny. I dobrze. To nie jest sprawy: takie, o których inni
2adne kneblowanie wolności nie mieli odwagi mówić pu
słowa i łamanie demokracji, blicznie, ale szeptali o nich
których to argumentów czę- z wielką radością po kulu
sto się nadużywa. To jest wy arach. Najwyraźniej kampa
tyk sprawiedliwy i od tego nia ma coś takiego w sobie,
Jest tryb wyborczy, aby takie że nawet rozsądni ludzie gło
sPory toczyć przed sądem, wy tracą, z czego wniosek, że
a nie w telewizyjnych przepy nie da się jej ucywilizować.
chankach.

W kampanii
naSet
rozsądni
ludzie
głowy tracę
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“K770i od
Teraz czekają na Ciebie liczne wiosenne niespodzianki. Wybierz:
• 2000 minut na rozmowy z 5 przyjaciółmi
• 2000 minut na rozmowy w weekendy
• Internet w telefonie aż do 500 MB
• Telefon bez simtocka w superatrakcyjnych cenach
Dodatkowo możesz zawiesić płacenie abonamentu na 6 miesięcy.
Podpisując umowę lub aneks, otrzymasz parasolkę z limitowanej serii!
Takie rzeczy tylko w Erze!
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Kościół pw. Najświętszej
Marii Panny w Słupsku.
W kancelarii pytamy
o opłaty. - Co was to ob
chodzi? Nie macie się
czym zajmować? Niczego
się ode mnie nie dowie
cie i od nikogo. To nie są
sprawy, jakimi powinny
zajmować się media krzyczy zakonnica. Prosi
my o spotkanie z pro
boszczem. - Nie ma, pro
szę wyjść - słyszymy. Kiedy będzie? - Dla was
nigdy.
MARZENA SUTRYK

marzena.sutryk@gk24.pl
Cennik opłat kościelnych?
Oficjalnie o czymś takim nie
ma mowy. Duchowni, pytani
o stawki, niemalże zawsze po
wtarzają te same słowa: to
dobrowolna ofiara, co łaska.
No tak, ale planując na przy
kład ślub, dobrze wiedzieć
wcześniej, na jakie wydatki
się nastawić. Śprawdziliśmy
więc w kościołach w regionie,
ile ta Jaska” wynosi.
W Koszalinie:
szykujcie skarbonkę
Nasz telefon w kancelarii
parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Koszalinie,
czyli w katedrze, odbiera pro
boszcz ks. Antoni Tofil. Z na
szych dotychczasowych do
świadczeń wynika, że nigdy
nie zbywa dziennikarskich
pytań, ale na wszelki wypa
dek podajemy się za świadka
pary młodej, który chce do
wiedzieć się, ile pieniędzy na
leży przygotować. Proboszcz
żartuje, że trzeba przygoto
wać świnkę - skarbonkę i od
kładać do niej oszczędności.
Zaznacza jednak, że w jego

NASZ RAPORT
POD ŁUPĄ DZIENNIKARZY „GŁOSU" Ile wynoszą opłaty kościelne? Nie zawsze łat# się

kościele nie ma żadnych cen
ników.
Ale my bardzo prosimy,
więc wylicza, że wydatek
na organistę to zazwyczaj
100 złotych. Wypadałoby też
dać ofiarę kościelnemu, który
między innymi przygotowuje
klęczniki. Jemu wystarczy
20-30 złotych. No i jeszcze
kwiaty na dekorację - jak
jest więcej par ślubnych, to
i wydatek mniejszy. Zazwy
czaj na kwiaty potrzeba około
100 złotych. Ale jak para
młoda nie ma pieniędzy i da
50 złotych, to też dobrze. Py
tamy o ofiarę na kościół. Sły
szymy, że to średnio 200-300
złotych.
A chrzest? Ludzie dają za
zwyczaj 50-100 złotych. Choć
- jak podkreśla proboszcz jednego stać na 50 złotych, in
nego na 5 tys. złotych. Ale jak
ktoś biedny i nic nie może
dać, to duchowni też dadzą
błogosławieństwo.
W koszalińskiej parafii pw.
Ducha Świętego są znacznie
mniej rozmowni. - Najpierw
trzeba zgłosić ślub i załatwić
wszystkie
formalności.
Za wcześnie, by mówić o pie
niądzach. To kwestia domó
wienia, spokojnie, bez pośpie
chu, na ten temat będziemy
mówić na dwa tygodnie
przed terminem ślubu - sły
szymy od miłej kobiety pracu
jącej w biurze parafii. W ta
kim razie zachowujemy spo
kój i grzecznie dziękujemy.
Od parafian wiemy, że
w Duchu i za 50 złotych
ochrzczą dziecko, a jak ktoś
da za ślub 200 złotych, to też
grzechu nie ma. - Choć usły
szałem, że „są i tacy, którzy
dają tysiąc, bo ich stać”, ale
miałem przygotowane 200
złotych i pracownica biura je

wzięła bez kręcenia nosem,
wpisała tylko kwotę do zeszy
tu - mówi parafianin.
W Słupsku:
tajne przez poufne
W Słupsku, po nauczce
w kancelarii kościoła pw. Naj
świętszej Marii Panny, zaczę
liśmy kłamać jak z nut, żeby
się
czegoś
dowiedzieć
od urzędników parafialnych.
Przykro nam, ale to był strzał
w dziesiątkę!
W parafii pw. św. Maksy
miliana Kolbe - podobnie jak
w Koszalinie - przedstawili
śmy się jako przyszły świadek
ślubu młodej pary, która
mieszka i pracuje w Wielkiej
Brytanii i ma zamiar nieba
wem się pobrać. Świadek
miał dla nich załatwić wszel
kie możliwe formalności.
Ksiądz przez domofon wysłu
chał naszej prośby i skierował
nas do kancelarii, która... by
ła zamknięta. Udało nam się
jednak dowiedzieć, że ofiara
za ślub to minimum 300-400
złotych, bez organisty i wy
stroju kościoła. Niestety,
w
przypadku
opłaty
za chrzest, ksiądz chciał oso
biście widzieć rodziców.
W słupskim kościele pw.
Św. Jacka podaliśmy się
za przyszłego żonkosia. Przy
jęły nas dwie przemiłe panie.
Już na wstępie uprzedziły, że
„bardzo nie lubią mówić o pie
niądzach”, ale po chwili doda
ły, że „co łaska”, i wyjaśniły,
że to oznacza minimum 200
złotych. Jednak - usłyszeli
śmy - jeśli ktoś jest w szcze
gólnie trudnej sytuacji, pro
boszcz może dać ślub nawet
za darmo. Do tego dochodzi
koszt organisty -100 złotych
(może być kilka razy więcej,
jeśli zażyczymy sobie wokali
stę i skrzypka). Wystrój ko
ścioła to kolejny wydatek, ale
panie nie potrafiły powie
dzieć, jaki, i skierowały nas
do siostry Boni. Niestety, sio
stry nie było ani na plebani,
ani w kościele.
Więcej dowiedzieliśmy się
od nowożeńców. Powiedzieli,
że za ślub w najładniejszym
kościele w mieście (pw. NMP)
ksiądz bierze 500 złotych,
a jak ktoś jest z innej parafii,
musi zapłacić nawet 1000 zło
tych. Udało nam się również
dowiedzieć, ile kosztuje ślub
w kościele pw. św. Józefa 300 złotych bierze ksiądz, 100
złotych organista, 100 złotych
kościelny - za wystrój kościo
ła. W parafii w Siemianicach
od młodej pary, która brała
ślub kilka tygodni temu,
ksiądz nie chciał żadnych pie
niędzy, ale młodzi dali mu do
browolnie 500 złotych. 100
złotych kosztował ich organi
sta.
W Szczecinku i okolicach:
raczej biednie

=
W Szczecinku zrobiliśmy
* wywiad wśród mieszkańców.
S Wynika z niego, że za ślub
Na śluby Polacy zwykle nie skąpią pieniędzy. Jak wy
płacą zazwyczaj od 200
nika z naszego raportu, opłaty kościelne,
do 500 złotych. Chrzest to
poza małymi wyjątkami, nie są największą pozycją
100-200 złotych, a ceremonia
w tych wydatkach.
pogrzebowa to średnio 100

złotych, które ofiarowuje się
duchownemu.
Z kolei w Kłaninie w gmi
nie Bobolice opłata za ślub to
zazwyczaj 150-300 złotych.
Za ochrzczenie dziecka ludzie
płacą od 20 do 100 złotych.
Natomiast za pogrzeb, podob
nie jak w Szczecinku, średnio
100 złotych.
- Niezręcznie pytać o pie
niądze, zwłaszcza w takiej
chwili, więc bez pytania da
łam w kopercie 300 zł za po
grzeb teściowej w parafii św.
Rozalii - mówi mieszkanka
Szczecinka. - Ale widziałam,
jak w tej samej parafii ksiądz
nie chciał wTziąć 50 zł od ba
binki.
Kwoty wprost nie padają
także przy uzgadnianiu
szczegółów ślubu. - Było
z tym trochę załatwiania, bo
oboje z mężem pochodzimy
z parafii w mieście, a ślub
braliśmy w podszczecineckim
kościółku — mówi pani Ewa. —
Spytaliśmy się, ile to kosztu
je. Ksiądz powiedział, co ła
ska. W kopercie daliśmy
400 zł. Chyba wystarczyło.
Niższe ceny obowiązują
na wsi. Parafia pw. św. Apo
stołów Piotra i Pawła w Kłaninie to 1500 dusz rozrzuco
nych po 19 małych miejsco
wościach na terenach popegeerowskich. - Cennika na ślu
by i ofiary nie ma, to nie dzia
ła jak fotoradar u nas we wsi
- pstryk i mandat za 100 zł -

uśmiecha się ks. Andrzej Dü
bel, proboszcz parafii. Ślubów
tu niewiele, jeden, góra dwa
rocznie. - Młodzi dają zwykle
150-200 zł-mówi.
Pogrzebów bywa więcej.
Średnio wierni dają 100 zł, ra
zem z odprawieniem mszy
świętej. Niektórzy mniej, za to
wyprawiają potem stypy
przy suto zastawionych sto
łach. Księdza z Kłanina to nie
dziwi, ale miło też nie jest, bo
przecież na pogrzeb trzeba do
jechać, a nikt mu na stacji
benzynowej nie zatankuje au
ta za darmo. Niezręcznie się
robi, gdy bliscy zmarłego, któ
rzy z kościołem niewiele mają
wspólnego, koniecznie chcą
mieć katolicki pogrzeb. - Wci
skają pieniądze i myślą, że to
załatwia sprawę - mówi pro
boszcz.
Bywają miesiące, że w ogó
le nie ma intencji mszalnych.
Zwykle ludzie dają na nie 2050 zł, rzadziej 100 zł. Ale kil
ka razy ktoś dał po 1000 zł,
dodając, że to na remont ko
ścioła.
— Osoby będące blisko ko
ścioła mają świadomość tro
ski o niego i wspólnoty ko
ścielnej. Wiedzą, że wszystko
kosztuje i chętnie dają ofiarę
- opowiada proboszcz Dubel.
— Niedawno miałem gościa,
przyjechał po odpis metryki.
Pyta się, ile to kosztuje. Roz
kładam ręce, to on daje 5 zło
tych. I co, miałem nie wydać

odpisu? Oczywiście, że da
łem.
Maleńka parafia zmagała
się niedawno z remontem wę
ży kościółka w Głodowej.
Kosztowało to 140 tys. zł.
Wierni dali, ile mogli, ale bez
pomocy różnych instytucji
i urzędów nigdy by się to nie
udało. - Z czterech niedziel
nych mszy świętych na tacy
uzbiera się 200 zł - liczy
ksiądz Dubel. A tu za same
w ławki w kościele w Kłaninie
trzeba zapłacić ponad 20 tys.
zł. I co kwartał 500 zł do urzę
du skarbowego, ryczałtem;
niezależnie, ile osób z parafii
chodzi do kościoła. — Dobrze,
że choć mam pół etatu w szko
le jako katecheta - dodaje.
A co mają powiedzieć księ
ża w jeszcze mniejszych para
fiach? - W Białogórzynie
na msze chodziło 8 osób, sie
dem zmarło i teraz przycho
dzi jedna - kiwa głową nasz
rozmówca.
W Kołobrzegu:
koperta do koperty
W kołobrzeskiej bazylice
za poprzedniego proboszcza
wprawdzie było głośno o ofi
cjalnych
taryfach,
ale j
po przejęciu parafii przez no- j
wego prałata nikt o tym nie 'tK
wspomina. Gdy pytamyo
opłaty, siostra odpowiada: Jest dobrowolna. Ludzie
traktują to różnie. Czasami
jest to 300, czasami 500 zło-
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tv# się tego dowiedzieć. Czasem lepiej było, gdy nie mówiliśmy, że jesteśmy dziennikarzami.
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I za chrzest, ślub czy pogizeb
!0O -1.000 zł
Wst 50 - 200 zł
»grzeb 100-600 zł
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tych. Zależy od zamożności
rodziny.
U ojców franciszkanów,
przy ul. Jedności Narodowej,
na nasze pytanie o stawkę
za udzielenie ślubu słyszymy, że
„to nic nie kosztuje”. Na nasze
zdziwienie franciszkanin dodaje:
- Nie ma cennika. Jest tylko
opłata dobrowolna Gdy nalega
my, dodaje: - Wiadomo, że nie
jesttoioäotych
Niechętnie na nasze pyta
nia reaguje ksiądz z parafii
pw. Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych w Dźwirzynie. - To
jest ofiara własna - mówi
i szybko ucina rozmowę.
W pozostałych parafiach sły
szymy to samo. Więcej moż
na dowiedzieć się od ludzi,
którzy w ostatnim czasie sami
organizowali podobne uroczy
stości.
- Chrzciłam córkę w ko
ściele św. Wojciecha. Znajo
mi powiedzieli, że 100 zło
tych to minimum. W końcu
do koperty włożyłam 200 zło
tych. Gdy wręczałam ją księ
dzu, nawet nie zajrzał
do środka, tylko odłożył
na biurko, gdzie leżało już
kilka takich kopert - mówi
Agnieszka Malonek.
Opłata dla księdza, który
przyjedzie na pogrzeb, to
średnio 300 złotych. Ale i tu
bywa różnie. Biedne rodziny
dają po prostu tyle, ile mogą.
Stała jest za to opłata za or
ganistę —100 złotych.

W Miastku: zdrowaśka
i do przodu
Oficjalnego cennika nie
ma też oczywiście w miastec
kich kościołach. - Nasza pa
rafia jest mała. Mieszkańcy
pytają więc jeden drugiego,
ile włożyć do koperty.
Chrzest to najczęściej 50 zło
tych, a ślub i pogrzeb 300 zło
tych - mówi ksiądz Janusz
Berezowski, proboszcz para
fii w Piaszczynie. Podkreśla,
że często za posługę nic nie
dostaje. - Nie robię z tego
problemu. Nigdy nie zdarzyło
mi się żądać pieniędzy i uza
leżniać od tego posługi ka
płańskiej - dodaje. Zaznacza,
że nie ma u niego podziału
na ceremonie bardziej i mniej
okazałe. Zdarza się, że za
miast dać pieniądze w koper
cie, wierni zapłacą w inny
sposób, na przykład wykonu
jąc prace porządkowe czy re
montowe.
- Jest bieda, często więc wy
starczy „zdrowaśka” i do przodu
- żartuje ksiądz Józef Domińczak, proboszcz parafii Miłosier
dzia Bożego w Miastku. Zarze
ka się, że nie ma żadnego cenni
ka. - W kopertach są różne
kwoty. Przy chrzcie 50-100 zło
tych. Przy ślubie i pogrzebie więcej. Jak już ktoś daje, to tyle,
na ile go stać—mówi proboszcz.
Mieszkanka Miastka, któ
ra niedawno brała ślub, dała
200 złotych. - Ksiądz nie su
gerował, ile chciałby dostać.

Za późniejszy chrzest wyłoży
liśmy 50 złotych - mówi ko
bieta.
W Lęborku: ulga na bliźniaki
Jak jest w Lęborku? Naj
częściej padająca stawka
za chrzest to 100 złotych. Ta
ryfy ulgowej nie ma. Chyba
że chcemy ochrzcić bliźniaki wtedy, owszem, jest szansa,
by za podwójny chrzest zapła
cić jak za jeden.
Gorzej ze ślubami. Nowo
żeńcy przyzwyczaili już księży
do ślubów jak z komedii ro
mantycznej. Panna młoda
w bieli, długi welon, kamerzy
sta, kościół w kwiatach. Stąd
wygórowane ceny za ślub nie
szokują. Bywa, że usłużny
ksiądz podpowie nawet, do ko
go zwrócić się w sprawie opra
wy muzycznej czy estetycznej
wydarzenia. 400,500 zł to naj
częściej padające kwoty. Rzad
ko kiedy 300 złotych. Zdarza
się, że trzeba też dopłacić
za kościelnego czy organistę.
Temu pierwszemu wypada
wręczyć minimum 50 zł, dru
giemu -już ponad 100.
Drogie są także pogrzeby.
Kwota 300-450 zł to raczej
minimum. Choć zdarza się, że
któryś z księży faktycznie
weźmie przysłowiowe co ła
ska. Najczęściej jednak musi
my przygotować się na więk
szy wydatek. Jeden z lębor
skich księży za pogrzeb, wraz
z miejscem na cmentarzu, za

W Szczecinie: parafianie
nas przyzwyczaili
W szczecińskich kościołach
nie ma cennika. Ani oficjalne
go, ani nieoficjalnego. Jednak
są księża, który sugerują, ile
byłoby „dobrze dać na kościół”.
Przekonał się o tym 30-letni Tomasz, który kilka mie
sięcy temu brał ślub. Prosi
jednak, aby nie wymieniać
parafii, bo akceptuje zacho
wanie księdza i niedługo cze
ka go chrzest dziecka w tym
kościele.
- Spytałem, ile muszę za
płacić za ślub. Proboszcz po
wiedział, że to najpiękniejszy
dzień w moim życiu. I że kwo
ta co najmniej 300 złotych by
łaby odpowiednia. Bo trzeba
pomyśleć o kościelnym, opra
wie świątyni itp. Zgodziłem
się. Uważam, że to naturalne
- opowiada.
Dzwoniąc do każdej z kil
kudziesięciu szczecińskich
parafii usłyszymy zawsze ten
sam komunikat. - Nie ma
opłat kościelnych za śluby,
komunie, chrzty, msze dzięk
czynne, wypraszające - odpo
wiadają księża.
Ale parafianie płacą. We
dług naszych ustaleń od 10 zło
tych za intencję mszalną do po
nad 500 za ślub lub pogrzeb.
Komunia to wydatek od 100
do 170 zł za osobę. Popularne
są prezenty dla księdza, który
przygotowywał
dzieci
do Pierwszej Komunii Świętej.
- Gdy moja córka szła
do komunii, złożyliśmy się
na stułę dla proboszcza. Z te
go co pamiętam, każdy rodzic
dał po 200 złotych - opowiada
pani Karolina.
Oficjalnie księża nie lubią
rozmawiać z dziennikarzami
na temat opłat. Po długich
namowach jeden z nich zgo
dził nam się opowiedzieć
0 kulisach tych praktyk. Za
strzegł sobie anonimowość.
Jedyne, co mogę o nim napi
sać, to to, że pracuje w jednej
z parafii w centrum Szczeci
na, a święcenia kapłańskie
przyjął 20 lat temu.
- Z nami jest jak z niektó
rymi lekarzami. Ich do pie
niędzy przyzwyczaili pacjen
ci, a nas parafianie. Różnica
jest taka, że pieniądze od pa
rafian nie idą do naszych pry
watnych kieszeni, a na po
trzeby kościoła. Choć oczywi
ście jak w każdym zawodzie
1 u nas zdarzają się czarne
owce. Księdzu nie przystoi,
aby miał kilkanaście par bu
tów w szafie. Ale zapewniam,
że większość księży nigdy na
wet nie sugeruje, że trzeba
dać pieniądze za chrzest czy
pogrzeb - mówi.
Sprawdziliśmy. Kościół
pw. św. Dominika w Szczeci
nie. Jedna z najbardziej zna
nych i prężnych parafii. Wrę
czenie opłaty za intencję
mszalną graniczy wręcz z cu
dem. Księża bardzo niechęt
nie je przyjmują.
- Kilka tygodni temu tele

fonicznie zamówiłam mszę
w intencji zmarłych rodziców.
Dzień później przyjechałam
osobiście, aby dać datek
na kościół. Dominikanin
wręcz nie chciał ode mnie
tych pieniędzy. Mówił, że to
nie jest potrzebne, że odpra
wienie takiej mszy to jego
obowiązek - mówi pani Ma
riola, mieszkanka Szczecina.
- Naprawdę musiałam długo
go przekonywać. Zwyciężył
argument, że to na potrzeby
kościoła.
Dała 50 zł. W niezaklejonej
kopercie.
Podobne reakcje księży są
m.in. w parafii pw. Najświęt
szego Serca Pana Jezusa czy
pw. Najświętszego Zbawiciela.
- Byłam zaskoczona, gdy
w obu tych kościołach księża
bronili się przed datkiem
za zamówioną mszę za bli
skich. Tyle nasłuchałam się
o sugestiach duchownych, że
chcą pieniędzy, ale moje do
świadczenia są całkowicie in
ne. Nie chcieli ode mnie pie
niędzy. Czułam się bardzo
niezręcznie, bo uważałam, że
kilkadziesiąt złotych na po
trzeby kościoła to normal
na rzecz. W końcu zgodzili się
przyjąć pieniądze, ale bardzo
niechętnie - wspomina Mag
da Sosińska.
Mówi, że dając pieniądze
za mszę czy pogrzeb, czuje się
lepiej. - Bo wiem, że za te pie
niądze ktoś kupi do kościoła
nowe świece, kwiaty, a może
wspomoże ubogich. To podno
si na duchu - uważa.
Krążące wśród wiernych
pogłoski o wielkich sumach,
jakie czasem trzeba płacić
w ramach opłat kościelnych,
nie potwierdzają się.
Pani Weronika niedawno
chrzciła córkę w szczecińskiej
katedrze pw. św. Jakuba
Apostoła. Dała 500 zł. Za
uważyła zdziwione spojrze
nie kobiety, która ją przyjmo
wała.
- Dopiero potem dowie
działam się, że te 500 złotych
to była bardzo duża kwota,
w zasadzie wyjątkowa. I, że
jeśli parafianie już decydują
się zapłacić, to są to mniejsze
kwoty - mówi.
Współpraca Rajmund Wełnić,
Monika Makoś, Piotr Kawałek,
Andrzej Gurba,
Edyta Litwiniuk,
Mariusz Parkitny

OPINIE INTERNAUTÓW
(©czarodziejka: - Za chrzest
mojego syna (6 lat temu)
ksiądz powiedział, że ludzie
dają, co łaska, ale w mojej sy
tuacji (tylko ślub cywilny, czyli
życie w grzechu) ta „łaska" ma
wynieść nie mniej niż 200 zło
tych. Znam oczywiście księży,
którzy ochrzczą dzieciątko
bez opłat. Są księża z powoła
nia, ale też i naciągacze i nic
dziwnego, przecież ksiądz to
tylko człowiek.
@tomek: - Oficjalnie żaden
cennik nie istnieje, ale jak co
do czego, to „co łaska" i deli
katne (lub nie) zasugerowa
nie kwoty. Jeżeli jednak Ko
ściół nie widzi w pobieraniu
opłat (jak sami księża twier
dzą „są to realne koszty") nic
złego, to czemu nie postawić
sprawy jasno: chrzest - tyle,
ślub - tyle itd.?
@gość: - Moim zdaniem,
każdy powinien dawać tyle,
ile może i ma ochotę. Nie na
leży ustalać jakichś cenników,
gdyż świadczenie tego typu
rzeczy, usług, posług, mo
dlitw itd., to nie jest np. kup
no chleba czy mleka. Skoro są
to sprawy z tzw. wyższej pół
ki, oczywiście dla ludzi wie
rzących, to każdy daje tyle, ile
może i koniec.
@ona: - W innych krajach
oprócz posługi księża pracują
zawodowo. I tym sposobem
zarabiają na swoje utrzyma
nie. Też to przerobiłam.
Ksiądz powiedział: „co łaska",
ale zaznaczył, że ludzie dają
200 złotych, 300 złotych i wię
cej. Jednym słowem: mają
za dobrze.
@justa 78: - W pobliskiej
parafii obok Ustki, ksiądz
za pochówek bierze - cytuję
-10% zasiłku pogrzebowego.
A gdy umarła nam babcia
i siostra dała mu 500 złotych,
to powiedział, że dają wię
cej!!! Innym odpowiada: „a ile
dla ciebie było warte życie
zmarłego?" Wszystko, żeby
wyciągnąć jak najwięcej.
(opr. mas)

PODYSKUTUJ
CZY W KOŚCIOŁACH POWINNY
OBOWIĄZYWAĆ OFICJALNE
CENNIKI ZA USŁUGI?
forum. gk24. pf
forum. gp24. pl
forum. gs24. pi

^ŚtSWOWlH ryfoynski

Cennik
„co łaska"

proponował 600 złotych. Do
dał, że to i tak nie dużo, bo
„inni biorą więcej”.

W naszym regionie opłata kościelna za chrzest wyno
si średnio od 50 do 200 zł.
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SAMO.ŻYCIE
SPOŁECZEŃSTWO Mało kto wie, co zrobić, gdy zwierzę jest ofiarą wypadku

Pies KONAŁ na moich rękach,
a policjanci się śmiali
Laura, dwuletnia suczka,
była wierną i niezastąpio
ną przyjaciółką Arnolda
Brylańskiego. Spędzali ze
sobą 24-godziny na dobę.
Przyjechali razem tysiące
kilometrów. Dla Arnolda
była kimś więcej niż psem.
Reanimował ją, gdy wal
czyła o życie, wprawiając
tym policjantów w osłupie
nie. Bo ci śmiercią psa spe
cjalnie się nie przejęli.
INGA POMURAT

inga.domurat@gk24.pl
Jak bardzo można kochać
psa, wie dobrze wielu ludzi,
którzy traktują czworonogi
jak członków rodzin. Historia
Arnolda Brylańskiego pokazu
je jednak, że takie przywiąza
nie do zwierzęcia nie u wszyst
kich znajduje zrozumienie.
Trafiła do mnie przypadkiem
Laura była mieszańcem,
najbardziej podobnym do yorka. Urodziła się 24 maja 2007
roku i pierwotnie miała służyć
osobom chorym na padaczkę.
W tym celu była szkolo
na i uzyskała specjalny certy
fikat. Trafiła jednak zupełnie
przypadkiem w ręce 23-letniego dziś Arnolda ze Stargardu
Szczecińskiego.
- Byłem wtedy pomocni
kiem weterynarza z Oborni
ków Śląskich, który szkolił
Laurę, i na moje szczęście oso
ba, dla której była przeznaczo
na, się po nią nie zgłosiła.
Wziąłem więc ją ja i to była
najlepsza decyzja w moim ży
ciu - wspomina młody męż
czyzna.
Laura była pod stałą opieką
weterynaryjną. Została zareje
strowana, miała pod skórą czipa, by zawsze można było
ustalić, do kogo należy. Posia
dała paszport. Zadbana, przy
strzyżona, podróżowała ze
swoim właścicielem - ostatnio
pracującym jako przedstawi
ciel handlowy - w specjalnym
foteliku, przypięta pasami
i do tego, gdy wymagała tego
pora roku - w ciepłym wdzianku. A tych miała wiele, więcej
niż spodni i podkoszulek jej
właściciel. Tak było i tym ra
zem, 25 marca, ok. godz 22,
gdy przejeżdżali przez Wrześnicę pod Sławnem.

zało, był pod wpływem alkoho
lu. Najgorzej było z moją Lau
rą.
Pierwsze, co zrobił Arnold,
to odpiął z pasów psa, przera
żonego i trzęsącego się. Wziął
go na ręce. Wyglądało na to, że
jest w szoku, ale obrażeń nie
ma. Przypadkowy świadek za
pytał, czy może pomóc i wtedy
Brylański poprosił o potrzy
manie Laury. Nim samym za
jęła się ekipa pogotowia, która
przyjechała z policją ze Sław
na. Trzeba było opatrzyć
i unieruchomić jego rękę.
- Usłyszałem, że mam
wsiadać do karetki, bo z moją
ręką nie jest dobrze i trzeba
mnie przewieźć do szpitala.
Spytałem wtedy, kto zajmie
się moim psem. Usłyszałem,
że nikt. Nie pojechałem więc,
podpisałem oświadczenie i do
dałem w nim, dlaczego z opie
ki szpitalnej rezygnuję - mówi
Brylański.
Wróciła sprawa sprzed lat
Laura trafiła z powrotem
w ręce właściciela. Oddychała
coraz ciężej, wolniej. - Po
trzebna jej była pomoc wetery
naryjna. Najbliższy lekarz dy
żurujący był w Darłowie i zgo
dził się przyjąć Laurę, ale
u siebie. Chciałem jechać, ale
policja mi nie pozwoliła - do
daje rozżalony mężczyzna.
- Normalnie pewnie nie ro
bilibyśmy z tym problemu, ale
w trakcie sprawdzania da
nych personalnych uczestni
ków wypadku okazało się, że
Brylańskiego poszukuje sąd.
Musieliśmy więc traktować go
jako osobę zatrzymaną, nie

wnikając w powód wydania
sądowego nakazu - wyjaśnia
Łukasz Ochędalski, rzecznik
prasowy sławieńskiej policji.
- Tak, kilka lat temu mia
łem jednorazowy konflikt
z prawem. Zadałem się ze
złym towarzystwem i brałem
udział w kradzieży. Ale to sta
re dzieje, tyle tylko, że nie za
płaciłem całej nałożonej
na mnie grzywny. Zostało mi
do spłaty 500 złotych. I chcia
łem tę kwotę zapłacić od razu,
by tylko móc jechać ratować
mojego psa. Ale moje błagania
na nic się zdały - dodaje Bry
lański.
Laura konała na rękach
swojego pana. W policyjnym
wozie, w którym czekali
na przybycie ekipy ustalającej
przyczynę wypadku. - To była
bardzo zimna noc, do tego
Laura doznała szoku. W pew
nym momencie serce przesta
ło bić. Reanimowałem j ą długo
zgodnie ze wskazówkami za
przyj aźnionegp weterynarza
z Oborników Śląskich, który
mówił mi, co mam robić, przez
telefon. Policjanci patrzyli i się
ze mnie śmiali. Nie uratowa
łem jej, może gdyby dostała le
ki antystresowe i adrenalinę,
to dalej by żyła - mówi przez
łzy Brylański.
Szukał zwłok
na śmietniku
Brylański za nic nie chciał
rozstać się z ciałem ukochane
go psa. Ale musiał. Ręka wy
magała interwencji medycz
nej. Do tego noc musiał spę
dzić w policyjnej izbie zatrzy
mań, a potem jeszcze ko

lejne długie godziny w słup
skim areszcie, do czasu po
twierdzenia otrzymania przez
sąd zaległej grzywny.
- Prosiłem policję, by
na czas mojej nieobecności za
opiekowała się zwłokami Lau
ry. Na mój koszt przechowała
je w specjalnej lodówce. Takie
istnieją, wiem o tym.
I w Sławnie czy Darłowie też
muszą być - mówi bezradny
Brylański. - Przytaknęli, że
tak zrobią, ale kiedy przyje
chałem po Laurę, nikt na ko
mendzie nie umiał mi powie
dzieć, gdzie są jej zwłoki. Po
dobno trafiły do utylizacji i nie
dość, że bez mojej zgody, to
jeszcze policja nie ma żadnego
kwitu, świadczącego o tym, że
Laura została zutylizowana.
Zresztą podsłuchałem rozmo
wę policjantów, którzy mówili,
że wyrzucili ją na śmietnik.
Brylański kilka godzin szu
kał martwego psa na składo
wisku śmieci. Ale, nawet gdy
by tam był, znalezienie go by
łoby cudem.
- Nie mieliśmy co zrobić
z tymi zwłokami. Nie możemy

martwych zwierząt przewozić
w radiowozach, dlatego zawia
domiliśmy odpowiednie służ
by i pies trafił do utylizacji.
Dlaczego nie do lodówki? Bo
w ogóle nie wiem, gdzie taka
jest - oznajmia rzecznik sła
wieńskiej policji.
Policja zawaliła
sprawę
My skontaktowaliśmy się
zarówno z Urzędem Gminy
Sławno, którego służby dyżu
rujące pod telefonem komór
kowym na terenie gminy mają
obowiązek sprzątania mar
twych zwierząt i wywożenia
ich do utylizacji do Śmiłowa,
jak i z zakładem komunalnym
w Sławnie. Bo liczyliśmy się
z tym, że może on odebrał
martwego psa. Jednak żaden
z nich nie otrzymał tamtejszej
nocy policyjnego zgłoszenia.
Żaden nie wywoził psich
zwłok do utylizacji.
- Wiedziałbym o tym
na sto procent. Wrześnica to
nasz teren działania. O takim
zdarzeniu z udziałem psa do
wiaduję się od pani. Nawet
jeszcze żyjące zwierzę mogli
śmy przetransportować do le
karza w Darłowie, z którym
mamy podpisaną umowę. On
by tego psiaka ratował. Zresz
tą nawet gdyby mu się nie
udało, to ma odpowiednie
miejsce do przetrzymywania
zwłok. A tak sprawę zawaliła
policja, nie da się inaczej tego
określić - komentuje Ryszard
Leśniewski z Urzędu Gminy
w Sławnie.
- Policja nie miała prawa
zadysponować zwłokami psa

emy
i i —»•
kto zajmie

się
psem.
Usłyszałem,
że nikt.

wbrew woli jego właściciela.
To, co się stało, nie powinno
się wydarzyć. W schroniskach
dla zwierząt, w lecznicach we
terynaryjnych są specjalne lo
dówki, w których można prze
chowywać zwłoki. Dziennie
kosztuje to około 20 złotych tłumaczy Ryszard Tiece z ko
szalińskiego oddziału Towa
rzystwa Opieki nad Zwierzę
tami.
Sławieńska policja nie ma
żadnego dowodu świadczącego
o tym, że zwłoki Laury trafiły
do utylizaq'i. Zapewnia za to,
że Arnold Brylański otrzyma
z komendy zaświadczenie,
z którego będzie wynikać, że
pies zginął w wypadku. Ale
Brylańskiego takie załatwie
nie sprawy nie satysfakcjonu
je. - Złożyłem skargę do
komendanta wojewódzkiego
policji i zamierzam domagać
się od policji odszkodowania
za uniemożliwienie udzielenia
pomocy weterynaryjnej moje
mu psu oraz za zadysponowa
nie jego zwłokami wbrew mo
jej woli - kwituje Brylański. ■
JAKIE PRAWA MA PIES

Nie mogłem jej zostawić
- To był moment, kiedy
z podporządkowanej drogi
ford mondeo wyjechał prosto
na moje służbowe punto - re
lacjonuje Brylański. - Hamo
wałem, ale to już niewiele da
ło. Uderzenie było mocne. Po
czułem silny ból. Dopiero póź
niej okazało się, że mam zła
many palec prawej ręki,
zwichnięte śródręcze i siny
ślad po pasach bezpieczeń
stwa. Pasażerowie mondeo
mocno nie ucierpieli. Kierowca
tego auta, jak się potem oka

Sp.

Arnold Brylański najpierw chciał ratunku dla swojego psa, a potem tylko tego, żeby mógł pochować zwłoki.
Jednak policjanci, którzy przyjechali do wypadku, nie znali przepisów i nie chcieli mu pomóc. Po Laurze zo
stały mu tylko zdjęcia.

Pies (ale i każde inne zwie
rzę), który został ranny np.
w wypadku samochodo
wym, powinien zostać prze
wieziony do lekarza wetery
narii. Jeśli nie może tego zro
bić właściciel, bo sam potrze
buje opieki medycznej, to
powinny transport zapewnić
powiadomione służby ko
munalne istniejące w każdej
gminie. To z nimi m.in. na ta
kie usługi podpisaną umowę
ma gmina. Tak samo jak z po
trzebnym w takich wypad
kach weterynarzem. On dys
ponuje również specjalną lo
dówką, w której ma obowią
zek przechowania zwłok psa,
jeśli właściciel nie może ich
od razu odebrać lub nie wy
dał dyspozycji o ich utylizacji.
Odpowiednie zapisy są
w Ustawie o ochronie zwie
rząt z 1997 roku.
(ING)
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Lustrujemy, gdzie jemy

Koszalin,
ul. Gnieźnieńska/

micznych. Ciąg dalszy nastąpi. Zajrzymy do restauracji,
pubów, barów i pizzerii w Słupsku, Koszalinie i w innych
miejscowościach naszego regionu. Zajrzymy do talerzy
i w zakamarki. Tam, gdzie drogo i tam, gdzie tanio.

ŁlicptLj tcutuj

LflTY MAJA!

W SZCZEC1NKU
Nazwa lokalu: Pub Garage
Adres: ul, Mickiewicza koło
Zamku
Rodzaj: pub, bar
Wystrój: Powiedzmy sobie
szczerze, z zewnątrz Garage
nie wygląda zachęcająco - ot,
parterowa budka. Ale już
Wnętrze i otoczenie robią
świetne wrażenie. Niewielkie
Wnętrze (niedawno nieco po
większone) urządzono ze sma
kiem i stylem. Goście siedzą
przy stolikach - antykach
i na równie zabytkowych krze
słach i sofach. Jest przytulnie,
po domowremu. Na ścianach
widoki i rysunki klimatyczne
go Szczecinka. Ogromnym
atutem lokalu jest położenie
nad jeziorem i rzeczką w par
ku. W lecie pub przenosi się
do wielkiego ogródka piwnego,
a czas umilają koncert róż
nych zespołów.
Toalety: Aby z nich skorzy
stać trzeba wyjść na zewnętrz.
Mało praktyczne i wygodne,

choć w taki niewielkim lokalu
się sprawdza.
Obsługa: Za barem króluje
zwykle jedna osoba, w czasie
weekendowych
szczytów
wspomagana przez drugiego
barmana. W wakacje załoga
znacznie rośnie. Starzy by
walcy są na ty z barmanami,
ale i nowi klienci mogą liczyć
na miłą i fachową obsługę.
Menu: Karta oferuje kilka
dziesiąt pozycji o barwnych
i smakowitych nazwach ,karkóweczka palce lizać”, „co nie
co z aniołka” czy „coś z chłop
ska”, za któiymi kiyją się nie
co bardziej przyziemne grillowana karkówka, takież skrzy
dełka z kurczaka z papryką
czy kaszanka zapiekana z ce
bulą. Dania są jednak smacz
ne i sycące, a co ważne, przy
gotowywane niemal na na
szych oczach.
Ceny: Przystępne. Rzeczo
na karkóweczka kosztuje
10 zł, porcja 4 skrzydełek to

'

wydatek 6 zł, za kaszankę za
płacimy tyle samo. Polecamy
naprawdę dobrą tartę wegeta
riańską za 6 zł. Są i słodkości
- pieczone jabłka z bitą śmie
taną i wiśnią (2 zł), babcine
placuszki (4,5), czyli placki
kartoflane z borówkami
i śmietaną czy jabłecznik
na ciepło (6 zł). Do picia: soki
i napoje gazowane oraz, jak
przystało na pub, spory wybór
piw butelkowanych. Z nalewaka Żywiec i Heineken.
Opinia: Garage to żelazny
punkt wizyt wielu gości od
wiedzających Szczecinek. Nie
przypadkowo. W lecie jest tu
rojno niczym w ulu, barman
nie wygoni, gdy zasiedzimy
się nad piwem, a z głośników
leci rock i blues zamiast mu
zycznej siekanki dudniącej
w innych lokalach. Ale nie tyl
ko w wakacje warto tu zaj
rzeć.
Ocena: 5
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Rajmund Wełnić

W SŁUPSKU
NAZWA LOKALU: Złoty
Smok
ADRES: Anny Łajming 3
RODZAJ:
Restauracjabar
WYSTRÓJ: Nie różni się
znacznie od innych lokali tego
typu. Klientów zewsząd ota
czają tradycyjne chińskie ak
centy. Nie brakuje więc zwisa
jących z sufitu lampionów, ob
razów oraz kotar przedstawia
jących chińskie krajobrazy.
Efekt zdecydowanie psują dość
stare krzesła i stoliki nakiyte
bez polotu.
TOALETY: Znajdują się pię
tro niżej. Są one czyste, ale ra
czej nie kojarzą się z nowocze
snym czy orientalnym wystro
jem.
OBSŁUGA: W miejscach te
go typu jest bardzo dużo po
traw nieznanych wielu klien
tom. Obsługa jednak jest do
brze poinformowana o składni
kach poszczególnych dań
i z przyjemnością odpowiada
na pytania smakoszy. Szcze
gólną zaletą jest to, że nie trze-

ba długo czekać na podanie da
nia.
MENU: Jest bardzo bogate.
Mamy wiec do dyspozycji mnó
stwo dań przyrządzanych
na co dzień w chińskich re
stauracjach. Najbardziej opła
ca się kupować w części bistro.
Można tam zamówić chociażby
kurczaka w prawie dziesięciu
odsłonach, zarówno na ostro,
jak i na słodko. Jest więc kur
czak w sezamie, z bambusem,
w orzeszkach, z brokułami czy
curry. Poza tym można też wy
brać dania przyrządzone
na przykład z dwóch rodzajów
mięsa. Na przystawkę moż
na wybrać brokuły w cieście
lub skrzydełka w orientalnych
przyprawach. Zaletą baru jest
to, że można tam kupić także
przyprawy oraz produkty
do samodzielnego przyrządze
nia w domu. Nie brakuje więc
sosu sojowego, kiełków fasoli
mung, oleju sezamowego czy
warzyw orientalnych. W głów
nej restauracji przyrządzany
jest chociażby płonący kocio-

łek, żeberka faszerowane czy
kaczka.
CENY: W barze bistro ceny
są bardzo przystępne. Obfity
obiad można tam zjeść już za 6
złotych.. Ceny potraw podawa
ne są za 10 dkg. Większość
dań z kurczaka kosztuje 2 zło
te. Nieco drożej kosztują dwa
mięsa, bo 2,25 złotego. Porcja
makaronu z warzywami kosz
tuje 1,65 zł. Skrzydełka kosz
tują 1,25 zł. Natomiast broku
ły w cieście oraz kawałki kur
czaka w sezamie kosztują oko
ło 1,40 za 10 dkg.
ÓPINIE: Trudno znaleźć ja
kiekolwiek minusy w Złotym
Smoku. Jak na restaurację te
go typu, ceny są bardzo przy
stępne, a nimi właśnie najczę
ściej przy wyborze knajpy su
gerują się klienci. Za 10 zło
tych zamówimy tu talerz wy
pełniony po brzegi. Właściciele
mogliby tylko w przyszłości za
dbać to wystrój i urządzić lokal
z większym smakiem.
OCENA: w skali 1 do 5:4

:5
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Napój Costa 2
pomarańczowy
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Frytki 2 kg

1 karbowane i proste, cena jedn. - 2,93 zf/kg
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Wyprodukowane przez:

Maron Markowski

RECENZJA Książka

Wojna podana z humorem

Manilla Kalicka, „Rembrand,
wojna i dziewczyna z ka
baretu", Wydawnictwo
Otwarte.

Przyznam, że jak zaczęłam
czytać tę książkę, to zarwałam
noc, a ją skończyłam. Pełno
w niej humoru, ale i momen
tów, gdy łza się w oku zakręci
ła No i postać kobieca, głów
na bohaterka, jest świetna,
pełnokrwista,
niebanal
na i do polubienia. „Rembrand,
wojna i dziewczyna z kabare
tu” to powieść o okupacji. Za
czyna się wielką ucieczką, pod
czas której nasza aktorka staje
się niespodziewanie właściciel
ką cennego obrazu i opiekunką
małego, osieroconego Żydka.
Od tego momentu jej życie
w okupowanej Warszawie sta
je się walką o przetrwanie, peł
ną zwrotów akcji, zaskakują
cych wydarzeń i pułapek.

Mamy więc powieść wojen
ną, ale i obyczajową. Pan
na z kabaretu zna przecież lu
dzi z różnych środowisk.
Wśród nich nie brakuje zwy
kłych drani, ale jest też cały
tłum łudzi porządnych, którzy
wyciągają do niej pomocną
dłoń, chociaż grozi to co naj
mniej uwięzieniem, jeśli nie
wyrokiem śmierci.
Nie brakuje też wątków jak
z powieści sensacyjnej czy ko
mediowej. Fajny miks smacz
nie podany. Do strawienia na
wet dla młodych ludzi, dla któ
rych II wojna światowa jest
tak odległa, jak czasy starożyt
nego Egiptu.
Anna Czerny-Marecka

Proszek Vizir
różne rodzaje, cena jedn. - 6,00 ztkg
ftPMMnHHHMNRNSMMMMinMMMIHRMMI

Godziny otwarcia w dniach 30.04 - 04.05.2009
30.04.........,
01.05.........
02.05.......
03.05........ ,
04.05.........,

.. .
,
....
.
..„

sklep czynny do 24.00
sklep zamknięty
sklep czynny od 6.00 do 24.00
sklep zamknięty
sklep czynny w standardowych godzinach
-otwieramy o 6.00
874609G1K1/G
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BABA SWOJE. DZIAD SWOJE

Dlaczego chłopcy
nie bawią się lalkami?
ANNA CZERNY-MARECKA
mara@gp24.pl
Poszliśmy z Mareckim
do sklepu z zabawkami ku
pić prezent pięcioletniej cór
ce znajomych. Oczywiście
mój mąż chciał to załatwić
szybko i od razu podszedł
do półki z lalkami. Przy
znam, że sama się zapatrzy
łam na te cuda i trochę wy
siłku kosztowało mnie ode
rwanie go od tego miejsca.
Ale uparłam się, żeby kupić
zabawkę kształcącą, więc po
szliśmy do gier i klocków.
A uparłam się, bo niedaw
no czytałam, że klasyczny
dobór zabawek krzywdzi ma
łe dziewczynki już na starcie.

Naukowcy zbadali, że te
„dziewczyńskie” nie rozwija
ją inteligencji, myślenia abs
trakcyjnego i wyobraźni
przestrzennej. Jednym sło
wem, to przez nie gorzej ra
dzimy sobie z matematyką
i przedmiotami ścisłymi.
Przez co, patrząc perspekty
wicznie, jesteśmy stracone
na rynku pracy, który nie po
trzebuje humanistów.
A poza tym córka naszych
znajomych ma już pełno la
lek damulek, bobasków
i Barbie. Bo ma dużo wuj
ków, którzy zasypują ją taki
mi prezentami. Z tego wy
snułam wniosek, że tak zu
pełnie nie wywaliłabym lalek
z dziecięcego pokoju, tylko
pozwoliłabym, aby
bawili się nimi także
chłopcy. Bo ci wujko
wie może kiedyś sami
o nich marzyli? Po
za tym lalki jednak
też czegoś uczą: ob^ "
chodzić się z ludźmi.
A w tym zakresie pa.
nowie mają wiele
do zrobienia.
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Czy jako dziecko marzyłem
0 lalkach? Jakoś nie. Tkwi
łem w stereotypach, że facet
to bawi się samochodami i ka
rabinami. A propos karabinu,
to Marecka sama się kiedyś
przyznała, że latała po po
dwórkach z drewnianą strzel
bą, na której pineskami wypi
sała sobie imię Winnetou. No
1 mam w domu wojownika.
Współcześni rodzice też nie
za bardzo chcą obdarzać
chłopców lalkami, a podział
na niebieskie i różowe ubran
ka dla niemowląt ciągle
jest modny. Chociaż
powoli coś się zmie
nia. Czytałem kil
ka razy o chłopa
kach, którzy pa
sjami zabierali
siostrom lalki,
by je ubierać.
Nie, ni(
byli ho
moseksu
alistami.
Chcieli
zostać
projek
tantami
mody, a mimo spo
łecznego
stereoty
pu- to nie
to samo.

Malarz z DŻUNGLI

Co miesiąc do Pevas przypływa statek z Amerykanami, wśród których nie brakuje chętnych na kupno obrazu
Franceso Grippy.
Głęboko w peruwiań
skiej dżungli, gdzie dzika
natura i plemienne wie
rzenia ludzi Yagua mie
szają się ze współcze
snym światem, swoje
miejsce na ziemi znalazł
artysta.
WOJCIECH WÓJCIK
wyprawa@latynoameryka.pl

Bawią się, tylko później,
jak dorosną:)
ZBIGNIEW MARECKI
zbigniew.marecki@gp24.pl
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Pewnie w idealnym pokoju
dziecięcym na półkach powin
ny być książki, lalki, samo
chody, klocki, gry. Żeby dziec
ko ćwiczyło różne umiejętno
ści manualne i umysłowe.
Nawet takie śmieszne korali
ki do nawlekania w zesta
wach dla dziewczynek mogą
być pożyteczne, bo ćwiczą pal
ce, a tym samym - odpowied
nie miejsca w mózgu.
No a lalki, nie te dla doro
słych mężczyzn oczywiście,
pozwalają na trenowanie sy
tuacji, które potem mamy
w życiu. Gdy używa się ich ja
ko aktorek w wymyślonych
scenkach. Może więc po
winny trafiać także
do pokojów chłopa
ków? (K

Ponad niewielkim mial steczkiem Pevas króluje
i ogromna posiadłość Casa del
\ Arte (tł. z hiszp. Dom Sztuki).
| Jego właścicielem jest znany
peruwiański malarz Franci
sco Grippa.

Czysty Grippa
Zaprosił mnie na wywiad
na 4 rano, kiedy pracuje. Jego
malarstwo jest jak przedłuże
nie snu. Jak mówi, inspiracje
czerpie z otaczającej przyrody
i kultury ludzi Amazonii.
Na pytanie, jaki styl repre
zentuje, śmieje się: - Pure
Grippissimo, czyli niepowta
rzalny „czysty styl Grippy”.
Jego obrazy ocierają się o im
presjonizm i kubizm. Ostre,
żywe kolory. Najczęstszym
motywem jest przyroda przefiltrowana przez wyobraźnię
i marzenia senne.
Typowe dla Grippy jest
energiczne rzucanie farby

na płótno oraz robienie ener
gicznych smug pędzlem. Kie
dy spotkaliśmy się nad ra
nem, właśnie kończył obraz
„Peleo de los Gallos”, czyli
„Walkę Kogutów”. Z płótna aż
ciekła czerwona farba. Ostat
nie pociągnięcia pędzlem,
ostatnie poprawki, kilka
energicznych linii, spadające
krople farby na płótno, trochę
turkusu i po godzinie obraz
był skończony.
Plemiona Yagua
Grippe jak i wielu tury
stów przyciąga w te rejony
bliskie sąsiedztwo rdzennych
plemion Yagua. Płynie się

Artykuł zmienił jego życie
W latach 70. XX wieku
przybył tutaj jako młody ar
tysta pełen marzeń i wiary
w swoje przeznaczenie. Uro
dził się i wychował w Peru
na granicy z Ekwadorem.
W wieku 18 lat wyjechał
do USA, gdzie skończył stu
dia malarskie. Założył rodzi
nę i pewnie by tam został,
gdyby nie artykuł o India
nach Bora i Yagua żyjących
w dzikiej dżungli. Zrobił
na nim tak wielkie wraże
nie, że dwa miesiące później
był już wśród Indian. Miał
wtedy 30 lat, jego malar
stwo stawało się coraz bar
dziej popularne. Pevas przy
witało go z otwartymi ręka
mi.
- To były dobre czasy,
wszystko było łatwe - opo
wiada. W centrum miastecz
ka, na wzgórzu, znalazł ide
alne miejsce na swoją pra
cownię. Dostał małą część
ziemi. Dokupił okoliczne
działki i wybudował swoją
posiadłość. Przypomina ona
twierdzę górującą nad mia
stem. Dom ciągnie się co naj
mniej 100 metrów, ma trzy
kondygnacje, wieżę widoko
wą i wielkie studio, z którego
roztacza się piękny widok
na Amazonkę. Główne po
mieszczenia stanowią gale
rie.

•Ą.

do nich pół godziny łodzią
zwaną pek-pek (łódź z silni
kiem, którego odgłos nadał
imię temu popularnemu
w Amazonii środkowi trans
portu).
Na pierwszy rzut oka nie
różnią się niczym od sąsia
dów. Noszą na co dzień nor
malne ubrania. Mieszkają
w bardzo prostych domach
zbudowanych
z
drew
na i przykrytych liśćmi pal
mowymi. Kultywują wierze
nia przodków, mają własny
język, używają medycyny na
turalnej opartej o rośliny
i czary szamanów. Jak
za dawnych czasów na czele
wioski stoi wódz zwany kura
ka, którego wszyscy muszą
prosić o pozwolenie, chcąc od
wiedzić wioskę.
Najważniejszym miejscem
w niej jest tzw. maloka, czyli
wielka chata, w której odby
wają się zgromadzenia. Słowo
Yagua ma swoją etymologię
w języku keczua i znaczy
„krew”. Nazwa wzięła się
od rytualnego malowania
twarzy czerwoną farbą z ro
śliny zwanej Annatto. Oprócz
połowu ryb, myślistwa, upra
wy bananów i juki, ludzie
Yagua żyją z turystyki. Oglą
dając ich tańce i rytuały,
trudno dziwić się Grippie, że
zakochał się w tej ziemi. ■
uh

m

%
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Ma 10 dzieci w USA
i w Peru, 6 byłych żon.
Obecna, siódma, ma 26 lat
i pochodzi z plemienia Bo
ra. Mają trójkę dzieci. Grip
pa mówi, że ona jedyna go
rozumie, nigdzie nie chce
wyjeżdżać, pochodzi z tej
ziemi. Grippa sprzedaje
swoje obrazy na całym

świecie, w przeszłości miał
galerie w Beverly Hills w Los
Angeles oraz w Iquitos

w Peru. Ceny jego obrazów
wynoszą od 1000 do 5000
Indianie Yagua chętnie pokazują turystom swoje
zwyczaje. Po pierwsze, są one ich dumą, po drugie
- dają zarobek.

dolarów (w Pevas smaczny
obiad kosztuje 0,7 dolara).

czwartek-piątek
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TU JEST MIEJSCE NA ZDJĘCIE TWOJEGO:
PSA, KOTA, CHOMIKA CZY INNEGO ZWIERZAKA,

_______

■

DOPISZ KILKA ZDAŃ O BOHATERZE FOTOGRAF» I SWOJE DANE
{MIĘ, NAZWISKO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA).
CZEKAJ CIERPLIWIE MA PUBLIKACJI, ZAPRASZAMY!
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- To Kajtek, pies bardzo opiekuńczy. Kiedy nasza kot- j
ka miała małe, pilnował ich, gdy ona odchodziła. Nie
pozwalał się nikomu zbliżyć i dokładnie je lizał - na
pisała Ewa Zywicka z Władysławowa.
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Anna Pala ze Stargardu Szczecińskiego: - Mój kot ma
na imię Kuba i po sytym śniadanku lubi wypoczywać
na oknie. Lubi się bawić zabawkami i z drugim ko
tem.
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- To przedstawiciel rasy Staffordshire Buli Terier Stafik o imieniu Tojo, zawsze chętny do zabawy, lubi
się fotografować, co widać na zdjęciu - napisała Wan- i
da Machtyl z Białogardu.
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Anna Strugała ze Świnoujścia przysłała fotkę z takim
opisem: - To jest Charly. Ma już 7 lat, a wciąż jest roz
brykanym i wesołym pieskiem. Nie przepuści
żadnemu jedzeniu. Cokolwiek się pojawi, zaraz przy
biega i prosi. Lubi trochę podominować, ale szybko
kładziemy temu kres. Jednak wszyscy bardzo go ko
chamy.

L 27

Poziomo: 3) rodzaj bicza, 9)
wsad do puchowej poduszki,
10) imię najsłynniejszego roz
bitka, 11) maszyna do wyrównywania tafli lodowiska, 12)
potężne drzewo z Afryki, 13)
cylindryczna pułapka na ryby,
14) obrabia sejfy, 15) część
miasta, 19) produkuje słodką
przyprawę, 22) wzniosła myśl,
23) w hinduizmie przewodnik
duchowy, 25) roślina ozdobna,
płomyk, 29) paradują po wybiegu, 30) garnek z komorami
do transportu kilku dań, 31)
rozpuszczalnik do farb, 32) z liniami papilarnymi, badane
przez detektywa, 33) świeca
adwentowa, 35) rysunek
wstępny, zarys, 36) meksykański kaktus, 39) prezent dla
dziecka, 42) linia na przekroju
poprzecznym drewna, 43)
podpora kieliszka, 46) muzyka
ludowa, 49) państwo nad Ni-

uzbrojenie żołnierza, 52) ży
wione przez bojaźliwa osobę,
53) Drinkers, zespół rockowy,
54) pseudonim literacki Hen
ryka Sienkiewicza, 55) jedno
z zabezpieczeń samochodu
przed kradzieżą.
Pionowo: 1) olbrzymia jed
nostka mocy, 2) przyrząd
do
sprawdzania
prądu
w gniazdku, 3) zielnik, 4)
Agnieszka, mistrzyni kickboxingu, 5) szlachetny grzyb ja
dalny, 6) długotrwałe otocze
nie twierdzy przez wrogie od
działy, 7) stan w USA ze stolicą
w Indianapolis, 3) uruchomie
nie maszyny, 16) koronowany
władca, 17) rozświetlana ka
gankiem oświaty, 18) wzno
wienie druku książki, 20) wy
grywany przez zegar, 21) Ro
bert, polski rajdowiec w For
mule 1, 24) imię Awdiejewa,
25) końcówka biegu, 26) na

ś lem, 50) szalona zabawa, 51)

uka o świetle, 27) orchidea, 28)
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V 25
jadalne narządy zwierzęce, 34)
chwast zbożowy, 37) grucha
jąca samiczka, 38) wysoki
urzędnik administracji pań
stwowej, 40) rysunek w kom
puterze, 41) spisek, 44) uczu
cie skrępowania, wstyd, 45)
obchodził imieniny 21 kwiet
nia, 47) restauracja zabytków,
48) kurza mama.
Litery z pól dodatkowo po
numerowanych, odczytane ko

lejno od 1 do 29 utworzą roz
wiązanie - przysłowie tureckie.
Bogdan Witek
Nagrody za ubiegły tydzień
(hasło: „Ludzie są okrutni, ale
człowiek jest poczciwy.")
otrzymują: Tadeusz Madejczyk ze Słupska, Mariusz Ber
z Koszalina, Grzegorz Lipko ze
Stargardu Szczecińskiego.

Jak przesyłać rozwiązania krzyżówki?
Rozwiązanie powyższej krzyżówki można przesłać do 6 maja na dwa
sposoby: na kartach pocztowych i za pomocą SMS-ów.
n Karty pocztowe należy przesyłać na jeden z adresów redakcji:
ul. A. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin; ul. H. Pobożnego 19,76-200
Słupsk; ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
r Można też wysłać pod nr 7168 SMS o treści:

kgp.kmag hasło imię nazwisko adres
Uwaga: SMS nie może mieć więcej, niż 160 znaków. Koszt SMS-a: 1,22 złz VAT.
Dane Czytelników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby

wyłonienia nagrodzonych a następnie zostaną usunięte.

Hala dla koncernu

Czy wiesz, że:

Końcem Nestle przeprowadził postępowania admini
stracyjne związane z planami budowy nowej hali
w kompleksie produkcyjnym w Kaliszu. Inwestycja
obejmie realizację obiektu o powierzchni około 4 800
mkw.

Bruce Willis będzie twarzą marki Sobieski. Za cztero
letni kontrakt reklamowy dostanie 16 min doi. ustaliła Rzeczpospolita. Kampania ma ruszyć w tym
miesiącu. Gwiazdor, który reklamuje już np. niemiec
kie piwo Veltins, będzie promował wódkę Sobieski.

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

Redaktor wydania: Artur Kostecki, artur.kostecki@gk24.pl, tel. 094 347-35-87

W OBIEKTYWIE Nowośti na rynku

SNTERHiT Polacy mówią „nie" papierowym rachunkom i fakturom

Komora lub dwie

Zainteresowanie e-fakturą
Aż 66 proc. Polaków po
siadających internetowe
konto, chciałoby otrzy
mywać np. rachunki
za prąd, gaz, telewizję
w formie elektronicznej.
Najlepiej, by informacje
0 płatnościach były do
starczane za pośrednic
twem bankowości inter
netowej, na konto ankie
towanych.

RAFAŁ CZABROWSKI
rafal.czabrowski@gk24.pl
Takie wnioski płyną z ba
dań przeprowadzonych przez
firmę ARC Rynek i Opinia
na zlecenie Krajowej Izby
Rozliczeniowej S.A. Tymcza
sem 82 proc. Polaków korzy
stających z bankowości elek
tronicznej wciąż otrzymuje
rachunki wyłącznie w formie
papierowej.
Prosty dostęp do rachunku
Wyniki wskazują, że an
kietowani chcą otrzymywać
rachunki i faktury w formie
elektronicznej przede wszyst
kim ze względu na wygodę
ich przechowywania (30
proc.), pewność otrzymania
w odpowiednim terminie (22
proc.), wygodę przeglądania
(20 proc.) oraz dostęp do ra
chunków z każdego miejsca
1 w dowolnym momencie (18
proc.).
- Oczekiwania użytkowni
ków Internetu nie dziwią, je
śli weźmie się pod uwagę roz
wój usług, a co za tym idzie
liczbę faktur i rachunków, ja

kie za te usługi otrzymuje
statystyczne gospodarstwo
domowe. Coraz trudniej jest
zapanować nad papierowymi
rachunkami i dotrzyrąywać
terminu płatności, zwłaszcza,
że rachunki nie zawsze przy
chodzą do nas na czas - wyja
śnia Romuald Kłosiński, dy
rektor produktu ds. faktur
elektronicznych i konsolidacji
korespondencji w Krajowej
Izbie Rozliczeniowej S.A.
Co ciekawe, korzyści ze
stosowania faktur elektro
nicznych dostrzegają także
wystawcy rachunków. Ich
zdaniem e-faktura pozwala
nie tylko na zmniejszenie
kosztów związanych z przy
gotowaniem i dystrybucją pa
pierowych faktur, ale także
na poprawę komunikacji
z klientem.
- Te wyniki pokazują, że
wystawcy rachunków są
w coraz większym stopniu
świadomi, że wprowadzenie
elektronicznej faktury ma
sens. Koszty przetwarzania
faktury elektronicznej są o 80
proc. niższe od papierowej.
Analizy
przeprowadzone
przez organizację Europej
skie Stowarzyszenie Skarbni
ków CAST wskazują, że kwo
ta potencjalnych oszczędno
ści, jakie niesie ze sobą wpro
wadzenie elektronicznych
faktur może wynosić w Euro
pie nawet do 243 miliardów
euro rocznie. Według eksper
tów tej organizacji, przedsię
biorstwo obsługujące około 1
000 faktur miesięcznie może
zaoszczędzić dzięki wprowa

dzeniu e-faktury nawet 150
tys. euro rocznie. W skali na
szego kraju te oszczędności
będą oczywiście proporcjonal
nie mniejsze, ale bez wątpie
nia będą istotne - mówi Ro
muald Kłosiński z KIR S A.
Polacy coraz bardziej
proekologiczni
Póki co rzeczywistość jest
jednak diametralnie in
na od oczekiwań,, bowiem aż
82 proc. Polaków korzystają
cych z bankowości elektro
nicznej otrzymuje rachunki
i faktury w formie papiero
wej. Jednocześnie aż 69 proc.
ankietowanych dostrzega wa
dy takiej metody dostarcza
nia rachunków za usługi.
Największą - zdaniem ankie
towanych - wadą papiero
wych faktur jest marnotraw
stwo papieru (32 proc.). Aż 23
proc. Polaków zwraca też
uwagę na problem z przecho
wywaniem rachunków w ta
kiej postaci. Nic dziwnego bowiem ankietowani przy
znali, że przechowują rachun
ki przynajmniej pół roku,
a niektórzy archiwizują je na
wet przez pięć lat.
Odchodzimy od papieru
Obecna sytuacja, zdaniem
Romualda
Kosińskiego
z KIR S. A., dojrzała do tego,
aby e-faktury i e-rachunki
upowszechniły się. - Próby
wdrożenia takich rozwiązań
podejmowano
oczywiście
wcześniej, ale bezskutecznie,
gdyż stosunkowo niewielu
Polaków posiadało wówczas

ELEKTRONICZNA PREZENTACJA
W ubiegłym roku KIR S.A.
jako pierwsza firma na pol
skim rynku uruchomiła usłu
gę elektronicznej prezentacji
płatności i rachunków (EBPP),
działającą w oparciu o kanały
bankowości elektronicznej.
Usługa została wdrożo
na pod własną marką BILIX.
Obecnie z tego rozwiązania
może korzystać ponad 50
proc. klientów bankowości
elektronicznej w Polsce.
Usługę uruchomiły już banki
PKO BP (Inteligo oraz iPKO)
oraz PEKAO 5. A., a także
pierwsi wystawcy rachun
ków: telewizja „n", Link4 oraz
PGE ZEWT S.A. Obecnie pro
wadzone są negocjacje
i przygotowania do wdrożeń
w kolejnych bankach oraz
u dostawców usług z róż
nych branż - energetyka, te
lekomunikacja, telewizja sa
telitarna i kablowa, ubezpie
czenia.
dostęp do Internetu, a banko
wość elektroniczna dopiero
zaczęła się rozwijać. Obecnie
odejście od papierowych ra
chunków i faktur jest możli
we. Kryzys gospodarczy spra
wił, że przedsiębiorcy szukają
rozwiązań, które zoptymali
zowałyby koszty wewnętrzne
firmy. Duże znaczenie ma
także wyraźne zainteresowa
nie społeczeństwa taką formą
otrzymywania rachunków mówi Romuald Kosiński
z KR S.A. ■

Najbardziej pojemny piekarnik.
Czy piekarnik o standardo
wych wymiarach może za
gwarantować 20% więcej po
jemności? Tak. Piekarnik
Openspace marki Hotpoint-Ariston to pojemność aż 70 li
trów przy wymiarach 60 x
60 cm, co sprawia, iż jest on
największym piekarnikiem
na rynku w tej klasie. Użyt

kowanie piekarnika Open
space daje możliwość korzy
stania z całej przestrzeni pie
karnika o pojemności 70 li
trów (Extra Large), lub 2
mniejszych komór: Main Spa
ce (o pojemności 48 litrów)
i Small Space (20 litrów), któ
re można oddzielnie regulo
wać.
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75-329 Koszalin
ul. Krzyżanowskiego 35
tel./fax. (094)3474289
tel. kom. 0601783905

N|p. 669_139_30.91

REGON: 330885589

e-mail: ZB_Stelmach@interia.pl
www.stelmach.koszalin.pl

Domy jednorodzinne
wolno stojące

REK

Reklamy zlecane
do naszych dodatków
tematycznych

ukażą się jednocześnie
w „Głosie Koszalińskim"
„Głosie Pomorza"
i „Głosie Szczecińskim"!!!

Piątek
Sobota
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

»• Market
Zdrowie
Dom
• Pieniądze
»• Praca-Nauka
• Automania
■

Sb

ORFO Sp. z o.o.
Będzinko 11
76-037 Będzino
www.orfo.pl
info@orfo.pl
tel./fax 094-35-81-921
kom.0-602-599-533
Czynne: pn-pt w godz. 7-15

Oferujemy w sprzedaży
hurtowej:

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

16809G1K1B

Specjalistyczne roboty budowlane. Kompleksowe remonty.

1365609G1K2/A

'

- kredyt gotówkowy

bez zbędnych formalności
-do 10.000,00 zł

na oświadczenie o dochodach
- szybka decyzja kredytowa
- długi okres spłaty

stan developerski
rejon Nowe Bielice
k. Koszalina (12 km od morza).

Szkółka Drzew I Krzewów Ozdobnych.

»

: L

1342509G1K2/A

-

Odwiedź nas:
Invest Bank SA w Koszalinie
, Piłsudskiego 56
tel. 0-94-346-44-43
Invest Bank w Słupsku
ul Jagiełły 2
tel.0-692-441-578,
0-600-288-070
0-664-932-728
0-801-445-566

Invest Bank w Słupsku
ul. Kołłątaja 30
tel. 0 801 445 566, (061) 8
Invest Bank w Kołobrzegu
ul. Narutowicza 1/7
tel. 094 354-02-05
Invest Bank w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 45
teł. 094 372-38-01
358709SLBH/A
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OGŁOSZENIA

30 kwietnia -1 maja 2009

WCUPER OFfT*
^SL.ast minutę

Pakiet 3-dniowy

Witałność i energia

.
p (ś adanie i obiadokolacja)
nocleg z wyżywieniem HP (smaaa

W cenjei

od 3 maja do 6 maja
od 10 maja do 13 maja
W pakiecie 15 zabiegów / osobę + nocleg i wyżywienie HP (śniadanie i obiadokolacja)
tylko teraz w super cenie:

- sale fitness.
- zabiegi:

3 x kąpiel w białej glince

575.00 zł / osobę /1 miejsce w pok. dwuosobowym
665.00 zł / osobę/ pokój 1 »osobowy

3 x grota solna
3 x bicze szkockie

Informacje i szczegóły:
dział marketingu Arka Medical SPAł e-mail: marketing@arka-mega.pl
TEL. (+ 48) 94 353 21 81, 94 353 21 82, 94 353 21 83, 94 353 21 84, 94 353 21 85

Serdecznie zapraszamy!!!
1429709G1K2A

Opel Insignia Sports Tourer
Odkryj przestrzeń w wersji kombi.

1

ś

DOWBUSZ sp .

Z 0.0, Koszalin, ul. Lniana 3, teł. (094) 341-51-20, 343-25-50

Zużycie paliwa oraz emisja CA: Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi ECOTEC - 6,0 i/100 km, CO, 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.opei.com.pl
1269409G1K2A

OGŁOSZENIA

■33

czwartek - piątek i
30 kwietnia -1 maja 20091

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

WYDOBYWAMY:* PRODUKUJEMY

w Szczecinku informuje, że na obszarze wszystkich

1. PIASEK

1. STUDNIE KABLOWE

2. ŻWIR

2. PŁYTY DROGOWE JUMBO

3.

3. BLOCZKI

4. KAMIEŃ

4. PUSTAKI

zagrożenia pożarowego.

5. KRAWĘŻNIKI

itp.

1. MONTAŻ

"

2. WYKOPY

•

nadleśnictw obowiązuje już III - najwyższy stopień

Pamiętajmy, aby w lesie, jak również w odległości 100
m od lasu, nie używać otwartego ognia, nie palić
tytoniu, nie wyrzucać niedopałków papierosów, nie
palić śmieci.

Si«:;.
■

3. INSTALACJA

P.U.P.H DOLNOSTAL
KRZYSZTOF WOŁCZYŃSKI

DOLNO 3A 77-235 TRZEBIELINO
TEL, 059/85-80-212: 0-696 111 974. e-mail:dolnostal@wp,p

%

Niedozwolone jest również grillowanie,
rozpalanie ogniska, wypalanie traw.
W razie zauważenia pożaru
- należy zadzwonić niezwłocznie
na numer 998 lub 112.

mo/il

Kobylnica, ul. Szczecińska 4

tel. 059/ 846 51 75, tel. 0-668 410 030

Oferta ważna do kkońca maja br.

380409SLBH A

v #*■*
czwartek-piątek ••.
30 kwietnia -1 maia 2009

[ #

miejsce w sprzedaży

45 990
^

100
1

^

zł Bravo Fresh rocznik 2009
iata gwarancji bez limitukilometrów

% multimediów w systemie Blue&Me™
litra na 100 km

•: -V v-

K

0

% - kredyt na 5 lat

RMMmm

324VO

LICZBY NIGDY DOTĄD NIL BYŁY TAK PIEKNL

Fiat numerem jeden w sprzedaży zgodnie z danymi firmy SAMAR (sprzedaż samochodów osobowych styczeń - marzec 2009). Cena Bravo
dotyczy wersji Fresh 1.4 16v 90 KM z rocznika produkcji 2009. 3-letnia gwarancja dotyczy rocznika produkcji 2009. Technologia Blue&Me™
dostępna w standardzie w wersjach Emotion i Sport. Zużycie paliwa 4,1 1/100 km w cyklu pozamiejskim dla Bravo Dynamie 1.6 Multijet 16v 105 KM.
Kredyt 5x0% nie dotyczy wersji Fresh. RRSO, wyliczone dla Fiata Bravo Active 1.4 90 KM o wartości 49 990 zł przy 30% wpłaty Klienta,
60 miesiącach kredytowania oraz skredytowanej opłacie przygotowawczej w wysokości 5% wartości udzielanego kredytu, wynosi 3,13%.’
Średnie zużycie paliwa i emisja C02 (cykl mieszany) w zależności od wersji i silnika; 4,6 - 7,1 1/100 km; 120-167 g/km. Szczegóły oferty w salonach.

AUTO-DIUG

ul. Poznańska 74, 76-200 Stupsk
tel. 059 / 848 99 99, e-mail: salon@autodiug.pl

GAZOPOL

ul. Morska 49, 75-215 Koszalin
tel. 094 / 345 30 07

379809SLBH_A

EKO-INVEST Sp. z o.o.
ul. Pilska 4-6, 78-400 Szczecinek
tel. 094 374 26 11, fax »94 374 31 65
www..ko-in».st.com.pl
kom. 0692 424 790, 0692 426 175, 0606 413 420 eko_invest@interia.pi

PRZYCZEPY ROLNICZE NAJNOWSZEJ GENERACJI produkcji POM-EKO S««rinalt
OD BLISKO 20 LAT PRODUKUJEMY I DOSTARCZAMY NA RYNKI EUROPY ZACHODNIEJ I KRAJOWY

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE PRZYCZEPY ROLNICZE!
O NASTĘPUJĄCYCH
PARAMETRACH:

- ŁADOWNOŚĆ:
9,2-10,8-12,2-14,OT
- NISKA MASA WŁASNA
2,8-3,2-3,8-4,OT
- TRZYSTRONNY WYWRÓT
- PEŁNA HYDRAULIKA
I PNEUMATYKA

- SYSTEM SZCZELNYCH
ŚCIAN DO PRZEWOZU
PŁODÓW ROLNYCH
I MATERIAŁÓW SYPKICH

(szczelność na rzepak)
- RÓŻNE WERSJE
PODZIAŁU I OTWIERANIA
ŚCIAN
- WERSJE Z OBROTNICĄ
I TANDEM

MOŻLIWOŚĆ RÓŻNYCH, OPCJONALNYCH
WYPOSAŻEŃ JAK:
- ROLOWANA PLANDEKA WRAZ ZE STELAŻEM
I POMOSTEM DO JEJ OBSŁUGI
- HYDRAULICZNE LUB PNEUMATYCZNE
OTWIERANIE ŚCIAN
- ZSYPY BOCZNE I DODATKOWE TYLNE
- ZACZEP TYLNY. ORAZ INNE WYPOSAŻENIA
PONADTO PRODUKUJEMY:
- PRZYCZEPY DO BALOTÓW ZE SŁOMY I SIANA
- PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWE
- KONTENERY STALOWE
- PRZENOŚNIKI TAŚMOWE
- KONSTRUKCJE STALOWE

Poszukujemy dilerów! Prowadzimy bezpośrednią sprzedaż z dużymi upustami do negocjacji!
nU-A

czwartek - piątek |jf 'JfT
30 kwietnia'-1 maja 1009 Jgff

OGŁOSZENIA. DROBNE
"AUTOKOMIS MAX-CAR" Sprzedaż,
odkup, zamiana. Kredyty 0% wpłatyuproszczone i gotówkowe. Koszalin,
Szczecińska 90. (094)346-59-16.
(GK)

Ogłoszeniapochodzą:
(OK) - obszar koszaliński
(GP)-obszar słupski

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

10823/A

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

(GS)- obszar szczeciński
(N)- ogłoszenie
z internetowego systemu

--------- s------------------------ :----------------------

ogłoszeń www.nadaj.pl

10818/A

------- —

—------------- ,—

—

10824/A

od Mercedesa orginalne. 0517-270-562. (GK)
---------------------------------------------------------

ASTRA

numerów kierunkowych:

00558/B

1992r 507310279

13717/A

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

AUTO-CENTRUM"

094 koszalińska,
0S9shipska

,----------------- —----------------------------- -

091 szczecińska

10828/A

coupe (92)
698498-095. (GK)
14295/A

E36,1.6,1992r., stan
idealny. 0888-320-851. (GP)

BMW

00334/A

! Ü!!ü !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! Rozbite, złomowanie
602-506-359. (GK)
05948/A

’Him Auto-kasacja, Szczecinek.
6660487-304. (GK)
-

00016/C

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

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

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

kombi,

887-099-669.

(GP)

■•Mi Autozłomowanie KoszalinWacimy. 0606-814-679. (GK)

_--------------------------------------------- ------

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

(GK)
13089/B

"--------------------------------------------------—

12015/A

'

01178/A

KAŻDE do 500 zł 0660487-304,

03813/C

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

00016/B

1500 zł. 0502-992-198.

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

01967/A

Sprzedaż części,
^argard. 0504-672-242. (GS)
^WYPADKOWE.

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

00990/B

SKUP aut za gotówkę!
6517-16-11-22 (GS)

Fiesta 1.4TDCI (2003)
059/811-27-86, 0-601-69-17-35.
FORD
(GP)
---------------------------------------------------------

03793/A

Fiesta, 1991r., cena 1500,
608-155-199. (GK)

FORD

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

14235/A

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

FORD Transit (1995) dubel
0785 335 643 (GP)

kabina.

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

03661

GOLF II

1,6 gaz 1991r.
0694-939-638. (GK)

1,4 (1999)
0601-617472. (GP)
03785/A

Civic 1,41996 r., nowy
model, stan bdb., 0667-281-865.
HONDA
(GK)

(GP)

14113/A

Civic, 1,4, (1999), benzyna,
kupiony w Polsce, 0501-355472.

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

03812/A

JEEP Grand

4,0 (2004),
601-266694 (GP)

^Mienię Mercedesa

C230,
^°06r., automat na działkę
budowlaną., 0603-741-377.

03497/8

1.6 kombi. 0661-679-665.

13576/A

01964/A

KAWASAKI ZR7S750,2002r. prod.
Tel.0-506119-235. (GK)
---------------------- -----------------------------:—

14078/A

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

03331/A

* Korygowanie stanu przebiegu
^ elektronicznych licz.
samochodowych. Dojazd do klienta.
°606314-236. (GK)
"------------------------------------------------------

00576/A

Auto Komis, Gnieźnieńska
18. Kupujemy samochody- gotówka!
'Wvw.amcspj.pl. 094/346 06 59.
kantor Wymiany Walut
°94/341-0695. (GK)
"AMC"

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

13213/8

SEAT Aresa 1,7 SDI1999 r.
ekonom., sprowadzony,
0606406294. (GK)
, .......-v;---------- —

14146/A

SEICENTO 1,1 (2002).
882-517-100. (GK)
——--------------- ----------- — -------

14276/A

SKODA Fabia 1,4 B
Hatchback2002 r cena 13.500 zł.
794-090-777 (GK)
--------------- -------------- ----------------- ----- —

14135/A

SKUTER Honda 1.600,514477-296. (GK)

01947/A

kombi 2.5D (1990)
6506727-396. (GP)
MERCEDES

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

03705/A

KREDYT/POŻYCZKA HIPOTECZNA
Okres rred/towania do 501st
Brak opia! zs wycenę
Brak prcwizi' c a kredytów
stnsHscwycn
Brak prcwiz- za przewaiutowame na PLN
0 Z- za rozpatrzeń e wniosku
/redy! co 100% wsdcści nieruchomości
- szybka decyzja kredytowa
• akcdptaca w e u 'óżn/ch źródeł dochodu
Zadzwoń do nas bo Warto! 11

SUBARU justy (1996).
602- 661-344. (GK)
--------------------------- -------------------------------

14025/A

SUPEROKAZJA! Lancia 2.0 (1998).
VWT4 2.5TDI (1997).
0603- 075-745, 659/845-71-25.
(GP)
---------------------------- ----------------------- -—■

01955/A

SUPEROKAZJA! Toyota Avensis
2.2D (2005). Toyota Hilux 3.0 D4D
(2007). Caddy 1.9 SDI (2004).
Passat 1.9 TDI (XI.2004/05).
0603-076745, 059/845-71-25.
(GP)

Holding

0?zł + VAT
52, tel.094 34 19 830, pn-pt 7.30-16, sob 8-13.30

najbogatsza oferta, pełna gama
1313709G1K2C

zwrot: Anglia, Holandia094/342-24-51, 094/34740-61.
PODATKI
(GK)
------- ------------ :-------------------------------------

pod zastaw,
również chwilówki, 0796094-592.

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

13945

TŁUMACZENIA "PERFEKT"
-wszystkie jęz. 0-691404650
(GK)
06701/A

!!!!!!!!!!!! PIASEK ZIEMIA
GRUZ ROZBIÓRKI WYKOPY
516-080-357. (GK)
----------------------------------------------------------

14302/A

mmmiżwiR, piasek.
WYKOPY, ROZBIÓRKI K-LIN:

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

00537/B

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

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

--------------------------------------------------------00537/A

(GK)
13975/A

Biuro podatkowe.
9434649-34 (GK)

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

!! I Ocieplenia, elewacje,
regipsy, polbruk. 0514-057-148
(GS)
00953/A

00953/B

——

--------------------------------------------------------------------- 14192/8

!!!!!!!!!!!!! Sprzedam
koparko-ładowarkę JCB3 CX-2007r.,
650MTB, stan idealny, cena brutto
200 tyś/zł., 0601-617-166,
posiadamy również Mini Koparki.
(GP)
-----------------------------------------------------—

Kratka zapadła. VAT-u nie będzie,

_____________________________________

03761/A

TROPER 2.8 TDI, 4x4,1991r.,
zadbany, 0601-674-870. (GP)
01927/A

VECTRA, 1.8 (1997) benzyna+ gaz,
kombi 0515-217404. (GP)
---------------------------------------------------------

03687/A

VOLVO S80T6 IDEALNY STAN
695635293. (GK)
14192/A

VW Golf IV 1.9TDI (2000) cabrio
granatowy, 15,5tys.zł,
695-806592. (GP)
03783/A

VW Golf IV, 1.6 (1999)
6668-028-504. (GP)
---------------------------------------------------

03780/A

14120/A

03712/8

VW Transporter 1,9TD,
603792759 (N)

1996.
13990/A

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

m

03772/A

OPEL Corsa

Udiesel (2001)
comfort 6606096944. (GP)
------- ---------------- :---------------------------------

03809/A

Movano (1999) zamienię
na maxa dostawczy, 666603-720.

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

OPEL Vectra

14301/A

2.0 DTI kombi, 1999r,
0609-082-187. (GP)

0735!

!! Biuro Rachunkowe.
0697-707-054 (GP)

odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na stronie www.renault.pt
00341

AUTOMATY DO GRY WSTAWIĘ
513027999 (N)
-__________________ ___________________

DOŚWIADCZONY prawnik

Renault znowu lżejsze o podatek VAT! Do wyboru modele osobowe z homologacją ciężarową pozwalającą na pełne
odliczenie VAT-u: Koleos i Trafia Wkrótce wybór się jeszcze powiększy...
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w zależności od modelu I wersji wynosi od IZ do 10,31/100 km. Emisja CO, od 191 do 247 g/km. Szczegółowe Wormacje dotyczące

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

OPEL

RĘNAWtT

12314

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

(GP)

03732/A

14079/A

00348/A

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

14192/C

I UKŁADANIE KOSTKI, TERENY
ZIELONE PROJEKTOWANIE GRATIS
695-635-293. (GK)

TOYOTA Avensis (2004) diesel,
kombi sprzedam lub zamienię na
tańszy 6796761-802. (GP)

(GK)

1.4+ gaz (2000) kombi,
cena do negocjacji 6502-567-302.

12682/A

01954/A

SUZUKI Enduro 350 SE, 1994r.
prod. Stan idelny.
Tel. 0506119-225. (GK)

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

OPEL Astra

(GK)

! BUDOWA DOMÓW, PRACE
WYKOŃCZENIOWE ARANŻACJE

00358/A

2001r.

14142/A

13997/A

A-Z Remonty, 6666047-222.

sprinter max tanio
1996r. 0506314-048. (GK)

MERCEDES Vito V- klasse,

12413/A

11 DOCIEPLENIA, 0787-556150.

GRATIS 695-635-293. (GK)

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

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

12024/A

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

MERCEDES

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

12145/A

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

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

hoteli,
pensjonatów - logowanie, ulotki,
reklama zew. itp, 512-141-804.
w_______________
..
PITY.

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

I

!!! ELEKTRYCZNE, 505-166990.

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

13995/B

!! "TARG Drzewny"- drewno suche
budowlane, płyty OSB, łaty,
podbitka, podłogówka, boazeria,
listwy, belki dwuteowe, akcesoria.
K-lin, ul. Lniana 20,
094/343-51-80 (pn-pt 8-16).
(GK)

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

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

.

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

! I STANY surowe, dekarskie.
Nadzór. Wystawiam f-ry VAT.
0506096871. (GK)

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

PEŁNA obsługa

!!! UKŁADANIE kostki polbruk, F-ry
VAT, 0506090-871. (GK)

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

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

24h.

Polska, Europa. Pewnie,
szybko i skutecznie.
Tel. 0519-138-340.
l65!_______________

10990

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

ul.Zwycięstwa 163
telefon: 094/ 346-30-07
ILf.TSEETffil ul. Kaszubska 1 A,
telefon: 094/317-06-82
ODZYSKIWANIE długów

14287/A

POlferAR

POŻYCZKI

-do 10000 ńa 7 «t
- bez poręczycie!' • opia! wstępnych
- ;edna. mniejsza rata > dodatkowa
gotówka na dowolny cei
- bez zaświadczeń z Bar ku
Zamień stare kredyty na jeden nowy

00441/A

VWT4, 2.5TDI (2000) 15900zł,
6886470448. (GP)

MERCEDES

_____________________________________

«AFGEL KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23,
^602-644-337 PROMOCJA (GP)

14019/A

03780/B

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

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

[ H AUTA NA GAZ (BRC) RATY -

03793/B

PUNTO II 1,9JTD. 604-243-970.
(GK)

C180 (1995), 250.000
km, lLOOOzł. 0604-2638-19. (GP)

626,1.8 (1996)
6784-010484. (GP)

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

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

— ----- —------ -------- . ■■■ ----------------------

VW T-2,1988r., 6-osobowy, ze
skrzynią. Barakowóz budowlany,
0502-152-949. (GK)

MAZDA
'*!!!!!! PRZYCZEPA
KAMPINGOWA 6 METRÓW,
Mielno- (0)508-386-43i (gk)

13647/A

PT Cruiser 2.2 CDI (2005)
0-601-691-735, 059/811-27-86.
(GP)

--

SZYBKA POŻYCZKA GOTÓWKOWA
-od 1000 dc 100.000 zi
- okres kredytowania do7 lal.
' opened od ouO z- bez ograniczeń wekowych
- cez ZUS, Ul fi dz;aiaincści
gospodarcze;
bez zgody współmałżonka dc 30.000 zł
- dec/zia kredytowa w ciągu 15 minut
- akceptowane wszystkie źródła dochodu
- kredyt na oświadczenie do 6.000 zł
KREDYT KONSOLIDACYJNY

Bez zabezpieczeń

——-— -- ----------- —

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

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

(GK)

POLONEZ Truck, 1,9D
0609-316398. (GK)

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

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

KADETT
(GP)

14254/A

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

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

HONDA

PEUGEOT 607(2003) 2.2i,
6516669-604. (GK)

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

GOLF IV,

^łych i uszkodzonych, kasacja.
Nerkowo, 059/811-91-50,
6606-206-077 (GP)

14254/B

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

00364

GOLF III kombi gaz CNG 8 zł
-100 km, 0516106741. (GK)

sKUp. sprzedaż samochodów

PEUGEOT 307 (2003) 2.0i,
6516669-604. (GK)

----------------------------------------- ---------------03783/8

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

(GK)

03778/A

SKODA Favorit, 1992r. Stan dobry,
0604-94-0638. (GK)

14285/A

!U!!!!! Skup aut sprawnych,
boczniki 1995-2005.
Tel. 0-509-270-859
Wv'w.autohandel.info.pl (GS)

14299/A

PEUGEOT 206,1.1 (2004)
14000zł, 3-drzwiowy,
6500-166500. (GP)

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

126 (1984) 500zł,
695-806592. (GP)

13089/A

PASSAT, 200ir„ 606319-227. (GK)
-------------------------- —----- ------—.——

— -----—--------------------

www.bSf.pl

Niezależny Operator Finansów
13773/A

14077/A

FIAT

!! AUTO-KASACJA Koszalin,
^czecińska 67. Transport gratis;
°94/342-28-39,0-606-723-398.
(GK)

KAŻDY do
(GP)

01940/A

RS 2000 (1995) 7.300 zł,
0504421-008. (GK)
ESCORT

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

! '■!! Auta powypadkowe,
2łomowanie, 0501-629-821.

14329/A

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

FELICJA (1999)

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

----------- —,---- i-----

C15D. 0660426711. (GP)

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

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

01828/8

(1996) na części.
0602-822-380 po 14,00. (GK)
CINQUECENTO

CITROEN

■'

QUAD (2005) 501-896981. (GK)

—----------- —----- ,--------- -----------------------

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

--------'

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

BMW 318is

!!!!!!!!!!!!!!!!U U !!!!!!!!
■Hü! całe i powypadkowe
602-589-000 (GK)

—

—

(N)

------;---------------------- .——-------- --——

PASSAT kombi 1.8 +gaz (1993)
0-506287-638. (GK)

----------------- ------- —------

ALUFEDLGI16

telefonicznych

Bankowe Towarzystwo]
Finansowe Sp. z o.o.
01911/8

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

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

Poiajemystrefy

PASSAT B5 (1997), diesel,
16700zł. 0506366-826. (GP)
-------—------ ------------------------/■-■■■—

Zaprasza autoryzowany partner Renault
12804

nawiąże

współpracę z podmiotami
gospodarczymi. Tel. 886-644-094.

Dubnicki Sp. z o.o.

75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 81
Tel.( 094) 347-14-20, fax 347-20-30
www.dubnicki.com.pl

(GS)
1170309G1K2B

tają 2009
"INVESTA" Nadzory,
kosztorysowanie 0608-558-166;
www.briinvesta.pl (GK)

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

-------------------------- -------------------------a------

BALUSTRADY,

bramy, automatyka

601885944

(N)
12718/A

ogrodź.
0513-685-847. (GK)

12254/A

ładowarka,
oczyszczalnie przydomowe,
drenaże 607-116-391. (GK)
KOPARKO-

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

remonty
500-354-255. (GK)

01671/B

BOTOX. MEZOTERAPIA- USUWANIE
ZMARSZCZEK. WYPEŁNIACZE.
(094)348-13-65,
WWW.BIO-MED.PL (GK)
BRAMY, ogrodzenie, - produkcje,
montaż - "MIRAF" 0698-972-369.
(GP)

MATERIAŁY BUDOWLANE,
0691-179-543 (GP)

(GK)

PŁYTY drogowe, jumbo,

BUDOWA domów jednorodzinnych.
Szybko i fachowo. 0609-307-703

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

0783-282-382.

BRUKK-LIN

12825/A

MONTAŻ ogrodzeń

trelinke

kupię. Płatne gotówką
0880463-795. (GS)
układanie,
0785-55-28-55. (GP)
POLBRUK

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

BUDOWA domów,
(GK)

01088/A

793403-377.

ogrodzenia
betonowe i drewniane- panelowe
sprzedaż, montaż 0-601-860-329.
POLBRUK-UKŁADANIE,

BUDOWA domów, profesjonalnie.
Atrakcyjne ceny (do uzgodnienia),
0603-276-796, 0668-299-523.
(GK)
---------------------------------------------------------

13729/A

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

(GP)
03710/A

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

(GK)

00297/A

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

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

DACHY naprawa, papa.
664-226-134. (GP)
DACHY naprawy

papa

505-753-604.

(GK)

więźby, pokrycia, poddasza,
remonty. Słupsk, 0508-346406.

(GP)
03678/A

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

DACHY.
(GK)

01893/A

Solidnie, 500-131-845.

DEKARSKIE,

0696-157-199.

(GP)

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

faktury.
01868/A

0514-200-824.

DOCIEPLENIA,
(GK)

0-781986-261.

DOCIEPLENIA,

elewacje

505-266-915

(GS)

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

0517-509-723.

GINEKOLOGIA,
(GK)

0724-346-934.

(GS)

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

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

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

REHABILITACJA:

--------- --------——

09964/A

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

SPEC.

komputerowa,
Rentgen, USG, Pantomografia.
Gabinety lekarskie. Koszalin,
Kościuszki 7. 094/346-11-99.

TOMOGRAFIA

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

SUCHE zabudowy,

0723-38-80-86.

18 zł/m2.

ENERGETYCZNEJ. 0501-124-159.
(GK)

KOMISY.

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

iant

cementowo- wapienne.
Profesjonalnie! 662-142-955.

TYNKI

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

(GK)
TYNKI
(GK)

ELEKTRYCZNE INSTALACJE,
POMIARY GRATIS 695-635-293.
(GK)

gipsowe, 0604-941-550.

KREDYTY

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

TYNKI

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

ELEKTRYCZNE,

ELEKTRYCZNE.
(GK)

0602-196-864.

ELEKTRYCZNE.
(GK)

0698490-274.

(GP)
01758/A

UKŁADANIE polbruku
0790-370-909 (GP)

00461/A

dekarskie, 0-506-290-806.

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

WIATY,

WIĘZBY,
(GK)

przyjmie do wykonania
więźbę dachową i pokrycie referencje. 0-605-855-767,
rysiek.ustka@interia.pl (GP)
FIRMA

dachy. 0888-109-568.

14142/B

wentylacja,
konserwacja 0-514-285-974.
KLIMATYZACJA,

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

ładowarka
0604-564-261. (GK)

(GK)

Szeroka oferta kredytów gotówkowych.

!! DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA

!!! STOMATOLOG- leczenie,

12597/A

11028/A

! ! 0885-893-714 ginekolog
(GP)

0504-092-912.
Promocja dla panów!!! (GP)

BLACHARSTWO
-LAKIERNICTWO
-AUTOHOLOWANIE 24 H
rozliczamy sie bezgotówkowo
z firmami ubezpieczeniowymi
PZU, WARTA, HESTIA, ALLIANZ, i inne
zapewniamy auto zastępcze
na czas naprawy

AUTO-DUBNICKI
01616/A

pożyczka. Sławno.
664-026-823. (GK)

75-811 Koszalin ul. Połczyńska 117
tel. 094 347 14 37
kom. 24 H 602 624 745

www.dubnicki.pl
1386209G1K2A

#5
Km |I Spółka
Energetyki
z o.o.
Koszalin, ul Morska 10

Stacja Kontroli Pojazdów
Pamiętaj!!!
Opłaty we wszystkich Stacjach są jednakowe
WYKONUJE BADANIA TECHNICZNE
WSZYSTKICH POJAZDÓW
Naszym Klientom przez cały rok

bezpłatnie ustawiamy światła, sprawdzamy hamulce i amortyzatory.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, soboty 9-14
tel. 348-30-28, 348-30-25. Realizujemy płatności kartą kredytową
711809G1K2A

© NIPPARTS
SKLEP Z CZĘŚCIAMI

TYLKO 90
SAMOCHODÓW

wykonuje: badania techniczne
wszystkich pojazdów bez kolejek!!!
* sprzedaż i wymianę opon, wyważanie kół
* przechowywanie sezonowe opon
*ustawianie geometrii kół,
drobne naprawy
* promocyjne mycie samochodów
w bezdotykowej myjni ręcznej
824409G1K2A

11697/A

Części samochodowe

HURTOWNIA FILTRÓW
75-122 Koszalin, ul. Mieszka I 2a

(GK)

tel. (094) 346-29-16, 342-64-38

Czynne: pon.-pt. 8-17, sob. 8-14
Polecamy:
• filtry oleju, powietrza, kabinowe do samochodów, klocki hamulcowe

t paski klinowe wlelorowkowe i rozrządu 900 typów

GOTÓWKA konsolidacja
(GK)

094/722-07-07

(GK)

ul.Syrenki

Koszalin, ul. Mieszka 139

600-05-77-77.

już od 899 zł! Bez zaświadczeń!
0508-050-250. (GK)

nr 60

S(094)346-26-59 E.mail:oskp@zord.pl

00414/A

GOTÓWKOWE

L

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

11863/F

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

10826/A

11397/B

BIURO WERA,

SZYBKA

(GS)

samochodowy! Np. 50.000 zł- rata
---------------------------------------------------------

Enigma katalog
0601165757 (GK)
BIURO

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

GE

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

(GK)
14133/A

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

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

0508-050-250.

0-605-788-008. (GK)

protetyka NFZ- rejestracja
(094)346-58-30. (GK)

11697/E

BIK. Teren:
Lębork, Bytów, Słupsk
Kontakt: 668-360-666 (GP)

(GK)

E-KREDYT24.PL

(ZACHODNIPOMORSKIE,
POMORSKIE). DO 20.000
BEZ ZAŚWIADCZEŃ-ETAT,
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,
ROLNICY, EMERYCI, RENCIŚCI.

(GK)

1076509G1K2B

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

(GK)

POMŚrem 81 tandem 696 645 640.

I KOREAŃSKICH
75-137 KOSZALIN
ul. Szczecińska 60
tel. (094) 34 63 008
Warsztat: tel. (094) 34 11 964

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

CHWILOWKI

10832/B

03537/A

PRZYCZEPĘ niskopodwoziową

JAPOŃSKICH

CHWILÓWKA

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

PŁYTY chodnikowe,
0-601-65-29-38. (GP)

POŻYCZKA bez

u nas atrakcyjne kredyty
gotówkowe samochodowe
hipoteczne. Bez dodatkowych
kosztów. Na oświadczenie
do 20 tys 094-7164947
696041104 660170990
www.cfporto.pl (GK)

!!!! KONSOLIDACJA ^dodatkowa
gotówka do 120 tys., błyskawicznie.
Koszalin, (094)345-83-46.
(GK)

po piwie, 662-113-713.

(GK)

A

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

11863/B

KEG beczki
(GP)

pieniędzy? Pożyczki
do 2500 zł. Darłowo. 518-016-019.

■■■V

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

03706/A

GLAZURA wykończenia
787-558-150. (GK)

Oddłużanie pod zastaw nieruchomości
- bez zaświadczeń o dochodach,
- dopuszczalne przeterminowania
w spłacie kredytów.

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

USŁUGI
(GK)

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

13084/»

SUPER gotówkowy,

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

lf§££[WTY

skupi żyto.

Tel. 0604-509-365,
094/342-02-39. (GK)

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

Zrób wiosenne
porządki w swoich fiansach!
Zamiast kilku, miej jedną, tańszą
ratę! Porady, konsolidacja,
oddłużanie! Koszalin,
Zwycięstwa 140, pokój 3. (GK)

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

GORZELNIA Świerczyna

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

(094)341-91-95.

LOMBARDY

500-023-010.

059/8434742.

POTRZEBUJESZ

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

UŻYWANE -

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

0606-999-505.

NOWY bank

BETONIARKĘ,
(GP)

01741/8

501-226-997.

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

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

01958/A

00170/A

Do
2500 zł. Akceptujemy różne formy
dochodu! Infolinia: 0-801456-000;
022420-56-00. (GK)

"JANOSIK"

TYNKI

DOMY z drewna,
(GP)

NA oświadczenie
(GK)

"JANOSIK"

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI

KUPNO
„AK-TEL”. KUPIMY NOWE TELEFONY
Z Si MŁOCKI EM I BEZ 662-193-884
(GK)

dowód, 091-38-26-333

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

(GK)

ŚWIADECTWA,

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

KREDYTY na
(GS)

02223/C

POŻYCZKA NA TELEFON
888-323-222. (GK)

(GS)

(GP)

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

NATYCHMIASTOWA pożyczka.

!! 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

(GK)
SZYBKIE

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

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

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

pożyczka do 2500 zł.
Koszalin. 664-026-828.

SZYBKA

10717/A

(GK)

!!! KREDYTY!!! Nowe możliwości.
Przyjdź i sam sprawdź. Kredyty
na oświadczenie. Gotówka 20tys.
Konsolidacja 50tys. Koszalin,
Połtawska 4/7 (Jowisz obok apteki
pod Lwem) 094/3426838
508050820 (GK)
MINa dowód 20 tys.
0695-30-80-96. (GP)

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

do
2500 zł. Białogard. 664-026-827.

120 rat. Słupsk, Plac
Dąbrowskiego 6.059/842-92-38.
(GP)

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

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

NATYCHMIASTOWA pożyczka

! I! 100 000 bez poręczyciela,

LIKWIDACJA

-------------------- —

ŚWIADECTWA energetyczne,
0661-567-857. (GK)

DOCIEPLENIA,

KOPARKO-

GINEKOLOGIA,
(GK)

01945/A

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

DOCIEPLENIA,
(GK)

GABINET stomatologiczny
Agnieszka Koczerga; narkoza,
leczenie, usuwanie zębów;
wybielanie, chirurgia
stomatologiczna, protetyka,
implanty; Słupsk, Pobożnego 4/2,
059-842-86-57. (GP)

(GK)

DESKA TARASOWA,

DOCIEPLENIA budynków,
0785-55-28-55. (GP)

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

00736/A

obiektów, roboty
ziemne, kopanie stawów, wynajem
koparek i ładowarek,
0-509-319-333,0-607-201-702.
------------------------------------:---------------------

(GK)

OPTYK

ROZBIÓRKI

DACHY,

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

GABINET lekarski

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

układanie kostki:
polbruk, granit, 0501-520450.

10989/A

(GK)

MINIKOPARKA 0508199-555.
(GK)
MINIKOPARKA,
(GK)

10967/A

Ogólna, Estetyczna,
USG, laseroterapia. Powieki,
brodawki, korekta uszu,
nerwobóle, zmarszczki, trądzik.
094340-31-50 605-284-307.
CHIRURGIA

MALOWANIE,

10 zł/m2.

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

(GK)

BALUSTRADY,

BLACHA trapezowa od
0505-171-321. (GP)

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

• japońskie świece zapłonowe firmy DENSO
żarowe FAI Automotive

pożyczki bez Bik-u

klocki hamulcowe 440 referencji

Koszalin, Sianów, 692469-894.
e
10609/A

oryginalne filtry, klocki i szczęki do samochodów japońskich i koreańskich

1076309G1K2B

czwartek4- piątek gg ^±Tf
30 kwietnia -1 maja 20091J/

OGŁOSZENIA DROBNE
!!!!!!!!!!!!!!
"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

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

11625/A

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

eCe

* * *

ZAPRASZAMY do:

NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM
JEŻYKÓW OBCYCH
■ język niemiecki

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:
- liceum ogólnokształcące
- technikum ekonomiczno-hotelarskie
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych
PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ:
- liceum uzupełniające (2 lata)
- technikum uzupełniające (3 lata)
- technik fryzjerstwa
- technik handlowiec

w zawodach:
- technik masażysta
- technik usług kosmetycznych
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik informatyk
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik rachunkowości

01126/B

10507/A

1341

wszystkie szkoły posiadają uprawnienia
szkół publicznych
1402809G1K3B

* FUNDACJA *
eQe *

*

*

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

09.05.2009r.
10837/A

blokady skrzyni
biegów; 196-30 (GP)

napełnianie,
czyszczenie- profesjonalnie, tanio Szczawiowa 53 d; 0691-995470
(GS)
01090/A

Tel:091/4646-017

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

- Logopedia

NA INNE ATRAKCYJNE KIERUNKI
PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA np:
- Doradztwo zawodowe i personalne
- Prawno-administracyjne
- Polonistyka
-1 inne

używane, nowe do aut dostawczych
i osobowych. Prostowanie felg.
Auto-serwis "Piotrex". Koszalin,
Karłowicza 18.0602458-307.
10815/A

OPONY NOWE, OSOBOWE,
CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY
Wybór opon i felg używanych,
akumulatory, oleje.
Białogard, kołobrzeska 26a,
094-311-85-33. (GK)
00454/A

1402809G1K3A

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

09337/A

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

02911/A

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

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

ODDZWONIMY. (GK)

03542/A

I KURS ZA DARMO? BUBNOWICZ
0609-610-556 WYŚLIJ SMSO
TREŚCI: "KOSZALIN"

00337/A

VW, Audi - części, naprawa. Słupsk,

59/842-55-57,

604-453-089 (GP)
00310/A

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

10820/A

Wypożyczalnia

_________________ —-------------------------

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
"ARTIS"
(GP)

03368/A

Słupsk, 0502-286-701.

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

(GK)

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

02843/A

"RÓŻA" 604-08-35-38;
94-345-81-62 (GK)

B+E, C,
C+E,501-334-323

11198/A

"TOMCIO"

NAMKłL.

KURS OD 4.05.2009 WSZYSTKIE
KATEGORIE. 0502-705-850,
0504-254-184. (GK)

(GK)

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

CHEMIA 792-121-583 (N)
13720/A

0-608-866-068.

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

KURSY komputerowe "Matcomp"

091/4343-296,091/81-27480

14129/A

ul. Zielona 1
059/84245-66 kat ABCE, otwarcie
16 kwietnia, promocja wiosenna B
1100 zł. Przewóz osób, winiety 0C,
AC (GP)

09699/A

BABSKA -

rozpoczęcie 10-12
każdego miesiąca, 0500-092-245

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

SUSKI(GK)

01620/B

bezstresowo! 502-666-195.

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

10830/A

NIERUCHOMOŚCI

(GK)
14284/8

3 pok. Warszawa
606-281-088 (GK)
60M2

13868/8

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

(os. Lechitów)094/34243-57. (GK)
DOM

14212/A

DOM w Koszalinie, Krucza,
Ogrodowa, Mireckiego,Wybickiego,
okolica, zdecydowanie kupię
603 651262. (GK)
00414/A

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

Mieszkanie
3-pokojowe, 55m\
rej. Sikorskiego 192.000,-

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

!! IPOŁAWSCY-NIERUCHOMOŚCI

1-P0K0J0WE

Nowy parterowy 469.000;wolno
stojący Akademickie, 529.000

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

059/8402402, www.polawscy.pl
2-pokojowe Ustka od 135.000,
2-pokojowe Słupsk od 129.000,
34 pokojowe Słupsk od 165.000.
(GP)
—-----------------------------------------------------

03659/B

ul. Asnyka 15- prowizja 0%
3-pok. 59 m2, Moniuszki-189 tys.
lub zamiana na 2-pok. Działki
blisko jeziora: Jamno 1356- 95
zł/m2; ul. Lubiatowska 1382 m2
-125 zł/m2. Ceny zawierają koszty
biura, www.alto-sc.pl
094/345 7181. (GK)
------------------ —----------------- ---------------

14284/A

PIŁSUDSKIEGO 5,0-94/342-38-39
605400-905; www.ankam.com.pl
NIE UKRYWAMY KOSZTÓW
PROWIZJI W CENIE
NIERUCHOMOŚCI! (GK)

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

13681/A

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

59/840 1155
www.ellert-nieruchomosci.pl

"ANKAM"

pensjonat Darłówek

850000

(GK)

(GP)

______________________

00034/A

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

02797/A

2-pokojowe,
36-38m2, Słupsk, 0604-123-933.
MIESZKANIE,
(GP)
----- ----------------- ----------------------------------

03686/A

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

III! 11 Apartamenty Wilia Moderna
Koszalin. 4 200 zł netto za m2.
Kredyt z dopłatą rządową. Biuro
sprzedaży tel. 094/34-333-04,
602-178-327.
www.akwadrat.com.pl (GK)
14095/A

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

13687/A

"CENTRUM"-BIAŁOGARD,

094-312- 85-10. Domek 96m,
dz. 1012m Pomianowo 160tys.
Dz. 42a uzbr. Zwartowo 60tys. 1-p.
46m 128tys.
www.danutacentrum.btk.net.pi
(GK)
00543/E

"INTERHOUSE"
00799/A

NIERUCHOMOŚCI

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

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

(GK)
14223/A

"INTERHOUSE" ! Nowe domy
w zabudowie szeregowej, Rokosowo
- ul. Mirtowa od 385.000 brutto
(GK)
------------------- --------------------------------------

14223/E

"INTERHOUSE" ! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże - ul. Żytnia,
13472/A

! I "KIUAN"

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

Prowizja 0%.
Domy wolno stojące
parterowe i piętrowe. Koszalin

14223/C

"INTERHOUSE" I Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże, lokale
usługowe, ul. Spółdzielcza,
od 3458 zł/m2 + VAT (GK)

Rokosowo, Bukowe,

_______________________

Unii Europejskiej, Raduszka,
Stare i Nowe Bielice.

14223/D

"INTERHOUSE" ! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże, Świeszyno,
od 2617zł/m2+VAT (GK)

Darłówko, Mielno, Dąbki,
Gąski, Chłopy, Sarbinowo,

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

14223/B

ha Świeszyno 0793-599-817.

www.knk.com.pl 094-347-66-16.

0,55
(GK)

(GK)

--------------------------------------------------------14203/A

13814/D

1-POK.

13649/A

059/84-00-930,

www.spgn.pl

mkw.

Koszalin; 691-027-776.

00034/C

36 mkw. K-lin
0696-946-260. (GK)

2-POK.

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

14357/A

kuchnia,

Koszalin ul. Kolejowa.
0502-008-809. (GK)
---------------------------------------------------------

2-POKOJOWE (54)
(GK)

(GK)

14083/A

mkw., w Boninie,
094/341-54-65, 694-709-759.
(GK)
14226/A

12984/A

mieszkanie 48
mkw., 111/ IVp., os. Przylesie.
0502-250-875. (GK)

BEZPOŚREDNIO

13734/A

sprzedam. Słupsk,
059/8444-878. (GP)
-----------------------------—---------------------- 13000/A

01456/A

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

------------------------------------------------------—
01864/A

DOM
(GP)

Ustka,
0501-578-049. (GP)

2-POKOJOWE

10125/A

+ grunty. 0514-620-210.

---------------------------^---------------------------01759/A

01913/A

240m2 (4 łazienki), działka
550 m2. Ustka, 0604-698-144.
DOM

37m2,
0663-536-333. (GP)

2-POKOJOWE,

03767/A

49m2, Ustka, blisko
morza, 0-606466-566. (GP)

2-POKOJOWE,

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

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

BOX Wolności

2-POKOJOWE Słupsk,
0665-32-57-69. (GP)
----------------------------------------------------------

14260/G v

AR-HAND; 508-525-765;
059-84-00-34; WWW4RHAND.PL
(N)

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

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

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

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

2-POKOJOWE 44

-----_-------------------------------------------------

ABAKUS

14344/A

094/34-258-30.

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

14260/D

03737/A

os. Niepodległości,
190.000. Słupsk, 0506-079-963.

2-POKOJOWE,
(GP)

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

01898/A

nowy 300 mkw., 3 km od
Koszalina, 0-603-336-947. (GK)

DOM

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

DOM
(GK)

14216/A

nowy Konikowo 512-181-139.

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

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

01907/A

Słupsk Oś. Niepodległości,
Omega 059 84144 20 (GP)

3-POK,

---------------- —

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

03662/8

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

3-POK.

DOM
(GP)

13950/A

57 mkw., II p.,
okazyjnie Gościno 094-31-89-317.

3-POKOJOWE
(GK)

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

13864/A

IVp„ Szeroka,

■

12134/A

01832/A

sprzedam 094/34-23-830,
696-910-516. (GK)
DOM

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

13657/A

DOM SZEREGOWY KOMFORTOWY
250 MKW. KOSZALIN, BAJKOWA 12990.000.0608-66-66-00. (GK)
----------------------------------------------------------

(GK)

12583/A

(GK)

Słupsk. 0601-79-68-20.

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

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

698-643-337.

Sławno. 518-395-123.

------------------------------------------------ ------ -00034/D

55 mkw.,
608-556-712. (GK)

3-POKOJOWE,

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

DOM

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

13419/A

DOM ROKOSOWO, WOLNOSTOJĄCY,
DEWELOPERSKI, 0-697-657-514.
(GK)

13676/8

szeregowy, możliwość
działalności gosp. lub zamieszkania
dwóch rodzin. 0509-317-116,
602494-086. (GK)
DOM

Koszalin,
Bosmańska. 0608-300-004.

3-POKOJOWE,

(GK)
14270/A

3-POKOWE (47)

lip ul. Piłsudskiego,
0-94/345-02-53,0-607-140-942.
-- --------------------------------------:------

4-POK.

DOM

w Łosinie, 0602-765-016

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

(GK)
- ■■

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

13954/A

Wiślica 0514-922-835.

---------------------------------------- ----------- —^

059/84-00-930,

www.spgn.pl

DOM

14037/A

(GP)
02966/A

(N)
13987/A

00034/E

wolnostojący, stan surowy
zamknięty, 10 km od Słupska,
działka 6000m2.0-880-794435.

11680/A

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

DOM

(GP)

4-POKOJOWE 0516-010-771.
(GK)

(GP)
03795/B

DOMY JEDNORODZINNE
Z DOPŁATĄ RZĄDOWĄ
50% mniej odsetek z kredytu
Bliźniaki 118m2,
Szeregowe 87mi,107m2
Cena już od 370.000/ zł brutto

(GP)

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

1-P0K0J0WE-34,71

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

3-POKOJOWE

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

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

----------------- —-----------------------------------13689/A

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

optimusnieruchomosci.pl

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

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

12356/A

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

2-POKOJOWE (48) widna

14260/F

komfortowy, nowy dom,
z wyposażeniem, Bielice, tanio 499.000 (GK)

ABAKUS

2-POK.

-------------13684/A

14260/E

5-pokojowe (83), loggia,
rej. Kołłątaja, 275.000 (GK)

ABAKUS

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

--------------------------------------------------------03659/A

14260/C

4-pokojowe (56),
rej. Zubrzyckiego, tylko 187.000,pilna sprzedaż, szybkie wydanie,
może być kredyt (GK)

ABAKUS

bomescl.e

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

02697/A

14260/8

2-pokojowe (49), nowsze
budownictwo, z loggią, Rokosowo
199.000 (GK)

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

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

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,
(GP)

14260/A

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

ABAKUS

UWJ

"ANKAM"

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

10731/A

(GK)

Poszukujemy domów

"ALTO"

BEZSTRESOWO. 608-781101. (GK)

02253/A

O M O

ABAKUS

IIIPOŁAWSCY-NIERUCHOMOŚCI

ul. Asnyka 15. Pilnie
poszukujemy mieszkań 2-pok
w Koszalinie. 094/345-71-81.

13707/A

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

4-POKOJOWE,

14-pokojowe, (67) ustawne pokoje, rozkładowe,
Mieszkanie
balkon, rej. Wańkowicza, 205.000,-_________
2-pokojowe, 45m2,
■ Atrakcyjny dom wolno stojący (212) z 4 nieza- re: Władysława IV 175.000,leżnymi mieszkaniami, Rokosowo, 595.000,I Działka gruntu pod budownictwo jednoro
dzinne (1422) płaski teren, Mścice, 130.000,-

(GP)

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

____________________________________-

(GK)

I OKAZJAMI 4-pokojowe, (56) wysoki parter,
rej. H. Sawickiej, 185.000,- szybkie wydanie!

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

U MERKURY!!

512-004-262.

1 piętro,

691461467.

1068809G1K2Y

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

KUPIĘ dom,

4-POKOJOWE,

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

11-pokojowe, (32) widna kuchnia, środkowe,
ciepłe, balkon, rej. Zwycięstwa, 110.000,13-pokojowe, (58) po generalnym remoncie,
loggia, I piętro, rej. Sikorskiego, 255.000,-

10835/A

604-755-953
943420-584 (GK)

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

(GP)

b-\BELAftD
E R U C H
INI

WEEKEND

! Jasiński Nieruchomości
094342 0888
www.jasinski.com.pl,
lokal na Piłsudskiego -263m2 (GK)

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

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

PZM-OT

Działki nad morzem:
01638/A

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

NAUKA. KURSY

13967/A

ALEX-tanio! Słupsk,
0509-435-744. (GP)
-------------------- --------------------------------—

14332/A

(GS)

03381/A

ALEK JARUGA- STRAŻACKA 1. NOWY

"OE-EM CENTRUM"

Matematyka,
(GK)

(GP)

____ _________________________________

KOREPETYCJE

0604-638-016.

sprzedaż

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

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

(094)348-0-347.

MAŚLAK Marek,
(GK)

12311/A

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

(GK)

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

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

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

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

01798/A

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

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

03356/A

kat. B, 0509-345-511.

kosmetyczne....

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

(GK)

~-------- —-----------------------------------------

KOSZALIN
(GK)

3-pok. z balkonem.
502-761-241. (GK)

ZAPRASZAMY NA KURSY np.

OPONY

borny,

0SK Morze, 503423416.

2-,

11593/A

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

KAT. B
(GP)

01965/A

"ALT0"

00220/A

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

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

NIERUCHOMOŚCI. 059/840-32-32.
www.merkury.slupsk.pl (GP)

30.05.2009r.

CHŁODNICE WODY I KLIMATYZACJI
nowe i używane, sprzedaż
naprawa, 094/347-13-15. (GK)
--------------------------------------------------------

Tuwima 23.
Letnia promocja!!! Cena 1000 zł.
Otwarcie 5 maja, godz. 16.
0-59/845-50-50, 0-502-099-240.

!! MERKURY U

16.05.2009r.

10821/A

AUTOKUMATYZACJA-

AUTOSZYBY,
(GS)

INKUBATOR Słupsk,

_____________________________________01619/J

- Przygotowanie pedagogiczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa

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

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

- Organizacja i zarządzanie w oświacie
- Oligofrenopedagogika
- Kształcenie zintegrowane w edukacji
wczesnoszkoinej i wychowanie
przedszkolne

02278/A

11146/A

KUPNO

ZAPRASZAMY NA NOWE EDYCIE
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

AUTOALARMY,

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

EUROPEJSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE

tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99
www.fundacja-ece.edu.pl
ul. Chałubińskiego 15

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

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

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

w Koszalinie

AUTO

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

OŚWIATOWA

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

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

SZKÓŁ POLICEALNYCH

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

- język angielski

studia prowadzone są w formie
stacjonarnej i niestacjonarnej

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

w Koszalinie

tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99
www.fundacja-ece.edu.pl
ul. Chałubińskiego 15

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

EUROPEJSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE

(GK)

00034/B

Sprzedaż: Selfa,
Koszalin, ul. Słowiańska 3
094/3422518,600499145

yyww.seifa-koszaiin.pl
1161709G1K2A

IS czwartek - piątek
JO M. 30...kwietnia -1 maja 2009___________ _

A B A K U S 1
NIEZALEŻNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI (z licencjq państwową)

TANlOi BEZPIECZNIE

OGŁOSZENIA DROBNE
INVEST

0 % prowizji Dom - Kraśnik 12km od Koszalina- 257.000
094/347-70-00, www.investsc.pl
(GK)

DOŁĄCZ DO NASZEJ BAZY OFERT NA

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

ZASADACH OTWARTYCH

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

* Nie wydawaj na ogłoszenia
* Nie trać swojego czasu
* BEZPŁATNE przyjmowanie nieruchomości do sprzedaży
yul. Zwycięstwa 143 (obok Zwigzkowca) (094) 345 22 75J
z piwnicą (240)+ osobny
budynek (105) na działalność
gospodarczą bądź centrum
rekreacyjne. Słupsk 0600-082-162
www.otodom.pl nr 568308 (GP)
DOM

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

DOM,

03201/A

Zielin, 0603-95-10-62.

(GP)

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

DOM.
(GP)

03781/A

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

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

00034/F

DOMEK os. Bukowe,
0502-129-606. (GK)
---------------------------------------------------------

14227/A

DOMY w

zabudowie szeregowej
390.000 zł Koszalin,
0604422-387. (GK)
Pom. 7 ha
0601-887-144. (GK)
---------------------------------------------------------

13502/A

budowlana Damnica.
0-887-099-669. (GP)
------------------------------------------------------—

03813/A

DZIAŁKA 3000m2

(25złm2)
okolice Sławna, możliwość
zabudowy 0-516-080-594. (GP)
---------------------------------------------------------

03815/A

DZIAŁKA 4000m2,55tys.zł,

14024/A

DZIAŁKA uzbrojona, 1000m2,
ładna Siemianice, warunki
zabudowy, 0602404-884. (GP)
---------------------------------------------------------

03820/A

DZIAŁKA w osiedlu domków,
Słupsk, Banacha. "IBIS"
059/84-25405, www.ibis.slupsk.pl

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

03795/A

DZIAŁKA budowlana

0,42 ha
Postomino 506-821-113. (N)

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

14283/A

DZIAŁKA budowlana

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

13601/A

DZIAŁKA budowlana

23,5 arów
Stare Bielice, 0604-236-898. (GK)
----------------------------:----------------------------

14229/A

DZIAŁKA budowlana

30 arów
Koszalin ul. Żytnia. 0501-501-630.
(GK)
---------------------------------------------------------

12374/B

DZIAŁKA budowlana

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

14271/A

Bielice

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

11986/A

DZIAŁKA budowlana oś. Zielone
Wzgóize, Koszalin
tel. 509 700 993. (GK)
---------------------------------------------------------

01902/A

DZIAŁKA,
(GP)

Ustka. 0601-20-66-94.

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

00451/A

DZIAŁKĘ rolno-

budowlaną 5 h (2h
pod zabudowę) k/Darłowa, 8km od
morza, 0-663-776-670. (GP)
03713/A

DZIAŁKĘ w

strefie C -uzdrowisko
Ustka 1070m2. 0791450-567.
03712/A

DZIAŁKĘ, morze, rzeka,
www.dzialka2008.republika.pl

(N)

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

13088/A

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

00448/A

budowlane 800 i 1530
mkw., Stare Bielice, 668-058-685.
(GK)
---------------------------------------------------------

13646/A

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

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

budowlana, pełne
uzbrojenie 0604-84-10-94
—

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

(N)
13974/A

Darłówku.
Super lokalizacja. Całoroczny.
502-288-576. (GK)
---------------------------------------------------------

14241/A

0602-694401.

(GK)

MIESZKANIE 4-pokojowe,

14073/A

74m2,

Kołobrzeg, 315000zł,
0502-537-951. (GK)

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

03698/A

DZIAŁKI
(GK)

03721/A

Niekłonice, 668-192-115.
13132/A

14065/A

NOWE domy

w budowie
tel. 0509-533-031
www.domykoszalin.pl (GK)
Kędzierzyn
694-056-822. (GK)

(Gierczak) 0-605-398-165.

NOWY dom

w Siemianicach,
0-501-027-578. (GP)
-------------------- -------------------------------------

11 ha,

602-229-687.

(GK)

03786/A

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

13706/A

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

03606/A

Ogród Centralny- działka
zagospodarowana i urządzona 5
arów sprzedam od razu,
0-505-384-087. (GK)
13980/A

OMEGA -obrót,

wyceny, Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11,
Tel. 059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl
wycena firm. (GP)
13386/A

Zarząd Powiatu Szczecineckiego
zawiadamia.
że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 ze zm.) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku
przy ulicy 28 Lutego 16 oraz na stronie internetowej powiatu:
www.powiat.szczecinek.pl wywieszony został
wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu
Szczecineckiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Sitno,
gmina Szczecinek, oznaczonej działką ewidencyjną nr 122/4
o powierzchni 0,4592 ha, z przeznaczeniem do sprzedaży
_________ w drodze przetargu nieograniczonego.
46009G3K2A

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

POLE 3,5

ha 0-507-315-193.

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

żwirownię
20 km od Kołobrzegu z koncesjami
ilość kopaliny w złożu 2,5 mil. ton,
punkt piaskowy 50%,

11903/A

(GK)
14221/A

POROST gmina Bobolice. Działka
3800 mkw. graniczy z z jeziorem
50 m. Media w pobliżu. Cena
55.000 zł. Kontakt: Grażyna Nowak
094/318-76-17
kom. 0504-141-654 e-mail:
sianow@nsn.com (GK)
14196/A

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
WWWJLDEROSTUDłO.PŁ (N)
-------------------------------------- -

■

-------

km od Sianowa, Działka
rolna z pozostałościami
po siedlisku, pow. 15,37 ha,
cena 3 zł / m2. Dopłaty unijne.
094/318-60-90. e-mail:
sianow@nsn.com (GK)
14190/A

SKLEP w

centrum Darłowa o
pow.51 m2; 601-961-705 (GK)

1377809G1K1A

pół bliźniaka Bierkowo,
059/84-11-029. (GP)

WEX

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

13772/A

01912/A

plac ogrodzony 4
ary, ul. Rybacka, 0605-047-147.
(GP)
01884/B

Ryczewo,
0501477433 (GP)
KAWALERKA

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

01872/A

Bogata oferta
nieruchomości. 059/84-819-20.

domku, Koszalin,
Kosynierów, 0-505-071-124. (GK)

00034/G

ha+ dom
do kapitalnego remontu. 15 km od
Koszalina 0600-095-932 po 16.00
450 tys. do negocjacji. (GK)
14244/A

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM
(GK)
14195/A

!!!!!!!!!!!!!! Wynajmę
pomieszczenia usługowo-biurowe
30m2,35m2,40m2. Słupsk
ul. Przemysłowa 34,
0601-617-166. (GP)
03731/A

parter domu: 4 pok., ogród.
K-lin Śródmieście 604-298-140.
134M

(GK)
12566/A

0663-270-246.

(GK)
14097/A

3-pokojowe, 781-297-665.

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

13908/A

przy Emce, 606-703-148.

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

14294/A

2-P0K0J0WE 094/3403-390. (GK)
------ *-------------------------------- ------------------

0880-249-662.

14257/A

(GK)

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

KAWALERKA,

600-540-215

14069/A

(GP)

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

13988/A

2-POKOJOWE do wynajęcia,
094/3405089. (GK)

KOMFORTOWE

centrum

14035/A

II piętro. Koszalin,
094/342-51-86, 0698-567-871.
2-POKOJOWE

602-234-214

(GK)

14255/A

Kolejowa
0693-343-134,691-539-777.

2-POKOJOWE

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

(GK)
13896/A

umeblowane
Redzikowo- Słupsk. 0518-547-587

2-POKOJOWE
(GK)

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

13516/A

2- POKOJOWE, 0724458-519. (GP)
---------------------------------------------------------

3- POKOJOWE

Koszalin

889-783-208.

(GK)

03767/B

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

14218/A

- pokojowe firmie, Słupsk,
0503445-095. (GP)
4

1 Maja 16,113 mkw,
idealne miejsce pod studio urody,
kawiarnię, biuro, gabinety.
optypl@gmail.com, 0603 651262.
(GK)

komfortowy
"Merkury" 0609-663-754.

14178/A

APARTAMENT

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

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

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

wynajęcia lokalu
gastronomicznego nad morzem.
0514-591-146. (GK)
--------------------------------------------------

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

14210/A

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

(GK)

01706/A

na Manhatanie, parter,
0698084465. (GP)

--------------------------------------------------------------------- 14011/A

WYNAJMĘ lokale

handlowe
w Mielnie 728-201-260 (N)

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

WYNAJMĘ mieszkanie

niski czynsz. Stargard.
790450-894. (GS)
--------------------------- ------------------------

00367/A

3-pokojowe,
nowe, I piętro, centrum Koszalina,
608-355-709. (GK)

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

14193/A

WYNAJMĘ mieszkanie

dwupokojowe 56m2, nowe,
Koszalin, od 01.05.2009.
0661-990415. (GK)
--------------------------------------------------

14061/A

WYNAJMĘ pokój 2-osobowy,
601156630 (N)
---------------------------------------------------------

13450/a

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA
i Śląsk na
Białogard, 0692-357-529.

(GK)

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

z działką na dwa
osobne mieszkania: 2-pok. parter
+ 2- lub 3-pokojowe do lip.
721-29-32-61. (GK)

osobę z własnym samochodem
o stanowczym
i konkretnym usposobieniu.
Wykształcenie min średnie, dyspozycyjność,
dobra znajomość komputera. Wiek powyżej 26
lat. Mile widziane doświadczenie w branży
windykacyjnej.

01926/A

Oferty ze zdjęciem prosimy kierować
do 30 kwietnia na adres: Diaglob Finanse
ul. Kujawska 8 85-031 Bydgoszcz

handlowo- usługowy (33m2)
w Dębnicy Kaszubskiej wynajmę lub
sprzedam, 0609-058-150. (GP)
LOKAL

handlowy, Jarosławiec.
059/842-78-61,0501-269-215.
(GP)
03399/A

LOKAL użytkowy

(120) - Słupsk ul.
Słowackiego. 0608-368-241. (GP)
03619/A

LOKALE, puby (120 i 50m2) Słupsk,
Zatorze. 0604427409. (GP)
-------------------------------------------------

01963/A

M-3 dla 5 osób (firmy),
0509- 236406 (GP)
-------------------------------------------------

111309SZH-A

03376/A

LOKAL

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

14365/A

Zatrudnimy
do departamentu
windykowania należności

zaplecze kuchenne, wyposażone Poddąbie nad morzem (na sezon
letni). 0512445-341,
0888-243-163. (GP)
-------------------------------------------------

13585/A

PÓŁ bliźniaka

14102/A

Ml! CYFRA+ PRZESZKOLI
I ZATRUDNI MŁODE OSOBY JAKO
KOORDYNATORÓW USŁUG
TELEWIZYJNYCH. ZAANGAŻOWANIE
i KREATYWNOŚĆ GWARANCJĄ
STAŁEJ PRACY. WYNAGRODZENIE
OD 1690 NETTO.

TEL (094) 71644-83. (GK)
---------------------------------------------------------

13920/A

II AVON rozdaje MP 3- zostań

naszą konsultantką.
03723/A

MIELNO- atrakcyjnie

położona
działka 1000 mkw., z mediami
pod pole namiotowe, domki
holenderskie, gastronomię i inne,
0-94/34049-81, 604474-766.

0510-247-601. (GK)
------ ------------ :--------------------------------

00581/»

Dziewczynę do Pizzerii,
094/3414141. (GK)
I

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

Santos Coffee - zostań
konsultantem, 0502-121-615.

14018/A

I

(GK)

------- ------------------------------------------- 14136/A

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

13587/A

MIESZKANIE do

wynajęcia 2 pokoje
na Przylesiu 698474-794. (GK)
---------------------------------------------------------

14266/A

studentom.
Koszalin, 0-505-155-058. (GK)

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

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

zaprasza! 0605-251-962.

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

"AVON"
(GK)

——-

08929/A

zarabiaj. 0510-247-601.

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

00529/A

i 2-chłopaków do
lodziarni. Ustka 0-506-11-11-35.

4-DZIEWCZYNY

13970/A

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

0-509-752495.

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

"AVON"
(GK)

13964/A

(GP)

POKÓJ
03788/A

13875/A

1-pokojowe.

_ _ _ PRACA___

dla pana bez nałogów.
Koszalin, 0-94/340-56-84. (GK)

BOX

00449/A

pomieszczenia pod działalność
gospodarczą o pow. 750 mkw.
i plac o pow. 0,80 ha w Czaplinku
ul. Poznańska 23,
tel. 0604-509-365,
094/34-202-39. (GK)

LOKAL gastronomiczny z tarasem,

POKÓJ (domek)
(GK)

03758/A

lokal do wynajęcia
0506481-258, 0506481-376.
SZCZECINEK

pawilon
handlowy do wynajęcia, Dąbki,
0698-200-127. (GK)

—

14286/A

handlowa, biurowa
lub usługowa - Centrum Słupska,
0502-144-110 (GP)
POWIERZCHNIA

LOKAL gastronomiczny i

—

14005/A

POSZUKUJĘ do

03646/B

POKOJE pracującym,
(GK)

BIURA Słupsk, tanio.
0603-955-382. (GP)
---------------------------------------------------------

wydzierżawienia 1
ha przeliczeniowy ziemi rolnej
w gminie Sianów. Zwracam
"dopłaty". 660492-764. (GK)

00387/A

LOKAL 40m2, Słupsk
0503445-095. (GP)

—

13910/A

POSZUKUJĘ do

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

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

(GK)
03646/A

parter, wynajmę
lub sprzedam. 501522522 (N)

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

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

K/BIAŁOGARDU
12594/A

KOSZAUN,

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

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

do
wynajęcia 100 mkw., Koszalin,
Franciszkańska, 602-175492. (GK)

00353/A

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

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

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

03688/A

nowy lokal
gastronomiczny- pizzeria, w pełni
wyposażony, w centrum miasta- do
wydzierżawienia na dłuższy okres
0512-268-655, 094-35-810-81.
KOŁOBRZEG-

------ ------- ------------------------------------------14006/A

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

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

KAWALERKA,

14236/A

POMIESZCZENIE biurowe

(GK)

(GK)

! POKÓJ 2-osobowy, internet
Koszalin, tel. 0-79548-88-88.

01968/A

KAWALERKA w

ZIEMIĘ 13,5

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

WYNAJMĘ mieszkanie

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

WWW.SPGN.PL

2- POK.
(GK)

13725/A

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

4- POKOJOWE

RATAJKJ 5

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

teł. 0665-777-111

01874/A

—--------------------------------------------------10079/A

(GK)

JAROSŁAWIEC -

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

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

SPRZEDAM

01876/A

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

2 lub
(GK)

03634/A

m2 - Dębnica
Kaszubska, 0602-329-674. Inne
propozycje. (GP)

letniskowy Rowy,
59/84-11-029. (GP)

w domku, 0-694-676-123.

WYDZIERŻAWIMY lub sprzedamy

HALA 600

WEX

--------------------------------------------------------13504/A

13760/A

ul. Bema, 094/340-21-87.

00175/A

POKÓJ
(GK)

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

biura, inne Zwycięstwa,
piętro Koszalin, 0660-318493.

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

1- POKOJOWE.

-------

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

13090/A

13899/A

nowe,
nieumeblowane, Słupsk,
0-603-607-763. (GP)
GABINETY,

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

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

00585/A

wynajęcia stołówka w ośrodku
wczasowym Sianożęty, ul. Lotnicza
28 Tel. kontakt: 0-22 751-15-25,
722020-222, 609-273-993. Oferty
należy przesyłać na fax:
022-751-3343, e-mail:
kadry@polmosa.com.pl (GK)

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

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

NOWY dom-

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

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

! Magazyny 695635293.

12700/A

wynajęcia kawalerka - Koszalin.
094-31248-71. (GK)
DO

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

11854/A

13582/A

hale magazynowe
Koszalin 0663-272-849. (GK)

mieszkaniowe
Wrzeście, Siemianice, Bukowa,
Dębnica Kaszubska,
059/84-11-029. (GP)

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

OK. Trzebiatów

11333/A

centrum
4-pokojowe, I piętro,
0- 607-246-785. (GS)

00351/A

■—.....-

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

DO wynajęcia

DWUPOKOJOWE,

ŚWINOUJŚCIE,

MŚCICE DZIAŁKI BUDOWLANE 70
■

—

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

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

ZŁ/M2 501-667-281 (N)
■ ■

03493/A

pół domu, 95m2,
ul Sportowa, Koszalin,
tel. 501085756 (N)

parter koło
Sławna 608-654-300. (N)

OKAZJA!11015/A

13453/A

SPRZEDAM

MIESZKANIE 80m2

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

DZIAŁKI

kawalerkę Sianów,
609388691 (N)
SPRZEDAM

14360/A

DO wynajęcia 2-pokojowe, w pełni
wyposażone, całość 1500 zł.
Kontakt: 513034004,
508- 199-537. (GK)

DO

03735/A

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

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

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

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

---------------------------------------------------—
14221/B

2-pokojowe,
umeblowane, Koszalin- Merkury.
604-281-597. (GK)

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

(GP)

12952/A

budowlane, Dębnica
Kaszubska, 0787-957-945. (GP)

HALA ok. lOOOm.kw. okolice
Słupska. 060643-6&09 (GP)

DZIAŁKA

14199/A

LOKAL gastronomiczny w

------------------------------------------ --------13168/A

GARAŻ,
(GK)
03628/A

01897/A

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

budowlane uzbrojone,
0-784487-628. (GK)

03615/A

----------------DO wynajęcia

działkę o pow. ponad
3000 m. kw., w dobrym punkcie
w Dębnicy Kaszubskiej.
Tel. 0506-111-611 (GP)
SPRZEDAM

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

Malechowo. Działka
rolna, ukształtowanie pagórkowate.
Pow. 43,33 ha dopłaty unijne, cena
3 zł/ mkw. 094/318-60-90 e-mail:
sianow@nsn.com (GK)

01905/D

DZIAŁKI

Box Wokulski, parter,
Słupsk, 0-600-991-522. (GP)
SPRZEDAM

WEX działki

KUSICE gmina

DZIAŁKI

GARAŻ
(GK)

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

00356/A

KRYNICKI-NIERUCH0M0ŚCI

budowlane Słupsk. DELTA,
059/84-234-00. (GP)

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

13448/A

(GK)

DZIAŁKI

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

DZIAŁKA budowlana,
0502-223-968. (GK)

Podczele- mieszkanie
"z klimatem"- 2 poziomy, 4 pokoje,
2 łazienki, kuchnia i zabudowy szaf
w cenie- 319.000zł. 0605-697-739.

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

DZIAŁKI

12651/A

---------------------------------------------------------00363/A

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

DZIAŁKI budowlane 300m od
jeziora, Stare Wierzchowo,
0506-965-301. (GK)

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

lokal centrum Słupska,
0604-590-846. (GP)

KOŁOBRZEG-

ŁĄKI,

- zamienię 42 m2
w Szczecinie - własn.
0605-343-524. (GK)
SPRZEDAM

SPRZEDAM

1,5 ha gm. Będzino,
0-511-528-184. (GK)

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

13691/A

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

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

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

DZIAŁKA budowlana uzbrojona
- niedrogo. 0504-289425. (GK)
13847/A

13860/A

ŁĄKA

(GP)

-------------------------------------------------------13690/A

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

03497/A

DZIAŁKĘ letniskową nad jeziorem
Stępień, 0602-637-196. (GK)

usługowe, 2000 mkw.
Skwierzynka-180.000.
665-596-660. (GK)

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

13076/A

kawalerka 26m2,
III piętro ul.Piastowska
0609-957-708, 0665-199450.

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

------------------------ :-----------:------------ ——
13712/A

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

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

budowlane, Wierzbięcin,
059/8461-551. (GP)

Świeszyno
65 zł/m2; 605405-744 (GK)

14040/A

KAWALERKĘ

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

13876/A

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

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

pozwoleniem Koszalin
886417-568 (N)

DZIAŁKI

DZIAŁKA budowlana

(GK)

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

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

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

warunki zabudowy, 10 kilometrów
od Słupska. 0880-794435. (GP)

DZIAŁKA budowlana Nowe
0509499-220. (GK)

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

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

DZIAŁA

602-234-770

13031/A

KOŁOBRZEG-

DZIAŁKA z

DRAWSKO

Koszalin,

---------------------------------------------------------03810/A

nad morzem.
604-243-970. (GK)
DZIAŁKA

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

12092/A

KAWALERKA,

13915/C

(GK)

KIOSK sprzedam tanio.
515-075-795. (GK)

(GP)

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

C1600-519404.

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

budowlana, uzbrojona
1286m2, Kobylnica ul. Witosa
0-691420-507. (GP)
DZIAŁKA

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

KAWALERKA,

działka z pozostałością
domu 35000. Tel. 605405-744

SMĘCINO

14293/A

03775/9

-doradca finansowy
klienta 0604-787-068. (GK)

ALLIANZ

07728/A

czwartek t piątek i
30 kwietnia -1 maja 2009

©RÖBME
FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA

-doradca
ubezpieczeniowo finansowy
603-296-651. (GK)

ALLIANZ

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

13421/A

APTEKA osiedlowa

w Koszalinie
zatrudni mgr. farmacji. Zapewniamy
mieszkanie służb.: 0-666-704-011.
(GK)

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

14071/A

ATRAKCYJNE stanowiska

pracy
w 3 działach firmy, ważna kolejność
zgłoszeń. 094/341-01-94. (GK)
—---------------- —-------------------------------

13826/A

1500-2500zł/mc.
Wiek do 35 lat.
Słupsk 0506 944 620
lub 059/725 50 28; Koszalin
094/716 59 47 lub 0505 991 526

AUTOPRACA

(GP)

ZATRUDNI NA UMOWĘ 0 PRACĘ
BRYGADĘ DO WYKONYWANIA
TYNKÓW MASZYNOWYCH. PRACA
W ŚWINOUJŚCIUOFERTY
(CV I LIST MOTYWACYJNY) PROSIMY
PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL
praca786@wp.pl (GS)
------------------------------------- --------------------

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ
PRACOWNIKÓW W ZAWODACH
BUDOWLANYCH (MALARZY,
MURARZY, CIEŚLE BUDOWLANE).
PRACA W ŚWINOUJŚCIU. OFERTY
(CV I LIST MOTYWACYJNY) PROSIMY
PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL
praca786@wp.pl (GS)
__________ :— ----- —------- —'

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

BARMANA/-KĘ,
(GK)

03666/A

0606-990440.

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

14251/A

bufetu w smażalni, oraz gofrów
na sezon zatrudnię. Zapewniam
zakwaterowanie 0664-484-242
094-35-815-64 (wieczorem). (GK)

DO

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

00346/A

działu sprzedaży- fakturzystkę
zatrudni hurtownia. CV
dyrektor@bjb.verde.pl (GK)
DO

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

12520/A

DO gastronomii (pikniki, festyny).
059/841-31-21, 0502-322-140.
(GP)
—-------------------------------------------------- --

01787/A

DO pizzerii i kebaba
z doświadczeniem (2 chłopaków).
Ustka, 0-506-11-11-35. (GP)
—-----------------------------------------------------

03775/A

sprzedaży okularów, Słupsk
0697443-000. (GP)
DO

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

03763/A

praca. Tylko Szczecin i
Koszalin. Pierwsze pieniądze już po
tygodniu. Infolinia: 0-801456-000;
022420-5660. (GK)
DODATKOWA

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

11863/H

DROGERIA w Galerii Emka zatrudni
sprzedawców (CV+ zdjęcie) email:
speed-koszalin@wp.pl (GK)
14179/A

01110/C

ouio/D

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA

ZATRUDNI OD ZARAZ NA UMOWĘ
0 PRACĘ INSTALATORÓW
WOD-KAN, CO I GAZ. PRACA
W ŚWINOUJŚCIU. OFERTY (CV I LIST
MOTYWACYJNY) PROSIMY
PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL
praca786@wp.pl (GS)
___ ______________ _____—-------------------

01110/A

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
ZLECI WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH
1 ELEKTRYCZNYCH. OFERTY WRAZ
Z KRÓTKIM OPISEM DZIAŁALNOŚCI
FIRMY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA
ADRES E-MAIL praca786@wp.pl
(GS)

---------------------- ——
01110/8
FIRMA PCO Group sp. zo.o.
w Bobolicach zatrudni pracownika z
biegłą znajomością j. niemieckiego.
094/347-56-09. (GK)
---------------------------------------------------------

13506/A

FIRMA transportowa

z woj.
pomorskiego zatrudni kierowców.
Wymagane doświadczenie,
angielski lub niemiecki, ADR.
Praca na cysternach.
0-502-028-290, 0515-117-820

FRYZJER -uczniów zawdu do kl. I
-przyjmę. Koszalin, 0-500690674.
(GK)
_________________________ ___________

HANDLOWCA z

doświadczeniem
w sprzedaży maszyn rolniczych
lub części. Oferty e-mail:
artur.luczak@agriparts.pl (GK)
_____________________________________

---------------------------------------------------------03794/A

KORMORAN Wellness Medical
Spa w Rowach zatrudni:
kosmetyczki masażystów
do pracywSPA,
tel.792941616e-mail:
praca@kormoran-rowy.com

14123/A

HUMMEL w Słupsku zatrudni osobę
odpowiedzialną za kontakt
z klientem. Wymagania: znajomość
obsługi komputera oraz Internetu,
umiejętność negocjacji, łatwość
prowadzenia rozmów
telefonicznych, dobra dykcja i miły
głos. CV ze zdjęciem prosimy
przesyłąć na
praca@hummelpolska.pl (GP)
--------------- —------------------------------------

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

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

13891/A

barmankę i pomoc
kuchenną. Restauracja "Fenicja"
C.H. Merkury, Galeria "Kosmos"
Koszalin, 0604-78-36-58,
094/347-0767. (GK)
KELNERKĘ,

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

14098/A

KONSULTANT Oriflame,

bezpłatne
wpisowe, prezenty, rabaty
604-189-118. (GK)
__________ —

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

13482/A

KONSULTANTA "Oriflame"- nagrody,
prezenty!!! 0501-77-55-15. (GK)
----------------------------------------------------------

03703/A

elektronika
samoch., elektromechanika
oraz mechanika. Białogard,
0505688-544. (GK)

(GP)

11020/A

03794/B

KORMORAN Wellness
Medical Spa w Rowach
zatrudnkkelnerów
tel.503462196e-mail:
praca@kormoran-rowy.com

PROMOCJA WIOSENNA!

restauracja w Galerii
Kosmos w Koszalinie zatrudni
kucharzy. Formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej.
www.mkbowling.pl Kontakt
602-28-08-08 (GK)

NOWA

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

OFERTA SPECJALNA!
21.06 do 23.08.2009
Tydzień z wyżywieniem
od 900 zł za osobę.
Pakiet zabiegów 270,- zł.
Tel. 075 7816229, www.parkhotel.pi

14191/A

113509SZH-A

koparki;
0516-009-351 (GS)

PRACA w

network marketing- sam
zadecyduj jak i kiedy pracujesz i ile
chcesz zarabiać 094-35-16-004,
0695-576-272. (GK)

OPERATORA

-------—____ _________________________

01099/A

Sarbinowie zatrudni
recepcjonistkę, kelnera/kę
(znajomość j. angielskiego i/lub
niemieckiego) oraz pomoc
kuchenną. Kontakt osobisty:
Sarbinowo 27; 094/31-65-800 lub
e-mail: sarbinowo@o2.pl (GK)
----------------------------------------------------------

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

kelnera/kę,
przedstawiciela handlowego, Ustka
510 190 000, pasjal53@wp.pl
(GP)
-------------------------------------------- -------------03792/A

Restauracji Ustka
0-515-2846-91. (GP)
___ ____ 4------------ ------------------------ —

pomoc kuchenną,
konserwatora, zakwaterowanie.
0-664/304-616 (N)

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

13423/A

MIĘDZYNARODOWA firma

zatrudni
Przedstawicieli i Menadżerów
do sprzedaży i szkoleń. Zapisz
i zadzwoń: Kamilla Kopczewska,
tel: 0607-308-567. Roman Gut, tel:
0601-775-010; Jadwiga Porzuczek,
tel:, 0608-059-888. (GK)
i bez doświadczenia
zatrudnię, 80zł/dzień. Wiek do 35
lat. Słupsk 0506 944 620 lub
059/725 50 28; Koszalin
094/716 59 47 lub 0505 99151
MŁODYCH

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

03669/A

MURARZA i pomocnika, Kobylnica
0-508-366-826. (GP)

03771/A

PRACOWNIKÓW

ogólnobudowlanych, elektryków,
hydraulików 059/8429-801 (GP)

14002/A

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

03494/A

PRIMA Grill

zatrudni sprzedawców
wykwalifikowanych w gastronomii
na stałe. Dobre warunki Słupsk,
694 468 700 (GP)

KUCHARZA,

KUCHARZA,

00361/B

PRACA w

POMOCNIKA lakiernika
samochodowego zatrudnię.
Koszalin, 0606-38-86-65. (GK)

(GP)

--------------- —----------- -------------------------- 10172/fi

KORMORAN Wellness Medical
Spa w Rowach zatrudni:
recepcjonistów ze znajomością
języka niemieckiego
lub angielskiego,
tel. 506036676e-mail:
praca@kormoran-rowy.com
(GP)

- basen, jacuzzi, fitness,
parking monitorowany,
wtasne centrum zabiegowe.

13098/A

PENSJONAT w

01936/A

kat. B na pół etatu.
Szkoła "Rondo" 0-668-135615.
INSTRUKTORA

Komfortowy Park Hotel SPA
Świeradów Zdrój

tys. zł. za 6 tygodni
ciężkiej pracy. Tylko dla mężczyzn.
0692-148-081. (GK)

14036/A

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

URLOP W GÓRACH!

01916/A

NORWEGIA - 22

(GP)

„Unitral” w Mielnie
poszukuje osób na stanowiska:
kucharka oraz pomoc kuchenna.
Mile widziane osoby
z doświadczeniem. Praca stała,
dobre zarobki.
Tel.: 094/31-68-160. (GK)

FIRMA zatrudni

"Colportex" zatrudni
ekspedientkę do Saloniku
Prasowego, 0-51265-62-75
(14-16). (GK)
FIRMA

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

HOTEL

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

12276/A

NAUCZYCIELA keyboradu zatrudnię.
Słupsk, 0601-68-68-98. (GP)

KORMORAN Wellness Medical
Spa w Rowach zatrudni:
konserwatora - kierowcę,
tel.600221789, e-mail:
praca@kormoran-rowy.com

39

POSZUKUJEMY osób

uczących
się i nie uczących od 18 - 30
lat, studentów lub niepracujące
do pracy w sklepie spożywczym
w Rowach na sezon (wakacje).
Zapewniamy wyżywienie
i mieszkanie. Kontakt:
6013015 75. (GP)

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

03690/A

handlowego
z samochodem, 1500 zł/mc na
początek. Wiek do 35 lat.
Słupsk 506 944 620 lub
59/725 50 28; Koszalin
94/716 59 47 lub 505 991511
PRZEDSTAWICIELA

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

03791/A

03663/A

RECEPCJONISTĘ na
POSZUKUJĘ transportu ok. l,5t
Słupsk - Łeba. 079643-25-25. (GP)

zmiany nocne
zatrudni ośrodek w Milenie.
hotel@onet.pl (GK)

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

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

01944/A

_________________:---------------------- --------

RECEPCJONISTÓW
14202/A

(GK)

PRACA dodatkowa

dla osoby
dyspozycyjnej z własnym
samochodem zamieszkałej Sianów
lub Koszalin. Dobre stawki
godzinowe. Wymagana umiejętność
posługiwania się wiertarką
i podstawowa znajomość
komputera. Przeszkolenie, okres
próbny, tel. 509-204-256 (N)
_____------------------------------------------

14014/A

zatrudni
hotel Verde. CV: hotel@verde.pl

pomoc do domu,
Koszalin. 0696-741425. (GK)

POTRZEBNA

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

12581/A

RESTAURACJI McDonald's Słupsk.
Zatrudni pracowników,
059/845-67-66,0-668-28-14-03

(GP)

_____________________________________

03757/A

SPRZEDAWCĘ do

sklepu mięsnego
"Szponder" Szczecin.
Tel. 091/484-15-84. (GS)

14145/A

Sieć salonów jubilerskich

9

4
fi

Moc

Moc

Moc

10 KM
Ciężar. 4,4kg

1,1 KM
Ciężar. 5,1 kg

1,3 KM
Ciężar. 5,8kg

.system łatwego

.system antywibracyjny
. pfaktycjtrra regulacja

. system łatwego
uruchamiania,

wt\m

uchwytu

tylko w Maju

Barlinek -1 Maja 28, tel. 095 746 64 35; Białogard - Zamojskiego 5, tel 094 312 00 47; Bobolice - Ogrodowa
7/3, tel 094 31871 28; Bogdaniec - Janin - Gorzowska 1, tel 095 751 04 86; Bytów - Przemysłowa 2, teł. 059

--- * 85 86* Choszczno - Bohaterów Warszawy 16. tel. 096 765 30 60; Czarne - Długa 2. tel. 059 833 3614;
a - Witosa 4, teł. 067 259 17 03; Darłowo - Wieniawskiego 18m. teł. 094 314 67 54; Dębno -Baczeweyo 7B, teł. 095 769 02 67; Drawno - ChoszczsOska 87, tel 095 768 30 55; Drawsko Pomorskie - Sikorskiego
_ teł. 094 363 46 97; Drezdenko * I Brygady 13, teł. 095 762 14 02: Goleniów - Armii Krajowej 33, tel. 091
418 46 42; Gorzów Wfkp.-Walczaka 29, tel 095 735 72 50. Wylotowa 30, tel 095 723 91 01, Myśliborska
21/20 F, teł. 096 7200349; Kamień Pomorski - Mieszka i 6B, tel. 091 38208 96; Kołobrzeg-Krzywoustego
21, teł 094 354 84 98: Kostrzyn - Drzewicka 23a, teł. 095 752 09 90; Koszalin - uL Szczecińska 47 B. tel. 094
348 50 50.342 31 27. Górskiego 8, teł. 094 345 72 94, Bariicłdego 13 B, teł.094 347 04 85; Lipka - iV Dywtzji
Piechoty 10 A. teł 087 266 57 85; Łobez - Obrońców Stalingradu 22,teł. 091 397 63 36; Maszewo - Jedności
Narodowa 22C,tel 91 464 71 04; Miastko - Dworcowa 22B, tel 059 857 91 83; Mieszkowice - Poniatowskie
go 40, tsi. 091 402 18 46; Nowogard - Boh, Warszawy 5A. tel 091 392 05 53; Okonek - Niepodległości 29, teł,
0601 090 268, Niepodległości 30 A, teł. 0691 999 016; Połczyn Zdrój - Koszalińska 14, tel094 366 49 53;
Pyrzyce - Kińsłdego 13, te!. 091 570 27 68; Sławno - Armii Krajowej 7, tel. 059 810 46 49; Słupsk - Bałtycka 3,
teł 059 848 31 50, Grottgera 17d. teł. 059 843 28 93, Wielicka 5. tel Q59 841 46 81; Szczecinek - Wyszyń
skiego 73 teł. 094 372 24 66, Mickiewicza 20/1, teł. 059 374 29 95; Stargard Szczeciński - Czarnieckiego
10, tel 091 578 61 11, Strachocin 44a, tel. 091 577 52 03; Szczecin - Boguchwały 1. tel 091 455 31 58, Al.
Wojska Polskiego 215, teł. 091 487 10 71; Szczecin-KJjewo - Zwierzyniecka 17 teł. 091 469 18 46; SzczednMierzyn - Wielecka 1 g teł. 091 487 81 22; Szczecinek - Wyszyńskiego 73, teł. 094 372 24 65, Mickiewicza
20/1 teł. 094 374 29 95; Ustka - Marynarki Polskiej 851/2. teł. 059 814 40 44; Wałcz - Dworcowa 18/4. teł.
067 258 35 30; Wolin - Wojska Polskiego 13. tel. 091 326 18 70; Złocieniec - Prosa 2a. teł. 094 367 23 04
Andreas STIHŁ Sp, z o.o.. Sady, Poznańska
62-080 Tarnowo Pdg., tel. 01

1
www.stihl.pl

STIHL
207009G1K1G

-10%
Zapraszamy do naszych sklepów
Koszalin
ul. Zwycięstwa 53/1
ul. Mariańska 24
ul. Połtawska 4
ul. Zwycięstwa 40/37 (C.H. Jowisz)

Słupsk
ul.Wojska Polskiego 20
Szczecinek
ul. 9-maja 11-19

www.chaton.pl
1256909G1K2A

40

czwartek - piątek
30 kwietnia - 1 maja 2009
—

SPRZEDAWCÓW do

sklepu
monopolowego w Ustce zatrudnię.
Kontakt: ul. Grunwaldzka 2, Słupsk
tel. 059/843-63-92 (GP)
— -------------- -------------------------------------

KUPIĘ:

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

PRZEWOZY

03618/A

i praktyka dla studentów
psychopedagogiki, psychologii,
pedagogiki specjalnej, logopedii
w Niepublicznej P.P.P. w Koszalinie
w terminie 06.06.- 05.09.2009r.
094/346-16-91. (GK)

kultywator, bronę,
opryskiwacz, rozsiewacz, siewnik,
przyczepę. 0606-283441. (GK)

SPRZĄTANIE mieszkań
505-971-899. (GK)

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

14313/A

emeryta, rencistę,
0663-272-849. (GK)

STRÓŻA-

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

12700/8

SZANSA dla

kobiet po 40 roku
życia- zatrudnimy do rozbudowy
niemieckiej firmy marketingowej,
tel. 0695-576-272. (GK)
---------------- -----------------------------------------

00361/A

TRAKTORZYSTA -hodowla.
095/74-68-193. (N)
---------------------------------------------------------

14272/A

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

00118/A

VIENNA FINANSE FIRMA
DORADZTWA FINANSOWEGO,
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA

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

00433/A

!!!!!!!!!!! BUSY Holandia,
Niemcy, NAJTANIEJ od 200 zł,
0609- 818-709. (GK)
----------------------------------------------------------

00438/A

!!!!!!!!!! Avangarda busy
do Belgii Holandii, od 230 zł,
608-502-289. (GK)
00435/A

!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,
059-841-11-51,
kom 0503-198457. (GK)

SZCZECIN@VIENNA-FINANSE.EU
LUB FAX. 918127071 (N)
---------------------------------------------------------

13645/A

W ZWIAŻKU Z ROZBUDOWĄ
OŚRODKA POSZUKUJEMY DO

ZATRUDNIENIA NA STAŁE. CHŁOPY
OWR LEDAN, 094-3165-827.
PODANIA ICV PRZESYŁAĆ NA:
LEDAN@LEDAN.PL SKONTAKTUJEMY
SIĘZ WYBRANYMI OSOBAMI. (GK)
----------------------------------------------- —*

14062/A

WAKACJE tuż,

tuż, a tu kasy brak,
80-100 zł/dzień. Wiek do 35
lat.Słupsk 0506 944 620 lub
59/725 50 28; Koszalin
94/716 59 47 lub 0505 991526
(GP)

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

03667/A

ZATRUDNIĘ elektryka i ślusarza
094/346-22-06. (GK)
14108/A

ZATRUDNIĘ hałupniczki

do szycie
odzieży (proste przeszycia)
0-508-174-333. (GP)

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

03715/4

C+E.
00571/A

ZATRUDNIĘ murarzy

nie lepkarzy,
cieśli "uczciwych" do wybudowania
2 budynków pod klucz, Cembik
Stefan Siemianice ul. Wiejska 1.
(GP)

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

03552/A

--------------------------------------------------------- 00118/C

!!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,
0503-198446, 067-26-69491
(GK)
---------------------------------------------------------

00118/E

!!!! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia- tanio, 0514-020-625.

na sezon
(3 m-ce), z zakwaterowaniem
0722-099-915. (GK)

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

00347/8

IM! Wiosenna promocja !!!!
Holandia 240 zł 0503-180-142

14358/A

do sklepu
14322/A

meblowego
do montażu mebli, mile widziane
prawo jazdy kat.B, tel 502667504
'
14143/A

-JMAMmL-

!!!!!! POSPRZĄTAM mieszkanie,
dom. Słupsk, 0695-823-754.
--------------------- --------------- --------------------

KUCHARZ fachowiec,

(GP)
01918/A

szuka pracy

na sezon, warunek
zakwaterowanie, 0-693-958-388.
(GS)
-------------------------- :------------------------------

POMOC

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

SPRZĄTANIE

(GP)
03779/A

biur, solidnie

00333/A

!!!! wyjazdy Holandia, Niemcy,
250 zł, 067/266-96-54,
kom 0518-373-256. (GK)

C355 i siewnik
0507-591-176. (GK)

SPRZEDAM

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

STOŁY do
(GK)

00577/A

14064/A

(GP)

Niepubliczne Przedszkole
Anglojęzyczne K-lin,
501-524-256 (GK)

(GK)
00453/A

Ekspozycja.
St. Bielice 20 (8.00-19.00),
www.nagrobki.strefa.pl (GK)
NAGROBKI.

01195/B

(N)
11737/A

rośliny, akcesoria do oczek
wodnych, Powstańców Wlkp. 2,
Salon wędkarski "Troć"
0505-94-17-17. (GK)

BERLIN(GS)

lotniska 0601-70-53-53,
00691/A

europrzejazdy,
euroholowanie; 0601-295-993.
NAJTAŃSZE

13911/A

(GK)
11368/A

Czakramy
zdrowotne, 0-517-013-285.

10295/A

-- ---------------------TRANSFERY-lotniska.
0914850422. (GS)

(

(

---------

(GK)

--------------- ■■......

12701

ZIEMIĘ pod trawnik okolice
Koszalina -dowiozę, 602466868
(GK)

!!!!! "ROGALICZEK". Wesela.
(094)341-0143; www.rogaliczek.pl

! DREWNO bukowe,
0-600-880-776. (GP)

(GK)

--------------------------------- :----------------------13851/A •

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.
Ceny promocyjne: maj - październik
512-058-192 www.willamilenium.pl
(GK)
10817/A

!KURKI, KOGUTY 7-TYGODNIOWE
ROSA 1, ZAMAWIAĆ: NIEMICA

09699/B

K/MALECHOWA, SŁAWNO
AGROMOR, 607-405-821, MIASTKO
059/857-57-15 (GP)
---------------------------------------------------------

domu, mycie okien,
606-767450, 506-021408. (GK)
13958/A

01425/C

BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,
MACIORY SKUPUJE 605533481 (N)
----------------------------------------- —-----—

CZĘŚCI

rolnicze 504221855

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

DOJARKI
(GP)

10509/A

(N)
12472/A

kupię, 0602-84-85-89.
01849/A

KOMBAJN Bizon ZO-56. Przyczepy
2 szt. Obsypnik, 0600-355-461.
(GK)
14149/A

606-817-013.

0781840374

(N)

03599/A

TANIO! Wesela, komunie, imprezy.

0603-125-269,0601-642-067. (GP)

_____
------------------------------ ---------------------------

01553/A

VIDEOFILMOWANIE,
0501-358-009. (GP)
WESELA
(GK)

01739/A

Minibrowar 662-14-34-75.
11300/A

WESELA organizacja

+ sala, 105 zł
od osoby. Słupsk, 0502-322-140.
(GP)

12854/A

! STYROPIAN, wełna,
0501- 066-008. (GS)

00013/B

00013/A

(GS)
00903/A

01664/A

ceny. Transport, montaż gratis, raty.
091/317-88-72,094/314-85-21,
058/588-36-02, kom.
0503-073-111 www.konstal.tit.pl
(GK)

00013/c

kosiarka
spalinowa i klinkier zewnętrzny
0502- 688-610 (GP)

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

03676/A

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

14200/A

garaży
blaszanych - transport, montaż
gratis. 0501-231-350. (GS)

13769/A

kuce szetlandzkie,
094/31-85-540, 602484-756.
KONIKI,

00903/B

lodów nowe, łatwa
obsługa, 2 smaki + mix, wyd. 251/h,
licznik porcji, tryb nocny, 9950zł,
0602498-515. (GK)
BETONIARKA,

0605-122143.

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

13647/B

SUKNIE ślubną

rozm. 38, wys. 170.
Tanio. 0888-859-291. (GK)
13879/A

TANIE GARAŻE

BLASZANE,
PRODUCENT, 503-073-093,
091/385-20-36. (GK)

WITRYNA
(GK)

chłodnicza, 502-363-819.

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

14258/A

foliowe, obrusy ceratowe
-produkcja, sprzedaż.
0-602-723-619. (GP)
WORKI

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

13385/A

WYPRZEDAŻ odzieży

używanej 1
szt. -1 zł, Koszalin, Kaszubska 16.
(GK)

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

YAMAHA Virago

0515-099-976.

13800/A

XV 535,1999r.,
(GK)

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

13926/»

TOWARZYSKIE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,
094/34-03495. Zatrudnimy panie.
(GK)
--------------------------------------------------

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

ŁÓDKĘ wędkarzowi
(GK)

10232/A

komunijna
0609-316-398. (GK)

SUKIENKA

13724/A

0603-864-029

13904/A

!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA
24 h. Zatrudnimy Panie.
094-341-16-54. (GK)
-------------------------------------------------

03709/A

0604-270-751.

00566/A

!!!!!!!!!!!!!!! 777;
94/3465389 (GK)
------------------------------------ ---------------

00298/A

motorowa 6 m,
0-886-210-280. (GK)

10957/A

!!!!!!! 0662-665457. WYJAZDY.
(GK)

ŁÓDŹ

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

00566/B

MATERIAŁY

! 0-601-674344 zatrudnię 100
zł/h. (GK)

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

! 27-LATKA kobieca,
0609-530-241. (GP)

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

14198/A

09238/A

OOOi3/D

w kraju AGD, RTV,
pralki, wentylatory sprzęt kuchenny.
Biesiekierz 5a, Ö94/318-01-50.
(GK)
04127/B

PALETY drewniane,

duża ilość,
również do remontu,
0606-814-173. (GP)
PŁYTY drogowe,
(GS)

01941/A

panie;
0-511-794-669. (GK)
iZATRUDNIMY

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

12334/»

516-366-144.

"ŚLICZNOTKA".

(GK)

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

0500408-533

13840/A

Monika Nowa.

(GK)

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

Tel: 0601436-099

0501-775-245 Twoja
(GK)

10074/C

Grażynka.

------------------------ —
13415/8
ROMANTICA Club,
Ustka. Zatrudnię, wysokie zarobki.

.0504-172-480

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

00490/A

PODSŁUCHY 882-602-891 (GS)
00789/A

lekka 2-osiowa
3,60x1,50, tanio, 0-668-815-577.
PRZYCZEPA

(GP)
01757/A

0510-583-517 Ewa-ładna
blondynka. (GK)

(GK)

10074/A

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

RÓŻANECZNIKI

po 20 zł,

0602-176-874.

(GK)

14275/A

0-511-191-619 Słupsk,
(GP)

14087/A

0-513-694-998
(GP)

Nikola.
01428/8

Koszalin. Topolowa 25A;
(094)34-04-360; 0602-74-00-57.

SIATKA

Monika - prywatnie.
01414/A

Dwie początkujące

11422/A

0600-696-516
(GK)

leśna, ogrodzeniowa, słupki.
0-59/846-11-10,0508-120-638

0664-523-109

nowa zgrabniutka

(GP)

(GK)

(GK)

13415/C

SIATKA

AUTOMATY do

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

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

48330/A

ratanowych
z rozkładaną sofą 094/340-51-39.

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

AGREGAT prądotwórczy,

--------------------------------------------------------00481/A

RESTAURACJA Wenecja Ustka
-wesela, komunie 059 8155 200
lub 602 672 251, 0. (GP)
---------------------------------------------------------

GARAŻE blaszane - tanio i solidnie.
091/ 48849-11, 0517-95-93-75,
052/ 348-7148, 0608-414-949.

01939/A

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

ATRAKCYJNA cena
13575/A

1-osobowa.
608422-380 (GK)

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

region koszaliński,

14127/A

ORKIESTRA

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

kruszywa, 0505-058444.

pościelowe hurt- detal,
Koszalin, Andersa 2, 6064847-94.

1-osobowa
608-362-994. (GK)
---------------------------------------------------------

11941/A

ARTYKUŁY

ORKIESTRA

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

11915/B

KUPIĘ grunty,

10753/A

uroczystości
(komunie, przyjęcia). Piwiarnia
Warka tel. 696-483-222. (GK)
------------------------- ------ :------------------------

IGRANIT,
(GS)

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

ORGANIZACJA
01203/A

13958/g

SPRZĄTANIE

------;------------------------=--------------------------

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

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

zdjęcia
0604-087-283. (GK)

!!! WAPNO nawozowe. PPH
"DOWO", (091) 578-67-33,
0-601-86-39-37. (GS)

00507/B

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.

ceramiczne, dachówki,
stropy! tanio! 0501-066-008. (GS)

EUROPEJSKA Wesela
094/347-11-77 (GK)
---- :------—-------------------------------------------

00620/A

NAJNIŻSZE ceny

IPUSTAKI

--------------------------------------------------------------------- 13818/A

!! KOMBAJN- usługi (umowy)
0509-825-264. (GK)

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
www.blaszaki.com 0-684532922,
094/3542023 058/7629512,
0606235417,018/334-08-10.
(GK)

budowlane
kompleksowo. Transport. Tanio.
0505-058-333. (GS)

JML-

BANKIETY,

!!!! WAPNO ROLNICZE
094/365-63-18. (GK)

13113/A

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

14327/A

wesela, weekendy,
wczasy 694-938-703
www.palacmorski.ta.pl (GK)

rolnictwo

opałowe 80 zł/ mp.
Koszalin, 0603-11-73-78. (GK)

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

(GK)

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

(GS)

11579/A

DREWNO

ŁÓDKĘ plastikową,
(GP)

14172/A

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

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

------------- ——-------------------------------03747/A

WRÓŻENIE- Tarot.

wszelkich używanych
maszyn rolniczych, serwis, części
094-314-80-44, 0501-356-364.
0514-285 974.

DREWNO opałowe 64 zł
608-576-046 (GK)

(GK)

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

WYPRZEDAŻ

ZIEMNIAKI,

nad chorymi,
0-511-706-900. (GP)
RYBY,

01966/A

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

(N)
13981/A

KOMPLET mebli

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

połowę, przyczepy,
opryskiwacz samojezdny, HDS
mały, gruber lemken.
0506-675-133. (GP)
WAŁY

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

514845567

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

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

OPIEKA

(GK)

producent, dostawa.
052-331-6248. (GK)

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

NAGROBKI granitowe od 1.800zł.
Okazyjne ceny. 0602-75-1949.

0601-884-772.

STYROPIAN

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

11309/A

i bryczkę kupię,
094/346-21-30. (GK)

Holandia, Belgia,
Niemcy 060248-58-64,
091/455-34-97 (GS)

! DETEKTYW PRYWATNY
094/34-00-992. (GK)
--- -----------------------1
"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)
0602-601-166. (GK)

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

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

DREWNO opałowe

STARE drzwi,

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

GARAŻE blaszane- konkurencyjne

rzepaku, 0501496-288.

rolne 606348373

13277/A

kominkowe.
792-635-214. (GS)
DREWNO

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

12473/A

WÓZ konny

IINTERBUS,

00190/A

mm

(N)

ziemię orną 4ha.
Białogard, 0608-268-805. (GK)

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

00440/A

03796/A

muzyczny, wesela, imprezy,
www.marek-gorniak.muzzo.pl,
0-607-52-62-11 (GS)

14132/»

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

!!! tanio przewozy + przesyłki
Niemcy, Holandia, Belgia!!!
z adresu pod wskazany adres,
0602-800-924 (GK)

03595/A

SPRZEDAM

USŁUGI

!!! Anglia, osoby + paczki
0503-198450 (GK)

01709/A

ILUZJON. 0509-706-319,
059-840-32-07.
www.iluzjon.slupsk.pl (GP)

"ELF"

prasę 501519439

krzewów róż,
drzewek owocowych.
Zapraszamy 9-17 Koszalin
ul. Szczecińska 20
094/342-26-60. (GK)
SPRZEDAŻ

kominkowe.
784-127-694. (GK)

14101/A

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

00347/C

KOMBAJNOWANIE,
(GK)

(GK)

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

03813/B

Bryza, Tajfun,
0-783-571-316. (GK)
SADZENIAKI

len, ziemniaki,
Forschrift. Słupsk, 0667-849-143.

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

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

506-021408, 605-767450.
---------------------------------------------------------

(GP)

TOPINAMBUR,

(GK)

00179/A

domowa (sprzątanie,

gotowanie), 0517-092-280

14361/A

FILMOWANIE,

ZATRUDNIĘ stolarza

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

Świeszyno
094/316-13-16. (GK)

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

03840/A

kominkowe, olcha -110 zł.
Brykiet, węgiel. 0695-141-520. (GP)

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

0-887-099-669.

DREWNO komin., opał.
698-721-191. (GK)

DREWNO

ZESPÓŁ

PROSIAKI

PROSIAKI,

14240/A

tłuczeń betonowy, cegłe
rozbiórkową czerwoną i tłuczeń
kamienny, 0501-691428 (GP)

SPRZEDAM

01948/A

ZESPÓŁ-0601-693-288 (GP)

00585/B

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

12158/A

spożywczego, Koszalin,
502461-680. (GK)

(N)

00558/A

PROSIAKI- sprzedam.
094-31248-71 (GK)

SPRZEDAM
00347/A

(GK)

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

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

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

CIĄGNIK U-1004, Kombajn Bizon
Z-56; 600-777-998. (GK)

kuca i kozy,
606-783-031 (GK)
SPRZEDAM

kominkowe,
0513-689-997. (GP)

ZESPÓŁ

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

13978/A
09484/A

DREWNO

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

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

!!!! przewozy Holandia, Niemcy,
wyjazdy czwartek - niedziela,
0506-110-012. (GK)

00335/A

i
pokojową. Mielno 0-694-86-60-20.

ZATRUDNIĘ sprzedawcę

13905/A

- sprzedam.
0609-177-907. (GK)

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

ZATRUDNIĘ recepcjonistkę

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

03302/A

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

SIPOREX 0607-116-391. (GK)

DREWNO

przyczepa, wywrotka,
słoma sprzedam, 506-506-833.

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

----------------=■-----------------------------------------

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

ZATRUDNIĘ pizzera

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

00118/B

!!!!!!! BUSEM DO HOLANDIITANIO. TEL:0503-198457 (GK)

sali na imprezy
okolicznościowe: komunie,
wesela - klub Rezerwat centrum Koszalina,
Tel: 0607-882-849. (GK)

00023/B

Krajówka. Białogard,
0697474-252. (GK)
------------------------------------------- —-------

SIARCZAN AMONU TARNOWSKI
21% AZOT, 24% SIARKA-1100 ZŁ.
TEL. 887 101209 (GP)

PROSIAKI

(GK)

PRACY NA STANOWISKA: KUCHARZ,
POMOC KUCHENNA, POKOJOWA,
RECEPCJONISTKA, REHABILITANT,
KELNERKA, DOZORCA,
KONSERWATOR MOŻLIWOŚĆ

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

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

11009/A

od 2 zł,
0-94 342 70 88. (GK)
BUKSZPAN

00574/A

(GK)

00118/A

11200/A

WYNAJEM

NAWOZY POLSKIE. CENY BRUTTO ZA
1 TONĘ: MOCZNIK 46% AZOT-1450
ZŁ; SALETRZAK CAN 27% AZOT, 7%
WAPŃ, 4% MAGNEZ-1100 ZŁ;

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

!!!!!!!! BUS- przewozy
pasażerskie, Niemcy, Belgia,
Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503-198446, 0-67-2669491

----------------------------------------- r--------------- 14114/A

00572/A

PAPROTY łąki,

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

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

————---------------------------------

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

(GK)

TERENIE SZCZECINA I KOSZALINA
NA STANOWISKO DORADCY
FINANSOWEGO, KIEROWNIKA
ZESPOŁU I DYREKTORA ODDZIAŁU
CV PROSZĘ WYSŁAĆ NA ADRES:

ZATRUDNIĘ kierowcę

kredyt, leasing.
Komis. 0694-033-753. (GK)

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

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

WWW.FOTOWESELA.COM.pl (GK)

MASZYNY rolnicze-

!!!!!!!!!!! Avangarda busy
do Anglii najtaniej 350 zł
608- 502-289. (GK)

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

TYNKARZY gipsowych
0-692-961-276 (GS)

1387

odchowane, kaczki Mulard
0696462482. (GP)
KURKI

STAŻ

komunie, chrzty,
osiemnastki, imprezy dla firm,
dyskoteki, www.ibiza-party-club.pl
K-lin, 094-346-33-51;
0608457-644. (GK)

WESELA,

1386g/A

(GP)
01741/A

ogrodź., leśne i słupki.
Słupsk, 0-59/842-87-55,
0-603-070-188. (GP)
ogrodź., ocynk, PCV, leśne,
druty, słupki. Transport. Montaż.
Producent, Słupsk 059/847-1642.

SIATKI

BRAMY-NAPĘDY, BLOCZKI
FUNDAMENTOWE, SIATKA
OGRODZENIOWA, RUSZTOWANIA
WARSZAWSKIE 091/462-00-75
(N)
07209/A

(GP)
00466/A

ogrodzeniowe i leśne, bramy
garażowe. Goleniów
091/407-2010 (GS)

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

00948/A

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

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

01428/C

888-864-488 koszalinianka

23

lata.

(GK)

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

ADA Słupsk,

0513-751-832.

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

13415/0

(GP)
01935/*

AGNIESZKA Koszalin

0-506-55-77-83.
AKTYWNA -

(GP)

(GK)
01472/A

01962/A

30-LATKA Słupsk, 0-515-505-984.

słupki, drut - ocynk,
żarzony, kolczasty, 059/84-71-329.
SIATKI,

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

(GP)
01504/*

SIATKI

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

19-latka.

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)
03385/A

(GK)
13001/A

0-695-561-084

SIATKI

garaże konkurencyjne
ceny, sprzedaż ratalna.
0501-231-350,0505-126-033.
BLASZAKI

13415/C

00366/C

(GK)
12693/8

dojrzała. 0-507-719-333

4-941/*

czwartek-piątek > /f "f
30 kwietnia - 1 maja 2009
Tt

i

OGŁOSZENIA DROBNE
0662-596-798.

AMELIA.
ASIA

! Domowe TV. 0-59/8420-970

(GK)

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

515-66-39-08, Słupsk.

01390/A

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

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.
Słupsk, 0661-177-611. (GP)
---------------------------------------------- —-----

798-686-316.

DIANA

03024/A

! pralkonaprawy,Słupsk
602-364-943 (GP)

(GP)

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

ANTENY,

0504467-622.

03355/A

(GK)

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

01921/A

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

10985/A

zamrażarki, lady,
szafy, Słupsk, 0602-394-696.

13794/B

DŁUGONOGA Słupsk,
0-514-649-895. (GP)

(GP)
-------------------------------:---- t--------------------

01893/B

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

0723 011151.

DOJEDZIEMY,

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

FILIGRANOWA
(GK)

pralki,
094/343-68-18, 0603-59-25-03.

(GP)
03797/A

(GK)

nowa. 662-890467.

_----------------------------------------------------

13845/A

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

KARINA wyjazdy,
(GP)

11371/A

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

LODÓWKI,
(GK)

01934/A

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

MIŁA 40-latka.
(GK)

14022/A

mężatka. 723-352-647

10097/A

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki
' 059/847-55-15, 0602-748-515

13841/A

Słupsk.
01961/A

Kołobrzeg 0796-608-141.

SZCZECINIANKI
(GS)

00362/A

- 0723 644 790

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

SZCZUPLUTKA

kocica

516-923-892.

(GK)

01053/A

ZGRABNA 30-latka.
(GK)

11761/A

790465-910.

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

14021/A

blondynka.
0510-367493. (GK)

!!!!!!!!!!!!!!!!"OKNA
Attyla", drzwi wewnętrzne,
zewnętrzne, bramy garażowe. Raty ■
Rabaty. K-lin, ul. Mieszka 124L,
094/346-57-94. (GK)
------------------------------------ .------ -------------

08042

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna
PCV bezołowiowe i aluminium.
Koszalin, Władysława IV-go 147A
94346-30-03. (GK)
13851

! Ü!ü! U !!!!!!!!!!!!

0601- 781-095
Przeprowadzki-transport. Słupsk.
(GP)

'

0157:

.

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

I!!!!!!!!!!!!! DOSTAWCZY- 20
Zł 94347-32-86; 0606-122420.
(GK)
-----------------------------------------—----- ------

11424/A

10816/A

(GP)

! PRZEPROWADZKI, transport
094343-50-84, 0502-637-252.

BRAMEX bramy wjazdowe,
garażowe, przemysłowe, balustrady,
napędy, monitoring ZIMOWA
PROMOCJA, 059/842-65-57
www.bramex-slupsk.eu (GP)

AUTOLAWETA 0669-826-078. (GK)
’—------------------------------------------—

AUTOLAWETA
(GK)

12454/C

21, 0-503-176-161.

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

12362/A

HDS 8 ton Koszalin(0)510-270-294. (GK)
HDS- wywrotka.
(GK)
LAWETA 90
(GP)

gr/km, 0503-143-679.

00954/B

!!!!!! OKNA "Akus", rolety
zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul; Lechicka 4,
tel: 094341-83-22. (GK)

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

(GS)
00252/A

_______________________________ —-----

CYKLINOWANIE,
(6K)

(GP)
00413/B

BRAMY,DRZWI, okna, rolety

www.megabramy.pl

00454/A

układanie,
renowacja schodów, drzwi,
0601-778402. (GS)

CYKLINOWANIE,

________ :--------------------------------—-------

00184/A

DOCIEPLENIA 693056225 (N)

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

03585/A

DOCIEPLENIE, glazura, remonty
0-608-368-241. (GP)
03619/B

Gnieźnieńska 43 (wjazd od Skody).

- domowe.

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

(GP)

od salonu
po łazienkę, 0606-353-971. (GP)

12776/A

-------------- :----- ------------------------ ,------------

02792/A

gładzie, regipsy. Słupsk,
0607-158-044. (GP)
GLAZURA,

01931/A

glazura, panele,
gipsy, 516-759-308. (GK)
MALOWANIE,

14263/A

!!!! HYDRAULIKA, 0505-047435.
(GK)
14063/B

! HYDRAULIK przeróbki
509-765-180. (GK)

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

naprawa, 606-579-846.

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

13032/A

01661/A

najwyższa
jakość, niska cena 094/34-18-263,
513 155 900. (GK)
11154/A

bramy, słupki, itd. transport,
montaż producent Słupsk
Towarowa 9a. 504486122 (N)

SIATKI,

13358/A ,

c.o.

0691-240-847.

(GP)

02839/A

00918/A

IPL, zamykanie naczynek
trwałe usuwanie owłosienia
wrastające paznokcie - klamry.
606-307-305. (GP)
--------------------------

03046/A

bólu kręgosłupa, terapia
manualna, masaże, fizykoterapia,
kompleksowa rehabilitacja,
Wojska Polskiego 24-26 Koszalin,
094-341-14-63, 0600-034-005.
LECZENIE

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

MASAŻE,

0-880-849-840.

13785/A

(GP)

i zagęszczanie
włosów ultradźwiękami,
516-974-530 (GP)

13152/A

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

uufimm
Karpacz 0757618549

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

03047/A

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

bez efektu jo-jo,
pewne Tel. 605-654-652
www.idealnafigura.com/waldi

00520/A

SCHUDNIJ!!!

!!!!! Kolonie, obozy - bogata
oferta! www.ava-tour.pl
094-342-36-72 (GK)
------------------------------------------------------—

03648/A

PRZEDŁUŻANIE

PRZEDŁUŻANIE włosów.
500002867. (GK)

WYPOCZYNEK

AVITA

(GS)

13072/A

drzwi przesuwne.
0668-195483. (GK)

_________

12672/A

04206/A

0604-257-285

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

(GK)
______________

(GK)

instalacje,
przyłącza, kotłownie, koparka,
0512-327-307. (GP)
HYDRAULICZNE,

WSZYSTKIE
GRUBOŚĆ. SZARYCH SZERGÓW 2,
KOSZALIN, TEL. 094/347-13-15.

10719/A

(GS)

LASER -

SCHODY drewniane,

778.

00435/A

0603-92-28-92

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

(GP)

SZAFY,

kompleksowo,
0603-033-155, Koszalin (GP)
HYDRAULIK

(GP)

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

WIZYTY domowe
11201/A

509-306-317.

00012/A

(GK)

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

11519/C

(N)
12721/a

HYDRAULIKA Słupsk,
0607- 703-135. (GP)
01743/

HYDRAULIKA Słupsk,
0667-898-544. (GP)

14032/A

maszynowe 603105659
13085/A

maszynowe

01891/

najszybciej,
najtaniej, 0-94/34-63-100,
0-508-263-054. (GK)
12704/

c.o., gaz 721-105-831.

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

13026,

sprzedaż,
legalizacja- montaż,
0-94/34-63-100, 0-508-263-054.

WODOMIERZE-

(GK)

(GK)

12704/

POZOSTAŁE
!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,
foteli, dywanów, 094/34142-95.

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

12448

jsmmmL.
!!!!! Paznokcie tanio.
508-393-036. (GK)

!!! CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki. "Frot". 094-343-19-52
0608- 245-353. (GK)
----------------------------------------------------------

13100/A

14204

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

!! 0514-220-205 ginekolog

_-----------------------------------------------------

12436/A

sprzedam. 0664-04-12-80.

_-----------------------------------------------------

14023/A

11325/A

(GP)

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

03123/B

!! Potencja 100%, 0602-42-43-47.

SUPEREKSPRES

(GP)

! GINEKOLOG -517-661-060

01749/A

ATRAKCYJNY lokal użytkowy,

;

(N)
12630/A

! Ginekolog A-Z 0518-525-555 (N)
-------------------------- —---------------------------

13642/A

! Ginekolog kobieta 0510-508-808

—

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

pod Filarami* Koszalin
Zwycięstwa 192,
094/342-59-91,608-336-550.

00446/A

00013/F

00056/A

z uprawnieniami na
10446/A

ALKOHOLOWE odtrucia
509-306-317. (GK)

0607-083-225.

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

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

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.
KADA-MS kada@ms.pl

REMONTY NAGROBKÓW

ELEKTRYCZNE,

698-074-634.

059/84-00-310 (GP)

506-560-777

602577972

Tarnowski 094-343-22-99.
Transport sanitarny, ortopedaspecjaliści; badania kierowców. (GK)
BETA-

01842/A

DIETA Cambridge
0501-496-182.

(GK)

11519/B

KIEROWCĘ kat

0888-922-107.

(GP)
01994/A

00 zaraz w Sarbinowie kelnerki
1 pomoce kuchenne
WYNAJMĘ pokój

11165/A

K-lin

889-280-320. (GK)
GINEKOLOG tanio, 517-960074. (N)
---------------------------------------------------------

12415/A

14421/A

B,

0509427-651.
(GK)
—...................—-------—

(GK)

pomiary;

(GK)

14495/A

13644/A

509-690-525
WWW.PRZEDLUZANIEWLOSOW.
EULOTKA.PL (N)
--------------------------------------—---------------

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
Extra Glanc 0604-285-349. (GK)

00601/A

03520/A

psów, 0694-175-543.

YORKSHIRE Terier śliczny ciupki
lOOOzł, 601846001 (N)

!!! STUDIO paznokci,
0605-554-247. (GK)

(GP)

(GS)

STRZYŻENIE
(GK)
YORKI
(GK)

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

!! PRANIE dywany, meble
603724634 (GK)

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

(N)

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

IÜÜPOTENCJA 0507-800-500. (GS)

0-59/84-12-050,0-694-331-161.

poddasza sufity

13517/A

Reriever z rodowedem,
lOOOzł, 0-608-513-060. (GP)

LABLADORY

03695/A

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

11807/A

perskie, 0606-341-748.

(N)

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

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek.

PRACE ogólnobudowlane,
0516-129-880 (GS)

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

KOCURKI
(GK)

Skarpa" w Świeszynie k. Miastka
zaprasza na majowy •
wypoczynek.atrakcyjne ceny.
059 8583738 (GP)

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

(GS)
11639/A

08438/A

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

----- ------

! Układanie kostki, 0505-058444.

i tradycyjne. 0-600-200-340.

_----------------------- ------------ ---------*----------

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

03535/A

tapetowanie, gładzie,
panele 694-873-189. (GK)

BEAGLE rodowodowe.
0662-330-152. (GK)

weekendy, wczasy -tanio;
www.wczasy-porost.pl (GK)
OŚRODEK Wczasowy "Zielona

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

00547/A

GINEKOLOG.

SPAWANIE ALUMINIUM

bezpłatny, gwarancja. Zakład,
Sikorskiego 5 094/3414-525,
14177/A

00456/A

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

OKNA

(GK)

03816/A

rączka, remonty
507-595-331. (GK)

(GP)

MALOWANIE,

606437368

GINEKOLOG,

kaskady, trawniki,
inne aranżacje. 0691-226-885.

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

ZŁOTA

REGIPSY

!!!! NAPRAWA RTV dojazd

01736/A

059/843-56-01,
0-604-053-201. (GP)

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

zabaw.www.mebleogrodoweorion.pl
094-347-32-66 Koszalin,

! 111,111111111111! i! !

10660/A

WYKOŃCZENIA wnętrz

WOD.-KAN,
(GK)

MARKIZY tarasowe, place

zabiegi- farmakologia.
050346-21-22. (GK)

GINEKOLOG-

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

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

POSADZKI, tynki,

35409SLBH_A
12943/A

OCZKA wodne,

PRZYŁĄCZA wod.-kan.,

mixokretem, tynki
maszynowe, 0513-085-065. (GP)

02517/A

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

www.corekton.slupsk.pl

UBEZPIECZENI - DUŻA ZNIZKA

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

11826/A

elektryczne,
0697-859-007. (GK)
USŁUGI

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

Tapetowanie natryskowe,
remonty; 0601-647-263. (GP)

POSADZKI
(N)

garderoby, kuchnie,
696-031-080, 696-514-617,
094/31-89-369. (GK)
MEBLE,

Bezpłatne
badanie słuchu!!!

------ —.— ----------------- :----------------------

FRESCO.

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

00013/E

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

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

ELEKTRYCZNE INSTALACJE,
POMIARY GRATIS 695 635 293.
(GK)

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

BATERIE DO IMPLANTÓW
NAPRAWY APARATÓW
BATERIE

granitowe od 1800zł,
raty, Mieszałki/Grzmiaca,
094-37-37-544. (GK)

0-692-756-208.

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

05035/A

NAGROBKI

11695/A

(GP)

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

8.00-16.00 (059)840 2435

IMPREZY okolicznościowe,

POSADZKI

(GP)

__ __ ___ _________________________

02791/A

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

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

Informacja telefoniczna codziennie:
02696/A

Transport

--------------------------------------------------------03681/A

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

13962/A

Miastko, Czereśniowa 12

KOMPUTEROWY serwis
662-088-567. (GK)
---------------------------------------------------------

Słupsk, PI. Dąbrowskiego 6
Bytów, Sienkiewicza 5
(zielony domek przy Gdańskiej)

USŁUGI BUDOWLANE-REMONTY,
MODERNIZACJE, KOMPLEKSOWOTANIOTEL. 504049203. (N)

HYDRAULICZNE 604-872
(GK)

888-151-889.

13986/A

do 26T, wywrotki, HDS.
0505-058-333. (GS)

maszynowe; 601-647-263.

GAZ00229/B

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

ŁADOWARKO-KOPARKA.

HYDRAULICZNE

gładzie, panele,
tapetowanie 0-509-816-754.

rolety, bramy,
verticale, moskitiery, markizy.
Słupsk, Złota 3 059/84248-84.
_________________________________

maszynowe, regipsy,
malowanie, szpachlowanie,
wykończenia wnętrz,
0604-544-876. (GP)

TYNKI

MALOWANIE,

00059/A

02925/B

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

(N)

kafle kominkowe,
piecowe 059/842-20-72,
0696-007-113. (GP)

maszynowe 0601-597-349.

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

(GP)

cyfrowe
klasyczne

KOMINKI-

00335/A

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

Koszalin 094/343-25-71.

mm
059/843-0465.

02228/E

bezp.

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

automatyka, ogrodzenia. Mega,
Słupsk, 059 842-96-33,

(JSŁUGI transportowe,
727-286-195. (GK)

rtv

(GP)

--------------------------------------- ----------—01569/8

Naprawa

-------------- ----- ------------------- —------- 1

ÜÜIAUTOMATYKA,

13280//

DĘBOWE,
EGZOTYCZNE,PARKIETY, DESKI
TARASOWE, Kleje, Lakiery, FAGUS
Noskowo k/Słupska, 59 810 8819,
www.fagus.com.pl, Koszalin
Szczecińska 70,94 346 7654

—---------------------- ------ —----- ---------------14192/G

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

0602-372-620.

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

01564/A

!!!!! BRAMY

47955/A

CYKLINOWANIE,DESKI

DOCIEPLENIA,

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,
verticale, moskitiery. Stolarka
aluminiowa. Słupsk,
ul. Leszczyńskiego 10D,
0-59/8417-900, 0-601-65-25-82.

!!! PRZEPROWADZKI,
0507-145-747 (GK)

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

03784/A

-------------------------------------------------s--------

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

(GK)

________________________ _____________

bezpył.508-69-69-32.

00745/B

ZDUŃSKIE.

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

!!! OKNA PCV- Avangarde XXI
wieku. "Drew-Plast", Koszalin,
Zwycięstwa 253. (094)347-65-32.
Okna dachowe PCV. Atrakcyjne
ceny!!! (GK)

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

.

+ posadzki maszynowo,
tel. 664423-307, 507-106-151.

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

(GK)

!!!! ROLETY

01164/B

02728/A

ocieplenia,
gładzie, regipsy, F-ra Vat,
0-607-219493 (GP)

APARATY
SŁUCHOWE

13965/A

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

bezpyłowe
094/34141-30, 0504-308-000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl

03507/A

!!!!! u !!!!!!!!!!!!
602- 284693 Meblowozem Przeprowadzki Słupsk (GP)

0-604149-691.

CYKLINOWANIE

!!!! ROL-POL

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

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

00101/A

CYKUNOWANIE

00081/B

I!! iÜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ogólnobudowlane
i wykończeniowe tel:0508-35-16-22

10852/A

GARAŻE- blaszaki tanio
i solidnie. 059/83345-36,
0-605-286-058. (GP)

TYNKI

TYNKI
(GP)

Specjalistyczny Gabinet
Protezowania Słuchu

(GK)

14052/8

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

--------------------------------------------- -----------01154/B

094/342-0649.

HYDRAULICZNE, spawalnicze
szybko, fachowo 504-146-671

glazura,itd., VAT. (GP)
------------------------- --------------------------------

00537/B

TAPETY natryskowe, profesjonalne
malowanie. Tel. 0605-83-63-76,
www.remontdomu.com.pl (GS)

TYNKI
(GP)

0793-172-751,

(GP)

transport

14192/E

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

montaż, 059/84-37-373. (GP)
:--------------------------------------------------------

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

!!!!!!!!!! 0-504-129-243.
NAJTAŃSZE remonty, hydraulika,

CYKLINOWANIE

Rolety, Żaluzje, Verticale, Markizy
-Moskitiery ul. Ogrodowa 8
059/841-2444, 0-508-230-887

ZGRABNA

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

BUDOWA domów,

!!!!!!!!!! LINDA ROLETY
żaluzje, verticale, moskitiety.
Żółkiewskiego 13, Produkcja,

po 40-tce. 0691-857-735.

03133/

! UKŁADANIE KOSTKI, TERENY
ZIELONE PROJEKTOWANIE GRATIS
695 635 293. (GK)

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

FOTO-VIDEO,

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

_----------------------------------------------------

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

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

14192/

FILMOWANIE-WWW.HDV2.EU+1000
-FOTO-504 910 758 (GS)

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

(GS)

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

BRUKARSTWO;
(GP)

(GP)

wykończenia
502-566-542 (GK)
REMONTY,

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

(GS)

12693/A

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

01173/)

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

Blondynka 0-508-364-702.

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

12882//

HMUSŁUGI

(GK)
____________________

PRZYJADĘ 0600-177-664,
(GP)

WIOLA
(GK)

12572/A

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.

Tel. 510-778-743

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

ROXI
(GK)

___________________—---------------------- '

13794/A

‘—----------

PIĘKNA
(GK)

(GK)

(GK)

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

MŁODA
(GK)

11758/A

00567/A

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

! TYNKI maszynowe, remonty
od A do Z; 0-606-977-606. (GP)

PRALKI! AUTOMATYCZNE. Koszalin;
0-94/34642-80, 0-503-994-346.

02837/A

kocica. 517-283-100

pralki 0503-623-101.

zamrażarki.
94-345-79-16. (GK)

00324/A

~~------------------ —----------------------- --------

03417/A

LODÓWKI,

KWADRANSIK 696-581-930. (GK)
■ ~--------------------------------------------

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

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

podwieszane, gładzie,
glazura, malowanie,
0664425-048. (GK)

!!! 1502-541-194 Najtańsze
remonty od A do Z, upust
na materiał 15%. (GP)

------------------------------------------------------------------------------13882/A------------------- ------ -------------------------------

na obcasach- przyjmiemy
dziewczyny Kołobrzeg
0698-054-054. (GK)
klasa

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

_________________________:------------------

polbruki. 0791-565-001.

SUFITY

!!!!! WYKOŃCZENIA wnętrz,
ścianki działowe, gładzie, glazura,
sufity podwieszane. K-lin,
723-623-705. (GK)

GRATIS 695 635 293. (GK)

____________________________________

0607-382464.

01793/E

! BUDOWA DOMÓW, PRACE
WYKOŃCZENIOWE ARANŻACJE

pralkonaprawy. Słupsk,
601-789-892 (GP)

JOWITA 0-692-070493. (GK)

ŁADNA

10669/A

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,

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

!!!!! CYKLINOWANIE bezpyłowe.
0-59/84343-20,0-601-64-10-92.
www.kaliszewski.com.pl (GP)
----------------------------------------------------------

CHŁODZIARKI,

(GK)

REMONTY,
(GK)

(GP)

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

10831/A

JL

14493/

|| czwartek - płatek
30 kwietnia -1 maja 2000

REKLAMA
OGŁOSZENIE
o wyłożeni« de publicznego wglądu
projektu miejscowego plami zagospodarowania przestrzennego
"Podwórko Kulturalne'* wraz z prognozą wpływu ustaleń planu
na środowisko przyrodnicze
Na podstawie arii? ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym: (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poi, 717),
art,39 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

PRAK
WRAZ Z KOMPLETNĄ
INSTALACi
Wymagania:

»umiejętność dobrego spawania w miedzi
- zaświadczenie o niekaralności
- wiek do 35 lat,
komunikatywna znajomość języka niemieckiego
- praca na terenie Niemiec
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Szczegóły do uzgodnienia w trakcie rozmowy wstępnej.
Oferty pisemne proszę przesyłać pod adres:
BUDOWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
RYSZARD KOSICKł, IUBUCZEWO 17
76*200 SŁUPSK
TEL 059 840 62 636,510 33 66 47

OBWIESZCZENIE
Wojewoda Pomorsk», działając na podstawie art, 49 0fa3: gl ustawy z drea 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego liefet ßdmäty Di. U. z 2000 r. Nr 9$
pm. 1071 z późniejszymi zmianami} mi art. lla, art. lic, art. lid ust § i 6 ustawy z
dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szct«g4łnycti lasadaeł» praygotowatda I realizacji
inwestycji w zakresie dni« publicznych (tekst jećmlity Dz. U. 2003 Nr IM im.1194 z

późniejszymi zmianami):
zawiadamia
że w dniu 22 kwietnia 20091 m wniosek Dyrektora Oddziała generalnej Dyretejt Dróg
Pubłlcznych i Autostrad w Gdańsku - pana franclstka Rogowtea, reprezentującego
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o żezwoteniu na realizację inwestecji drogowej
pn. ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWE! NR 20 NA ODCINKU BYTÓW*
MADRZECHOWO 00 KRI. 225+999 BO KM 228+969. Inwestycja bedzte realizowana na
terenie wymienionych niżej działek: pas drogowy drogi kraję«§ nr 2Ü: działki, nr 89/4,
89/5, 336/1,337/3.600/1, 644/Ł 663, 664/1667/18, 667/21, 667/23, 668/1,
689/i, 670/1 w obrg» geodezyjnym 102 miasto Bytów; działki nr 466/1, 467/i w
obrębie geodezyjnym Udorpie; działki nr 2/1, 3/10, 3/13. 4/68.18/1 25/3, 32/37,
32/39, 32/41 47/1, 52, 54/1 63/9, 73/19, 121/1, 230 w obrębie geodezyjnym
Mądrzeebowo: działki nr 49/14, 219/1 w obrębie geodezyjnym Ząbinowice: pozostałe
nieruchomości lub Ich części; działki m 89/2, .273/8,300.330,337/1,337/4,540/1
835 w obrębie geodezyjnym 102 miasto Bytów; działki nr 487/2 w obrębie geodezyjnym
Cdorpłe; dziali nr 2/2.10,15/2,15/3,17/4,18/2, 20/3,21/1, 32/26,34.35, 36,
37/3, 37/11 40/1, 44/15,53, 63/8,86, 67/2,71, 79,112 obręb Mędrzechów»; W
ramach w.w postępowała administracyjnego zatwierdzony zostanie ponadto podział
geodezyjny dziatek wyszczególnionych poniżej, celem przejęcia przez Skarb Państwa ich
części ««zbędnych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji drogowej; w obrębie
geodezyjnym nr 102 miasta Bytów; dz:, 337/2 zostanie podzielona m działki nr 337/31
337/4, dz, 336 zostanie padziefona na działki nr 336/i i 336/2, dz. 644 zosfenfe
podilełona na działki nr 644/1 i 844/2, dz. 867/12 zostanie podzielona na działki nr
667/231667/24. dz, 667/17 zostanie podzielona na działki nr 867/18 i 667/19, dz,
867/10zostanie podzielona na działki nr867/21 i 887/22,dz. 864 zostanie podzielona
na działki nr664/1 i 884/2, dz. 668 »stanie podzielona na działki nr668/ł 1668/2. dz.
689 zostanie podzielona na działki nr 889/1 i 669/2. dz. 800 zostanie podzielona m
działki nr 600/1 i 600/2. dz. 670 zostanie podzielona na działki nr 670/1 i 670/2; w
obrębie geodezyjnym Udorpie dz, 486 zostanie podzielona na działki nr466/1 i 486/2,
dz. 467 zostanie podzielona na działki nr 467/1 i 467/2; w obrębie geodezyjnym
Mstdrzeehowo: dz. 4/17 jkM podzielona na działki nr 4/88 i 4/89, dz. 2 zastań®
podzielana na działki nr 2/1 i 2/2, dz. 3/9 zostanie podzielona m działki nr 3/10 i 3/11,
dz, 3/4 zostanie podzielona na działki 3/13 i 3/12, dz. 18 zostanie podzielona na działki
nr 18/li 18/2, dz, 25/1 zostanie podzielona na działki nr 25/3 i 2S/4, dz, 32/3 zostanie
podzielona na działki nr 32/37 i 32/38, dz, 32/33 zostanie podzielona na działki nr
32/® 132/40, dz. 32/36 zostanie podzielona na działki nr 32/41 i 32/42, dz. 63/3
zostame podzielona na działki nr 83/9 i 63/10, dz. 47 zostanie podzielona na działki nr
47/1 i 47/2, dz. 54 zostanie podzielona na działki nr 54/1 i 54/2. dz, 121 zostame
podztetona na działki nr 121/1 i 121/2: w obrębie geodezyjnym Mądrzechowo: dz. 49/9
zostanie podzielona na działki nr 49/14 i 49/łS.W związku z powyższym inform uję, że w
terminie 14 dni od dały otrzymania niniejszego zawiadomienia właściwe organy
administracji rządowej i samorządowej, właściciele, zarządcy i użytkownicy terenów
objętych inwestycją oraz terenów przyłegtych do nich mogę zapoznać się z aktami sprawy
oraz składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy w
Delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku - Wydział infrastruktury, ul,
Jana Pawła Ił 1,76-200Słupsk, pok. 413hel. 0598468*554),
381!»9SISH A

U. 12008. Nr 199, poi, 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej w Słupsku
Nr XXVI/376/Ö8 z dnia 27 sierpnia 2ÖÖ8 roku zawiadamia się o
wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Podwórko Kulturalne" wraz z prognozą wpływu ustaleń planu
na środowisko przyrodnicze
w dniach od 15.Ö5.20Ö9 do Q5.06.2G09r, w siedzibie Biura:
Urbanistycznego Miasta Stupska, ui. Krasińskiego 7,76-200 Słupsk w
godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek * piątek od 7.30 doi
15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.05.2009r. w siedzibie Biura:
Urbanistycznego Miasta Słupska, ui. Krasińskiego 7, 76-200 Słupsk:
od godz. 13.00, Zgodnie z art. 18 usti ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia!
przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Zgodnie z!
art, 39 ustl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego!
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o!
ocenach oddziaływania na środowisko, istnieje możliwość składania!
uwag I wniosków do prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko!
przyrodnicze.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w Biurze!
Urbanistycznym Miasta Słupska, siedziba: ul. Krasińskiego 7,76-200!
Słupsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
sekretariat@bums.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15,05,2009 do
dnia 19.06.2009r.
Organem właściwy m do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent
Miasta Słupska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Skarbu Państwa
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość Skarbu Państwa
położona w obrębie Machowino gm. Ustka, oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 89/2 o powierzchni 0,2704 ha, posiadająca
urządzoną w Sądzie Rejonowym w Słupsku KW Nr SL1S/
00008319/4.
2. Przedmiotowy teren nie posiada opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w rejestrze
gruntów działka nr 89/2 stanowi tereny przemysłowe.
3. Działka nr 89/2 zabudowana jest budynkiem biurowo - warszta
towym z częścią socjalną oraz budynkiem warsztatowo - garażowym.
Budynki powyższe zajmowane są obecnie bezumownie przez byłego
dzierżawcę gruntu / umowa wygasła dnia 16 marca 2008 roku/, który
dokonał samowolnej ich rozbudowy i modernizacji, /
4. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 158 006 zł
/słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2009 roku o godz. li tej w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku ui. Szarych Szeregów 14
w pokoju nr 127.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w
wysokości 7 900 zł, płatne przelewem na rachunek depozytowy
Starostwa Powiatowego w Słupsku w Banku Ochrony Środowiska SA
O/Gdańsk nr 6715401098 20015550 0005 0008 łub w kasie BOŚ
w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku w terminie do dnia 28
maja2009 roku da godz, 19.30.
7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie
podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony
podatek VÄT w wysokości 22%.
9. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z
uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
10. Dodatkowe informacje o zbywanej nieruchomości można uzyskać
w pok. 224 Starostwa Powiatowego w Słupsku lub pod nr teł. 0 59 8418-593.

HURTOWNIA

Mój za wód-moja pasjal
Kompleksowe szkolenie podnoszące kwalifikacje pracujących
w zawodzie barman-kelner

BEZPŁATNE SZKOLENIE JĘZYKOWE I ZAWODOWE
' ‘J •

/

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy pracowników firm
gastronomiczna * hotelarskich, chcących podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe, zamieszkujących w powiecie słupskim.
W ramach projektu każdy uczestnik będzie uczestniczył w bezpłatnym
60-oio godzinnym kursie językowym,
4G-godzinnym teoretyczno-praktycznym szkoleniu zawodowym,
20 godzinnym szkoleniu z informatycznych systemów sprzedaży barowej.

NIE ZWLEKAJ - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Zgłoszenia przyjmowane są do 6.05.2009r.
Zapisy i Informacje dodatkowe udzielane pod nr teł 059 841 07 51,
w godz, 9-14

8
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KAPITAŁ LUDZKI

pn*z Unię Europejską«« ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego

Wdjt Gminy Potęgowo ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację
wypoczynku letniego z zakresu realizacji programu
przeciwdziałania alkoholizmowi j narkomanii na 2009 rok, w
ramach wspierania realizacji zadań publicznych,
W ramach konkursu będzie dotowane przedsięwzięcie w zakresie;
1) organizacji półkolonii letnich z programem profiłaktyczno wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patolo
gicznych dotkniętych uzależnieniami.
Pełen tekst ogłoszenia konkursowego zawierający:
1. wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku
2009,
2. zasady przyznawania dotacji,
3. termin i warunki realizacji zadania,
4. termin, tryb i kryteria wyboru ofert,
5. wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku
2009 oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego dostępne są w
Urzędzie Gminy Potęgowo - pokój nr 14 - 15 oraz na stronie Biu
letynu Informacji Publicznej pod adresem www. potęgowo.ni Oferty
na realizację wymienionego zadania należy złożyć w nieprze
kraczalnym terminie do 01.06.2009 r. w Urzędzie Gminy Potęgowo,
pok. Nr 14-15 lub przesłać pocztą.W przypadku przesłania pocztą za
zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do
urzędu. Oferty złożone wg innych wzorów, niekompletne lub złożone
po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
38»»»$L8M_A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 8
tel. 059 844 78 80. fax 059 844 78 81
e-mail: slupsk@alfaelektro com.pl

„SERKOL’»

ZATRUDNI PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
PRAWO JAZDY KAT B, AKTUALNA KSIĄŻECZKA SANITARNA,
MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY
NA PODOBNYM STANOWISKU.
CV I LIST MOTYWACYJNY NALEŻY SKŁADAĆ W KSIĘGOWOŚCI
W SIEDZIBIE FIRMY PRZY UL POZNAŃSKIEJ 42 W SŁUPSKU
LUB PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL biuro@serkol.pl
Z WYBRANYMI KANDYDATAMI SKONTAKTUJEMY SIĘ OSOBIŚCIE.
smsmsum.A

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "NOWOWIEJSKA 3" W SŁUPSKU

ogłasza przetarg na wykonanie prac termomodernizacyjnych
budynku Wspólnoty wraz z remontem poszycia dachowego:
- powierzchnia dociepłanych ścian - ok. 2700 mkw
- powierzchnia remontowanego dachu - ok, 2500 mkw
Specyfikację na roboty budowlane będzie można pobrać w biurze naszej
Wspólnoty ( koszt 20 zł) od dnia 04,05.2009 roku.

• źródła światła tradycyjne i energooszczędne
• oprawy oświetleniowe • kable i przewody
* osprzęt elektroinstalacyjny • kanały i koryta kablowe
• aparatura elektryczna • szafy i rozdzielnice NN i SN
• elementy automatyki przemysłowej
• słupy oświetleniowe • baterie

3SS4O8SL0H..A
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HURTOWNIA „SERKOL”

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH.

OGŁOSZENIE DRO

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
AKTUALNA KSIĄŻECZKĄ SANITARNA,
DOŚWIADCZENIE W PRACY NA PODOBNYM STANOWISKU,
MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY KAT C.
CV I UST MOTYWACYJNY NALEŻY SKŁADAĆ W KSIĘGOWOŚCI
W SIEDZIBIE FIRMY PRZY UL POZNAŃSKIEJ 42 W SŁUPSKU
Z DOPISKIEM PRACOWNIK MAGAZYNOWY.
Z WYBRANYMI KANDYDATAMI SKONTAKTUJEMY SIĘ OSOBIŚCIE.
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Sklep „Tup Tup" nowa część GaIerh PodkowA.

Nouiość Toyoty bez VAT
TOYOTA

- ł
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ijjesmas bezpieczniej
cji pojazd u doświetłanla zakrętów
“.Toyotę RAV4, Toyotę Hilux, Toyotę Land Cruiser
nemu zaoszca ędzisz nawet 69 318 zi*.
—

m

o/witnego.
safe»«» Toyoty

Today
Tomorrow
Toyota

TOVOTA

Infolinia: 0 80120 20 20
WIĘKSZA moc.

MRIEJSZE spalanie.

uiuiui.toyota.pl

koszt połączenia wg taryfy lokalnej operatora

MS Anetta i Mariusz Staniuk Sp

Słupsk, ul. Szczecińska 42 teł. 059 848 2001, kom. 0 600 455 505
...........................................
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TELEWIZJA

Barwy szczęścia
(264)
06.00 Kawa czy herbata?-maga

CSI: Kryminalne
zanadki... (62)

| 05.50 Ztotopolscy(221): Męskie

zyn poranny

05.15 Wstawaj! Gramy! - muz.
06.00 Żar młodości (169)-teleno

decyzje - serial obycz., Polska
I 06.25 Dwójka dzieciom: Kacper

08.00 Wiadomości, Prognoza po
gody
08.15 Kwadrans po ósmej-wywiad
08.35 Pizyjadele z podwórka (8):
Sekret Nilu - serial, Kanada
09.05 Jedynkowe przedszkole
09.30 Domisiowe bajki: Zdechlaczek
09.40 lilii czarodziejka (22)
10.10 Jak zostać ogrodnikiem? -

wela, USA, wyk. Erie Braeden
TV Market-mag. reklamowy
Wiełka wygrana-teleturniej

(7/52): Poła ma dość - serial

07.00
07.15
08.05 Świat według Kiepskich (83)

animowany, USA
1 06.50 Telezakupy
I 0720 Niezłomni - cykl reportaży
| 07.35 M jak miłość (424)-serial

serial dok., Wielka Brytania
W-skersi- magazyn

- serial komediowy, Polska

sen-serial kom., Polska
11.15 Ripper (34/44): Raj odnaleziony-serial dla mtodz., USA
1 12.05 Magnum (70/162): Gra o

10.40
11.00 Marzenia do spełnienia
(20/34) - serial obycz., Pol.
11.25 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - magazyn rolniczy
12.25 Europa bez miedzy magazyn
12.40 Plebania(1284)-serialoby 1
czajowy, Polska
(
13.05 Klan(1672)-serial,Pol.
i
j
13.35 Jaka to melodia?-quiz muz.
14.00 Errata do biografii: Aleksan
der Watt
|
14.30 My, wy, oni-magazyn
15.00 Wiadomości
i
15.10 Prognoza pogody
i
15215 Młoda godzina: Eerie India
j
na, czyli Dziwne Miasteczko
|
(3) - serial przygodowy, USA
15.55 Moda na sukces-telen., USA i
16.45 Celownik-mag. reporterów
i
|
17.00 Teleexpress
17.20
17.35
18.00
18.30
18.55
19.00

Temat dnia
Klan(1677)-serial,Pol.
Jaka to melodia?-quiz muz.
Plebania(1289)-serial,Pol.
300% normy-pytanie
Wieczorynka: Rodzina Rabatków I (32): Wymarzone
wakacje - film anim., Fr. 2005
19.30 Wiadomości, Sport
20.00 Rajdy samochodowe: Mi
strzostwa Świata w rajdach

01.00
01.30 Kino nocnych maików: Pan
Ibrahim i kwiaty Koranu - film

obyczajowy, Francja 2003
03.05 Zakończenie programu

I
I

10.15

rial komediowy, Polska
Miodowe lata (43) - serial ko
mediowy, Polska

- serial fabulamo-dokumentalny
11.30 Samo życie (1271)-serial
obyczajowy, Polska
12.00 Gra wstępna-program rozr.
13.00 Wżór (34) - serial kryminalny,
USA, wyk. Rob Morrow
13.55 Pierwsza miłość(903)-se
rial obyczajowy, Polska

15.00 Złotopolscy (1040): Pierścio | 14.40 Świat według Kiepskich (85)
nek - serial obycz., Polska
-serial komediowy, Polska
15.10 Świat według Kiepskich (86)
1520 Dzieciaki górą-teleturniej
1620 Kocham Cię, Polsko!
- serial komediowy, Polska
16.35 Córki McLeoda (29): Tręje to
15.50 Wydarzenia
zbyt wiele - serial, Australia
| 16.10 Prognoza pogody
17.10 Szybka piłka: Konkurs
16.15 Interwencja - magazyn
17.15 Kontakt-magazyn
16.30 Malanowski i Partnerzy (58):
17.55 Kocham Cię, Polsko!
Zmartwychwstały - serial fa18.00 Program lokalny
bulamo-dokumentalny

2020 PHka nożna: Puchar UEFA
20.40 PHka nożna: Puchar UEFA -

mecz Werder Brema - HSV
Hamburg
22.45 PHka nożna: Puchar UEFA
23.00 Pitbull(22)-serial,Pol.
23.55 W pogoni za przeznaczeniem

08.30
11.00 Colin i Justin: Skok na dom
12.05 Tełesklep
12.35 Na Wspólnej (1128) -serial

13.05

I 11.00 Malanowski i Partnerzy (48)

serial obyczajowy, Polska

- kom. romanŁ, USA 1998

ler, Kanada 2005
Łossskot! - mag. kulturalny

rial komediowy, Polska

1325
14.00
1425 Kocham Cię, Polsko!
14.30 Złotopolscy (1039): Branka -

rial obyczajowy, Polska

-thriller, Kanada/USA 2003
22.05 Sprawa dla reportera
22.45 Pryzmat-program public.
23.25 Najlepsze przyjaciółki-thril

09.15 Rodzina zastępcza (77) - se-

I

Uwaga!-magazyn
Tełesklep
Granie na śniadanie
Brzydula(137)-serialkome

diowy, Polska, rei Wojciech
Smaizowski, wyk. Julia Kamiń
ska, Jacek Braciak
DzieńdobryTVN-magazyn

09.45 Rodzina zastępcza (78)-se

- serial dok., Wielka Brytania
Koło fortuny-teleturniej
MAS.H. (169) - serial, USA

19.00 Prognoza pogody
19.05 Jeden z dziesięciu-teleturniej
19.30 Wojciech Cejrowski-boso
przez świat U brzegów Saha
ry-reportaż
20.05 Barwy szczęścia (264) -se

terenowych - rajd Tunezji
20.10 Prognoza pogody
20.25 Tajemnice prawdy. Oszustwo

i

wysoką stawkę - serial, USA
13.00 Prywatne życie surykatek 2
(10): Zachwiana równowaga

1820 Panorama
I 18.55 Sport tele&am

05.35
05.55
07.00
08.00

- serial komediowy, Polska
0825 Świat według Kiepskich (84)

obyczajowy, Polska
| 08.30 tytanie na śniadanie - mag.
I 10.40 Kocham Cię, Polsko!
( 10.50 Święta wojna (313): Skan

Na Wspólnej (1129)

13.35

obyczajowy, Polska, wyk. To
masz Schimscheiner, Bożena
Dykiel, Joanna Jablczyńska
Detektywi - serial fabularno-dokumentalny
Detektywi-serialfabularno-dokumentalny

14.05 Salon gry
14.45 Kobra: Oddział specjalny

(1/22) - serial sensacyjny,
, Niemcy, wyk. Johannes Brandrup, ErdoganAtalay
15.45 Rozmowywtoku-talkshow
16.55 Sąd rodzinny-serial

18.25

diowy, Polska, rei Wojciech
Smarzowski, wyk. Julia Kamiń
ska, Jacek Braciak
Detektywi -serial fabularno-dokumentalny

19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga!-magazyn
20.05 Na Wspólnej (1129)-serial

20.45

obyczajowy, Polska, wyk. To
masz Schimscheiner, Bożena
Dykiel, Joanna Jablczyńska,
Renata Dancewicz
W-ll-wydział śledczy-serial
fabulamo-dokumentalny

21.30 Szukając sprawiedliwości -

23.25

I 0125 Czy świat oszalał?: Uzależ
nienie (13): Południowy Bo
ston. Nartoman przed są
dem-serial dok., USA
02.00 Czy świat oszalał?: Uzależ
nienie (14): Rozpacz matki
i 0225 Zakończenie programu

06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości, prognoza po
gody
08.15 Kwadrans po ósmej
(».35 Budzik-program dla dzieci
09.00 Raj-magazyn dla młodzieży
0925 Skarby nieodkryte magazyn
09.50 Szansa na sukces: Andrzej
Rybiński - program rozr.
10.45 E-lementaiz-magazyn
10.55 Magazyn przechodnia: Pa
znokcie i pazury - magazyn
11.10 Zaproszenie: Pod skrzydłami
Wielkiej Sowy - program kra

film sensacyjny, USA 1991,
rei John Flynn, wyk. Steven
Seagal, Jerry Orbach, Jo
Champa, William Forsythe
Agenci NCIS (10/24) serial
kryminalny, USA, wyk. Mark
Harmon, Sasha Alexander,
Michael Weatherly, Pauley
Perette
Multikino-magazyn
Uwaga!-magazyn

00.25
00.50
01.10 Nocne granie
02.30 Rozmowywtoku-talkshow
0325 Nic straconego-programy

powtórkowe

17.00 Ostry dyżur 10 (38)-serial

joznawczy Wojciecha Nowa
kowskiego
Plebania(1283)-serialoby
czajowy, Polska

11.30

12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1662) - serial obyczajo

wy, Polska
12.35
12.45
13.15
13.30

fabulamo-dokumentalny
17.55 Brzydula (138) -serial kome

Speed 2:
Wyście z czasem

Klan (1662)

Pamiętaj o mnie...
Tydzień Polski - magazyn
Wilnoteka-magazyn
Apetyt na miłość (13-osL)

serial obyczajowy, Polska
13.50 Tak miało być(l)-serial oby

czajowy, Polska

04.30 Laloia(115)-serialkome

diowy, Argentyna, reż. Diego
Suarez
05.15 Dekoratomia - mag. wnętrzarski
05.40 Muzyczne listy - mag. mu
zyczny
06.45 TV Market - magazyn rekla
mowy
07.20 Zbuntowani (84) - serial oby
czajowy, Meksyk, reż. Juan
Carios Munoz
08.25 Dziewczyny fortuny-pro
gram interaktywny
09.25 Happy Hour- program roz
rywkowy
10.25 Nie igraj z aniołem (44) - te
lenowela, Meksyk, wyk. Maite
Perroni
11215 Mała czarna-talk show
12.25 Lalola(116)-serialkome
diowy, Argentyna
13.30 Dekoratomia-mag. wnętrzarski
14.00 Dziewczyny fortuny - pro
gram interaktywny
15.00 Kochanie, zmniejszyłem
dzieciaki (20) - serial kome

diowy, USA

1420 Powstanie zamojskie 1944-

film dok., Polska 2008
Warto rozmawiać-public.
Raj-magazyn dla młodzieży

15.10
16.00
16.30 Makłowicz w podróży: Po
dróż 3. Dolna Saksonia - Na
saksy - magazyn kulinarny
17.00 Teleexpress
17.15 Budzik-program dla dzieci
17.40 Zacisze gwiazd: Andrzej
Strzelecki
18.10 Bzik kulturalny-magazyn
18.35 Pamiętaj o mnie...
18.50 Plebania(1283)-serialoby

16.00 Zbuntowani (85) - serial
17.00 Mała czarna-talk show
18.00 Nie i&aj z aniołem (45)-te

lenowela, Meksyk
19.00 Eureko, ja to wiem!-teletur

niej
20.00 Speed 2: Wyścig z czasem-

czajowy, Polska
19.15 Dobranocka: Bolek i Lolek w
Europie - serial animowany
19.30 Wiadomości, Sport, Progno
za pogody
20.20 Klan (1662) - serial obyczajo

22.30

wy, Polska
20.45 Z daleka, a z bliska-program

23.30 Pewnego razu w Chinach 3-

historyczny
2125 Teatr przypomnień: W małym
domku - sztuka Tadeusza Ritt-

nera, Polska 1992

01.50
02.50

23.15 Warto rozmawiać-program

publicystyczny
00.00 Serwis info, Prognoza
pogody
00.10 Programy powtórkowe

film sensacyjny, USA 1997,
reż. Jan de Bont
Annie, bohaterka pierwszej
części filmu, spotyka się z poli
cjantem Aleksem. Odkrywa, że
w rzeczywistości jest on (Bon
kiem elitarnej jednostki do za
dań specjalnych. By wynagro
dzićjej kłamstwo, Alexzabiera
ją w rejs na Karaiby luksuso
wym statkiem pasażerskim.
Kłamczuch - program rozryw
kowy

03.40

film sensacyjny, Hongkong
1993, reż. HarkTsui
Mała czarna-talkshow
Muzyczne listy - mag. mu
zyczny
Sztukateria-program kultu
ralny
Drogówka-mag. policyjny

04.05
04.30 Zakończenie programu

obyczajowy, USA
18.00 Pierwsza miłość (904)-se

rial obyczajowy, Polska
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport, Prognoza pogody
19.30 Samo życie (1272)-serial

Czwartek 30-04-2009 r.
Z południa Europy cały czas dociera do nas suche i
ciepłe powietrze. Przed nami kolejny dość pogodny i
przyjemny dzień. Temperatura maksymalnie wzrośnie do
20:26°C, chłodniej nad samym morzem około 16:18°C.
Wiatr słaby, wschodni. W nocy pogodnie i sucho.
Na Bałtyku spokojnie.
s

Świnoujście
am /

rena

Szczecinek

*Łobez
,y

v

Drawsko Pom.

Pyrzyce
26 0 0 ,/t

Wm
Choszczno

26 0

25 H
2
V
, u . 01.05 Nagroda gwarantowana
j
02.05 Tajemnice losu
03.05 Zakazana kamera

JTl

Wałcz
26«
I

-Myślibórz
Legenda:

Astronomia
Wsch., Słońca 5:22,
zachód O 20:24

-20 temp. w dzień
KB temp. w nocy

Dzień będzie trwał
15 godz. 01 min.

26

czajowy, Polska, reż Przemek
Angerman
23.05 Z Archiwum X (130) -serial
sensacyjny, USA
00.05 ZArchiwumX( 131)-serial
Człuchów
sensacyjny, USA

25 m..4

Stargard Szcz.

26.®»

sacyjny, USA, wyk. Gary Sinise

i na

mm

Szczecin

26 El

'u.„.

mm
24 MM

20.00 CSI: Kryminalne zagadkj No
wego Jortcu (62) serial sen
21.00 Moment prawdy
22.00 Studio LOTTO
22.05 Tylko miłość (64) -serial oby

Świdwin

Police % Goleniów
* 25 £3

Gryfino

Białogard

Gryfice
23 su

21 WM

22®*

lina

Irrtai

Kamień Pom.

I

Jm

Sławno

Koszalin

Kołobrzeg

11

11

obyczajowy, Polska, wyk. Ane
ta Todorczuk-Perchuć

•pogoda na jutro
Na Pomorzu cały dzień
słonecznie, sucho i nieco
chłodniej. Temperatura
maksymalnie wzrośnie do
16:18°C na wybrzeżu i do
20°C w głębi lądu. Wiatr
umiarkowany, chwilami
chodny, płn.,-wsch. Rano w
sobotę możliwe przymrozki.

TVN SIEDEM

tyn^

04X0 Klinika Bertin Centrum (16/39)serial obyczajowy, Niemcy
05.30 112-na każde wezwanie
(58/110)-serial
06.05 Nie ztego świata (16/22) - serial
SF, USA, wyk. Jared Padalecki
07.00 Szymon Majewski Show rozr.
08.00 JAG -Wojskowe Biuro Śledcze
(6/22) - serial sensacyjny, USA
09.00 Żyde przede wszystkim (19/22) 10.05
11.45
12.45
13X5
14.50
1520
15£5
16.55

serial obyczajowy, USA
Tełesklep
Apetyt na kasę
Barwygzechu(83/160)-teleno
wela, Brazylia, reż. Denise Saraceni
Szymon Majewski Show rozr
Domowyfront(17/22)-serialko
mediowy, USA, reż. Andy Cadiff
112-na każde wezwanie
(56/110)-serial
Nie ztego świata (17/22)-serial
SF, USA, wyk. Jared Padalecki
JAG-Wojskowe Biuro Śledcze

HBO
06.00 Urania - komedia, Wtochy/Greqa
2006, reż. Costas Kapa kas, wyk.
Maria Grazia Cudnotta, ArisTsapis
07X0 Na planie-magazyn filmowy
08.10 Starszy syn - komedia, USA 2006,
reż. Marius Baichunas

09X0 Pokerowy Uef-komediodiamat
11.45

13X5

1520
17.10
1825
20.10

diodramat USA 2007, reż Bill Gut-

(7/22) - serial sensacyjny, USA
17.55 Żyde przede wszystkim (20/22) -

serial obyczajowy, USA
18.55 Dwóchipół(12/19)-serialkomediowy, USA, wyk. Charlie Sheen

1920 Domowyfront(18/22)-serialko
mediowy, USA, reż. Andy Cadiff
20.05 Strach-thriller, USA 1996
22.05 Bezśladu(13/24)-serialkrymi
nalny, USA, wyk. Anthony LaPaglia
23.00 W paszczy szaleństwa- horror, USA
1995, reż. John Carpenter

01.00 Wróżki

USA/Australia 2007, reż. Curtis Han
son, wyk. Erie Bana
Maria Antonina - dramat biogra
ficzny, USĄ/Japonia/ftanqa 2006,
reż. Sofia Coppola
Bernard I Doris-komediodramat,
USĄ/Wielka Brytania 2007, reż. Bob
Balaban
Gang dzikich wieprzy -komedia,
USA 2007, ret Walt Becker
Pasja(1/2)-dramat Wielka Bryta
nia 2008, reż. Michael Offer
Głupia I głupsza - komedia, Kanada
2007, reż. Dean Hamilton
Premiera: Śmierć na żywo -korne

tentag, wyk. Eva Mendes, David
21X5

Krumhottz, Rob Brown, Eric Lively
Plaga-thriller, USA 2007, reż Ste
phen Hopkins, wyk. Hilary Swank,
David Morrissey, Idris Elba

2325 Wrobiony-film kryminalny, Wielka
Brytania 2006, reż Sean Stenak,
wyk. Gabriel Byrne, Val Kilmer, An
thony LaPaglia, Vinnie Jones
00.50 Beowulf-film przygodowy, USA
2007, reż. RobertZemeckis
02X5 Śmierć na żywo - komediodramat
USA 2007, reż. Bill Guttentag

CANAL+
07.15
0720
07.30
08.00

m3

Łapu Capu - chochliki telewizyjne
Nie przegap - mag. informacyjny
Stanpsonowłe 19(8)-serialanim.
Kobiety świata- film dokumentalny

Franqa2007
09.00 Państwo młodzi: Chuck I Lany-ko
media, USA 2007
11.00 Duffy w Londynie koncert
12.05 Deser. Jestem Bob-film krótkometrażowy
1230 Karmel - komediodramat
Liban/Franqa2007
14.10 Sydney White I siedmiu nieudacz
ników komedia, USA 2007
16.05 Wojna Chariiego Wilsona dramat
USA 2007, reż Mike Nichols

17.50 Chłopiec z latawcem-dramat
USA2007, reż Marc Foster

20.00 łapu Capu - chochliki telewizyjne
20.10
2025
20X5
20.50

Sbnpsonowle 19(9)-serialanim.
Nie przegap - mag. informacyjny
Łapu Capu-chochliki telewizyjne
Minfeport+ -newsy sportowe
21.00 Premiera: Mentalista (3/22) se
rial kryminalny, USA
21.50 Premiera: Gdzie pachną stokrotki

2 (9) - serial komediowy, USA
22X0 Nieśmiertelny: Źródło-film SF.US^

2007, reż. Brettbeonarti
00.25 Odyseuszl wyspa mgeł-film SF,
Wielka Brytania/Rumunia/Kanada
2008, reż Terry Ingram
02.00 Big Nothing - komedia sensacyjna,

Kanada/Wielka Brytania 2006
0325 Noc poślubna w biały dzień-film
obyczajowy, Polska 1982
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PIŁKA NOŻNA Dzisiaj o godz. 17 gra Bałtycka III liga

SPORTOWY WEEKEND
Brydż
Turniej brydżowy o puchar
starosty słupskiego - w Słup
sku (czwartek - godz. 17, sala
hotelu Słupsk przy ul. Poznań
skiej).
Kolarstwo
VII Słupska Liga w Kolar
stwie Górskim MTB o Puchar
Prezydenta Miasta - sobotę
o godz. 12. Zapisy od godz. 10.
Lasek Północny w Słupsku
(za stadionem 650-lecia). Wpi
sowe 5 zł.
Koszykówka
Polska Liga Koszykówki
-playoff: Energa Czarni Słupsk
- PGE Turów Zgorzelec (sobo
ta - godz. 16, hala Gryfia
przy ul. Szczecińskiej).
Maszbud Słupska Amator
ska Liga Koszykówki - mecze
finałowe w Słupsku (niedziela
od godz. 10.30 w hali Gryfia
przy ul. Szczecińskiej).
Lekkoatletyka
Indywidualne biegi przeła
jowe o puchar Konstytucji 3
maja w ramach Grand Prix Lę
borka - piątek, godz. 11 na lę
borskim stadionie przy ul. J.
Kusocińskiego.

XIX Bieg Orłów - niedziela
w Czarnej Dąbrówce. Program:
godz. 13 - otwarcie zawodów,
13.15 - biegi młodzieżowe, 15
- bieg główny na 10 km.

rzyce - Anioły Garczegorze
(14) , LKS Łebunia - KS Damni
ca (13.30); grupa II - w piątek
grać będą: Unia Korzybie - GTS
Czarna Dąbrówka (godz. 13);
w sobotę zmierzą się: Orkan
Gostkowo - GKS Kołczygłowy
(godz. 15), Garbarnia Kępice Sokół Wyczechy (15); w nie
dzielę spotkają się: Myśliwiec
Tuchomie - Zawisza Borzytuchom (14), Urania Udorpie Granit Koczała (14), Start Miast
ko - MKS Debrzno (11), Skotawia Dębnica Kaszubska - Doli
na Gałąźnia Wielka (15).

Słupska klasa B - grupa I mecze w niedzielę: Sokół Kuleszewo - Smoki Podole Małe
(godz. 14), Barton Barcino - KS
Włynkówko (15); grupa II - mecz
w piątek: WKS Nożyno - Stegna
Parchowo (godz. 17); pozostałe
spotkania w niedzielę:
Arkonia Pomysk Wielki - Ba
za 44 Siemirowice (14), Kroku
sy Stowięcino - Start Łeba (16),
Iskra Gogolewo - SSPN Malczkowo (14), Sokół Szczypkowice
- Start Łebień (11.30); grupa
III - spotkania w sobotę: Inter
Świerzenko - Błęktini Motarzyno (godz. 16), Lipniczanka Lip
nica - Magie Niezabyszewo
(15) ; pozostałe mecze w nie
dzielę: Koral II Dębnica - Juve
Uniechów (15), Drzewiarz Rze
czenica - Zorza Słosinko (14).
Pomorska liga juniorów A:
Bytovia Bytów - Chojniczanka
Chojnice (sobota - godz. 11,
MOSiR przy ul. A. Mickiewicza).
Pomorska liga juniorów B:
Bytovia Bytów - Chojniczanka
Chojnice (sobota - godz. 13,
MOSiR przy ul. A. Mickiewicza).

Piłka nożna
Bałtycka III liga: Gryf 95
Słupsk - Dąb Dębno Lubuskie
(niedziela - godz. 17, stadion
przy ul. Zielonej), Drutex-Bytovia Bytów - Bałtyk Gdynia (nie
Tenis
dziela - godz. 17, MOSiR
Drugi turniej o puchar dy
przy ul. A. Mickiewicza).
IV liga: Prime Food Brda rektora Ośrodka Sportu i Re
Przechlewo - Polonez Bo kreacji w Ustce w ramach
browniki (czwartek - godz. 17), Grand Prix - gry w piątek
Pogoń Lębork - Lechia o godz. 10 na usteckich kor
II Gdańsk (czwartek - godz. 17, tach przy ul. Grunwaldzkiej.
mecz bez udziału publiczno
Tenis stołowy
ści), Koral Dębnica - Chojni
Otwarte mistrzostwa Lębor
czanka Chojnice (niedziela godz. 17), Polonez Bobrowniki ka amatorów w tenisie stoło
- Czarni Pruszcz Gdański (nie wym - turniej rozegrany zosta
dziela - godz. 13, boisko nie w sobotę. Początek gier
o godz. 11. Zapisy od godz.
W Damnie).
Słupska klasa okręgowa - 10.30. Miejsce grania to hala
W sobotę zmierzą się: Chrobry przy Gimnazjum nr 2 w Lębor
Charbrowo - Czarni Czarne ku (ul. P. Skargi 52).
Czwarty turniej w ramach
(godz. 17), Jantar/Euro-Industry Ustka - Iskra Dretyń (17, XXIII Grand Prix Bytowa - za
OSiR przy ul. Grunwaldzkiej), wody w niedzielę. O godz. 10
Rowokół Smołdzino - Pomo grać będą kobiety i juniorzy,
rze Potęgowo (16), Sparta Sy- a o godz. 13 spotkają się senio
cewice - Karol Pęplino (17), rzy. Rywalizacja w hali Miej
Piast Człuchów - Echo Bieso- skiego Ośrodka Sportu i Rekre
Wice (16, OSiR przy ul. Szkol acji przy ul. A. Mickiewicza
nej); w niedzielę spotkają się: w Bytowie.
SwePol Link Bruskowo Wielkie
Pływanie
- Bytovia II Bytów (16), Kaszu
Mistrzostwa Słupska w ra
bią Studzienice - Granit Końtownictwie wodnym - sobota:
czewo(14).
Słupska klasa A - grupa I - godz 8.30 - odprawa technicz
mecze w sobotę: Szansa Sie- na w Klubie Olimpijczyka
mianice - Victoria Dąbrówka przy ul. Szczecińskiej w Słup
(godz. 15.30), Jantaria/Orkan sku, godz. 8.45 - 9.45 roz
Pobłocie -Skotawa Budowo grzewka, godz. 10 - rozpoczę
(15), Diament Trzebielino - Le cie zawodów - pływalnia SOśnik Cewice (14), Dąb Kusowo SiR przy ul. Szczecińskiej, godz.
- Wybrzeże Objazda (17), Słu 15.30 - konkurencje w Parku
pia Kobylnica - Błękitni Głów Kultury i Wypoczynku przy
czyce (15); pozostałe spotkania ulicy Rybackiej w Słupsku.
(FEN)
W niedzielę: Leann Stal Jezie

Wyjazdy po punkty
Na wyjazdach zagrają na
sze zespoły. Łatwiejsze
zadanie ma Gryf 95, jedzie do ostatniej Olimpii
Sztum. Drutex-Bytovia
zmierzy się w Szczecinku
z Darzborem.
KRZYSZTOF NIEKRASZ

krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Wiosną Drutex-Bytovia gra
czwarty raz na wyjeździe. Te
raz w Szczecinku z Darzborem.
Zespoły sąsiadują w tabeli. Jesienią kibice w Bytowie przeży
wali horror. 0 wygranej 1:0 bytowian zadecydował kamy
w doliczonym czasie. Drutex-Bytovia kończył mecz w dzie
siątkę, a Darzbór - w dziewiąt
kę. -Wiosną jesteśmy jedynym
zespołem, który nie przegrał
- mówi Waldemar Walkusz,
trener bytowian. - Bronią
Darzboru są kontrataki.
Gryf 95 jedzie do Sztumu
na mecz z outsiderem Olimpią.
Zabraknie Patryka Pytlaka
ukaranego w ostatnim meczu
dwoma żółtymi kartonikami.
Olimpia zdobyła do tej pory
dwa punkty, oba u siebie po re
misach z Orlętami Reda i Astrą
Ustronie. Rozpędzony Gryf 95
(trzy zwycięstwa z rzędu) nie
powinien mieć kłopotów,
a wszystko szybciej się rozstrzy
gnie, im szybciej padnie gol dla
gości. Chociaż jesienią słupszczanie wygrali tylko 2:1, mę
cząc się w końcówce z outside
rem. ■
Współpraca (res)

WYTYPUJ WYNIK
W niedzielę o godzinie 17
Gryf 95 Słupsk zmierzy się
z Dębem Dębno Lubuskie.
Mecz odbędzie się na stadio
nie przy ul. Zielonej. Kto wyty
puje wynik na naszym kupo
nie (zamieszczonym obok)
i dostarczy do redakcji, weź
mie udział w losowaniu pa
miątek ufundowanych przez
kibiców
trójkolorowych.

KUPON

W puli są szaliki i smycze
na klucze. Na typy czekamy
dzisiaj w godzinach 8-16.
W piątek kupony można bę
dzie wrzucać do skrzynki
„Głosu Pomorza" umieszczo
nej na lewo od wejścia (stojąc
twarzą do budynku) do re
dakcji przy ul. Pobożnego 19
w Słupsku.

(RES)

Pomorza 1

Wytypuj wynik meczu
Gryf 95 Słupsk - Dąb Dębno,
Imię i nazwisko

Adres

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
i 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz.833)..
Podpis:................................................

i

Zawodnicy Pogoni Lębork
muszą się otrząsnąć
Przed piłkarzami IV ligi
dwudziesta trzecia kolejka gier.
Wszystkie mecze rozegrane zo
staną w czwartek o godz. 17.
W Przechlewie spotkają się
dwa najsłabsze zespoły Prime
ki.
- Mam nadzieję, że zawod
nicy wyciągną odpowiednie
wnioski po słabymi występie
w Pruszczu Gdańskim - przy
pomniał Janusz Fabich, szkole
niowiec Prime Food Brdy.

ków. Zwolnień z pracy nie
otrzymali: Michał Juśkiewicz,
Grzegorz Rzadkiewicz i Krzysz
tof Maciąg. Będzie to mecz jak
każdy inny.
Interesująco powinno być
w Lęborku, gdzie Pogoń zmie
rzy się z gdańską Lechią II. Ta
konfrontacja odbędzie się bez
kibiców. To dalsza konsekwen
cja w działaniach prewencyj
nych za chuligańskie wybryki
pseudokibiców z Lęborka. Mecz

Na zaproszenie usteckiego

skim Związku Piłki Nożnej.

burmistrza Jana Olecha wizytę
w nadmorskim kurorcie złoży

W piątek o godz. 17 odbędzie
się spotkanie w Domu Kultury

Jerzy Engel, były selekcjoner

przy ul. Kosynierów w Ustce.

reprezentacji Polski, który
wprowadził biało-czerwonych

Kibiców zapraszamy. Engel
będzie też obserwatorem so

na mistrzostwa świata w 2002
roku, a obecnie pełni funkcję

botniego meczu Jantar/Euro -

czyć - powiedział Tadeusz Wa-

lizacja o podwyższonym ryzyku.
Na pewno ekipa z Gdańska jest

Industry Ustka - Iskra Dretyń
(godz 17).

nat, trener Poloneza. - Mnie
znacznie komplikuje sprawę

absencja niektórych zawodni

dyrektora sportowego w Pol

Głos

PIŁKA NOŻNA IV liga

Food Brda i Polonez Bobrowni

ENGEL W USTCE

Piłkarze Gryfa 95 (czerwone stroje) jadą do Sztumu, Bytovii do Szczecinka.

- Musimy rozgrywki dokoń

LICZBA

1
mecz bez zdobytej bramki rozegrali
na wiosnę piłkarze Korala Dębnica.
2 Wisłą Tczew 0:2. W pozostałych

zdobywali gole.

Małecki, szkoleniowiec pogonistów z Lęborka. W rundzie je
siennej gdańszczanie u siebie
wygrali z lęborczanami 3:1.
Ciekawie zapowiada się spo
tkanie GTS Kolbudy - Koral
Dębnica.

Jesienią

Koral

przegrał 1:2.
- Remisem bym nie pogar
dził - oznajmił Grzegorz Żu
kowski, wiceprezes Korala Dęb

Ostatnio Pogoń doznała wy

nica. - Do gry przystąpimy bez
Krzysztofa Bednarka, który
pauzuje za czerwoną kartkę.

faworytem. Jej czwarta lokata
w tabeli nie jest dziełem przy

sokiej porażki w Dębnicy, gdzie
przegrała z Koralem 2:6.
- Po takim zimnym pryszni
cu moja drużyna musi się otrzą
snąć. Nie będzie to łatwe. Będą
zmiany w podstawowej jedena

padku.

stce - poinformował Andrzej

(FEN)

został potraktowany jako rywa

Pod znakiem zapytania stoi wy
stęp Dawida Wachnika. Ma
kontuzję po spotkaniu z Lębor
kiem.
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26. kolejka ekstraklasy

PIŁKA NOŻNA Bez bramek w półfinale Ligi Mistrzów

W cieniu Jagiellonii
W piątek rozegrane zo
staną pierwsze mecze
kolejki ekstraklasy. W tej
rundzie zespoły walczące
o mistrzostwo będą grać
z drużynami marzącymi
o pozostaniu w lidze.
Wczorajsza decyzja
Związkowego Trybunału
Odwoławczego w spra
wie pozostawienia w
lidze Jagiellonii nie
zmieni faktu, że walka
o pozostanie w lidze bę
dzie ciekawa.

cję w tabeli wydają się groź
niejszym przeciwnikiem, niż
ci, którzy zagrają z Legią
Warszawa i Lechem Poznań.
Jednak Piast przegrał u siebie
z dwoma wymienionymi wy
żej konkurentami Białej
Gwiazdy do mistrzostwa. Ra
czej wiślacy, którzy pokazali
się z dobrej strony w minionej
kolejce nie powinni mieć kło
potów. Tym bardziej, że Pa
weł Brożek po kontuzji jest
w wybornej formie i walczy
o koronę króla strzelców,
o czym świadczą dwa trafie
nia w ostatnim meczu.
Legia Warszawa i Lech
Poznań zagrają u siebie, odpo
wiednio, z ŁKS i Ruchem
Chorzów. Co prawda Kolejorz
ostatnie trzy mecze u siebie
zremisował, ale w niedzielę
musi wygrać. Wszak ma
punkt straty do Legi i Wisły,
a Ruch ma serię porażek. Zo
baczymy jak drużynę ustawi
nowy trener Waldemar Fornalik, który objął właśnie
drużynę. ■

26.

GRZEGORZ HILARECKI

grzegorz.hilarecki@gp24.pl
Związkowy Trybunał Od
woławczy PZPN, który rozpa
trywał odwołanie Jagiellonii
Białystok od decyzji Wydziału
Dyscypliny PZPN degradują
cej ją o jedną klasę rozgrywek
pozostawił ją w lidze, ale
ukarał 10 punktami karnymi.
Za ustawienie pięciu meczów
w sezonie 2004/05. Werdyk
został wydany. Ale jaki by nie
był i tak PZPN będzie miał
wielki pasztet z powodu kar
degradaqi nałożonych na klu
by. Przypomnijmy, zdegrado
wał m.in. Zagłębie Lubin i Ko
ronę Kielce, a Widzewa Łodi
nie. Sprawa trafiła do Sądu
Najwyższego i trudno przy
puszczać, by uznał on postę
powanie PZPN za zgodne
z przepisami, skoro na pod
stawie tych samych praw jed
ne kluby poniosły karę, a inne
nie. Zapewne sąd potraktuje
je tak samo, a to oznacza, że
albo Widzew poniesie karę,
albo inni zostaną tak potrak
towani jak łodzianie. Wtedy

26. KOLEJKA

Radość piłkarzy Jagiellonii, na pierwszym planie
Kamil Grosicki po strzelonym golu.
skład ekstraklasy na kolejny
sezon będzie zupełnie inny niż
wynikałoby z układu tabeli na
koniec rozgrywek.
Wracając do gry, w inaugu
rującymi kolejkę meczu GKS
Bełchatów podejmie Polonię
Bytom. Gospodarze dołączyli
do czołówki i mają jeszcze

szanse na mistrzostwo, mu
szą jednak wygrać pięć pozo
stałych meczów i liczyć na po
tknięcia wielkiej trójki ligi:
Legii Warszawa, Wisły Kra
ków i Lecha Poznań.
Krakowianie jadą do Gli
wic na mecz z Piastem. Go
spodarze zajmujący 10. pozy

■ Piątek
Bełchatów - Polonia Bytom
Piast Gliwice - Wisła Kraków
(transmisja w Canal + Sport
ogodz.20.00)
■ Sobota
Arka Gdynia - Śląsk Wrocław
Legia Warszawa - ŁKS
Jagiellonia Białystok - Odra
Wodzisław Śl.
Górnik Zabrze - Łechta
Gdańsk
■ Niedziela
Cracovia - Polonia Warszawa
Lech Poznań - Ruch Cho
rzów

Po angielskim
murowaniu
W rozegranym w środę
wieczorem w pierwszy meczu
półfinałowym LM Barcelo
na zremisowała z Chelsea 0:0.
W zasadzie trzeba napisać, że
to The Blues zremisowali
z Dumą Katalonii, bo zagrab
tak, by tylko nie stracić gola.
Murowanie bramki się udało.
To był typowy mecz, bo
od lat oglądamy podobne wido
wiska, gdy na stadion Barcy
przyjeżdża któraś z czołowych
angielskich drużyn. Ponoć
od lat najlepszych, jak twierdzą
fani angielskiego fiitbolu, w Eu
ropie, ale akurat w Katalonii
pokazujących regularnie antyfutbol. Naszpikowana gwiazda
mi Chelsea marzyła by tylko
nie stracić bramki. W zasadzie
grała tak jak onegdaj reprezen
tacja Polski, czyli murowanie
własnej bramki, a z przodu ja
koś tam będzie. Zawsze prze
cież Frank Lampard poda pro
stopadle do Didiera Drogby,
a ten przepchnie się między
obrońcami i strzeli. O mało

Polak zagrał dziesięć minut,
rzucił sześć punktów i Orlando wygrało

Marcin Gortat (biała ko
szulka zatrzymuje Lou
Wiliamsa z Philadelphi.
mecz tej serii w czwartek
w Philadelphi.
Z play off pożegnali się już
San Antonio Spurs, którzy

iesty przez Michaela Ballacka
zasługiwało na drugą żółtą
kartkę dla Niemca.
Guus Hiddink, trener Chelsea
Londyn: - Grając przeciwko
takiemu świetnemu zespoło
wi jak Barcelona nie ma się
zbyt wielu okazji do strzelenia
gola. Byliśmy we wtorek dru
żyną lepiej zorganizowaną
i w pierwszej połowie zagrali
śmy praktycznie bezbłędnie
w defensywie. W ataku bra
kowało wykończenia i zbyt
szybko traciliśmy piłkę. Czy
jesteśmy w lepszej sytuacji
przed rewanżem? Nie sądzę.
Nadal oceniałbym szanse na
awans na 50 na 50.

PUKA NOŻNA

w serii przegrali 1-4 z Dallas
Mavericks. Najbardziej emo
cjonująco nadal jest w parze
Boston Celtics - Chicago
Bulls. Ci pierwsi wygrali
we wtorkową noc 106:104
po dogrywce (to już trzecia
w tej serii). Bohaterem Cel
tów był Paul Pierce, który
zdobył kluczowe sześć oczek
w decydującej partii. Warto
podkreślić również rewelacyj
ną dyspozycję rozgrywającego
z Bostonu. Rajon Rondo zano
tował w pięciu meczach śred
nie na poziomie triple-double
(dwucyfrowa zdobycz przynaj
mniej w trzech klasyfika
cjach) - 24,2 punktu, 10,2
zbiórki i 10,2 asysty na mecz.
Dodatkowo notuje 3,2 przechwytu na spotkanie.
(mc)

Półfinały Pucharu UEFA
Dziś (czwartek) odbędą się
dwa mecze półfinałowe Pu
charu UEFA. W pierwszym spo
tkają się dwie najlepsze druży
ny ukraińskiej ekstraklasy: Dy
namo Kijów z Szachtarem Do
niec (w nim zagra Mariusz Le
wandowski). W drugim spo
tkają się niemieckie zespoły
Werder Brema i Hamburger SV
(transmisja o godz. 20.45
WTVP2).
Pierwszy finalista
Pucharu Ekstraklasy
W rozegranym w środę re
wanżowym meczu półfinału
Pucharu Ekstraklasy GKS Beł'
chatów przegrał 0:2 z Odrą
Wodzisław. W pierwszym me
czu był bezbramkowy remis»
więc goście awansowali do fi'
nału. To zaskoczenie, bowiem
Bełchatów w lidze gromi kolej
nych rywali, a Odra ma 21
mniej od niego. Jednak na bo
isku nie było tego widać.
(GH)
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Samuel Eto, napastnik Barce
lony: - Mieliśmy okazję i żad
nej nie wykorzystaliśmy. Nie
potrafię sobie wyobrazić, by
Chelsea u siebie zagrała rów
nie dobrze jak na Camp Nou.
Przecież nie można przez cały
mecz przebywać na własnej
połowie. Jestem ciekawy jaki
futbol zaprezentują w Londy
nie na własnym boisku.
Josep Guardiola, trener Bar
celony: - Mam pretensje
do sędziego. Nie można po
zwalać na to by drużyna, któ
ra próbuje grać w piłkę, miała
tyle samo kartek co drużyna,
która tylko fauluje. Powalenie
szarżującego w pole karne in-

McLaren Mercedes
w zawiasach

Już powoli zaczynaliśmy
się martwić o skuteczność
Marcina Gortata w play off.
Polak dopiero w piątym spo
tkaniu Orlando Magic w tej
fazie rozgrywek zdobył swoje
pierwsze punkty. Sześć oczek
zanotował w wygranej kon
frontacji z Philadelphia 76-ers
91:78. Dzięki temu zwycię
stwu Magie prowadzą w serii
do czterech wygranych 3-2.
Magie wygrali głównie
dzięki wielkim wyczynom
Dwighta Howarda, który nie
tylko rzucił 24 oczka, ale miał
również tyle samo zbiórek.
Gortat na parkiecie w Or
lando w ostatnim meczu prze
bywał przez ponad 10 minut.
Polak trafił 3 z 4 swoich rzu
tów za dwa punkty, a do tego
dołożył pięć zbiórek. Kolejny
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KOSZYKÓWKA Pierwsze punkty Gortata w play off NBA

na wyprzedzać i nałożyli
na Tiiilliego karę 25 sekund,
co oznaczało przesunięcie
Włocha w klasyfikacji wyści
gu z trzeciej na dwunastą po
zycję. Miejsce na podium
przypadło Hamiltonowi.
Okazało się jednak, że Bry
tyjczyk celowo zwolnił i dał się
wyprzedzić, a po wyścigu
okłamał sędziów, zeznając
na niekorzyść Trulliego. Do
wodem wszystkiego był zapis
rozmów przez radio zespołu
McLarena z Hamiltonem. To
szef ekipy David Ryan zachę
cił kierowcę do niezgodnego
z regulaminem manewru. Ha
milton przeprosił za cały incy
dent i za to że okłamał po wy
ścigu sędziów, a Ryana zwol
niono z pracy.
(GH)

(GH)

PO MECZU POWIEDZIELI

FORMUŁA Team ukarany za kłamstwo

Na środowym posiedzeniu
FIA ukarała McLarena Mer
cedesa wykluczeniem z trzech
wyścigów za celowe wprowa
dzenie sędziów w błąd. Sank
cję zawieszono na rok, jeśli
w tym czasie brytyjski zespół
coś przeskrobie, automatycz
nie nie pojedzie w trzech
Grand Prix.
Chodzi o incydent, który
miał miejsce w pierwszym te
gorocznym wyścigu w Austra
lii. Pod koniec, gdy na torze
pojawił się samochód bezpie
czeństwa, Lewis Hamilton
z McLarena został wyprze
dzony przez włoskiego kie
rowcę Jamo Trulliego. Naj
pierw sędziowie potraktowali
to jako niedozwolony ma
newr, bo jak jest na torze auto
bezpieczeństwa nie moż

po takiej akcji, jedynej w pierw
szej połowie w wykonaniu londyńczyków, nie padł gol dla
nich. W sumie Barcelona grała
piłką, acz w ataku bez powodze
nia, a Chelsea miała ją rzadko
i szybko traciła. Jej gracze wole
li się skupić na rozbijaniu akgi
Barcelony wszystkimi dostęp
nymi środkami, czyh także faulując. Dla kibiców lepiej byłoby,
by Chelsea straciła bramkę co
zmusiłoby ją do gry ofensywnej,
a potencjał do takiej piłki drze
mie w tej drużynie.
Podsumowując, plan Chel
sea został zrealizowany i za ty
dzień w rewanżu londyńczycy
będą faworytem bukmacherów.
Tym bardziej, że Barcelona za
gra bez dwóch najlepszych
środkowych obrońców. Rafael
Marquez doznał w meczu kon
tuzji kolana i nie zagra już
w tym sezonie. Zastąpił go Car
les Puyol, który zarobił żółta
kartkę (czwartą w LM), co go
wyklucza z meczu w Londynie.

Koszalin
Tel. 094 340 35 98
drukamia@mediapomorskie.pl
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KOSZYKÓWKA
PLAY OFF Turów Zgorzelec - Energa Czarni Słupsk - 81:71 i 3:2

Sparaliżowani w przerwie
Do przerwy było fenome
nalnie, po niej katastro
falnie. Słupszczanie po
kazali, że są w stanie do
równać Tu rowowi na je
go parkiecie, ale wciąż
nie w całym meczu.
RAFAŁ SZYMAŃSKI
Mecz zaczął się od elementu,
który już oba zespoły zdołały
przećwiczyć we wcześniejszych
spotkaniach - niesłychanie
twardej obrony. Gospodarze
rozpoczęli swoją sztandarową
piątką: Edney, Miljkovic, Roszyk, Daniels, Turek i nie zde
cydowali się na roszady po nie
dzielnej porażce w Słupsku.
Energa Czarni, aby zaskoczyć
miejscowych, zastosowała dwa
Warianty. Po raz kolejny
W pierwszym składzie wyszedł
Bakić (dał genialną trójkę,
po której natychmiast wrócił
do obrony i zatrzymał Turka).
Drugi to fakt, że słupszczanie
zaczęli grać także elementem,
z którego do tej pory słynął Tu
rów - szybkim atakiem. Jeszcze
w pierwszej kwarcie gospoda
rze prowadzili, gościom brako
wało uporządkowania w ataku.
Gdy to zmienili, zagrab szybko,
ale skuteczniej i w drugiej
kwarcie zdominowali mecz.
Po sześciu minutach gospoda
rze mieH na swoim koncie tylko
trzy punkty. Potem Edney, li
der Turowa, wziął ciężar gry
na swoje barki. Pomogło to
na tyle, że gospodarze zdobywab punkty, ale Czarni odpowiadab. I tylko trzeba było się mar
twić, że goście (szczególnie
Burks) mieb słabą skuteczność
w osobistych.
- Nadal będziemy twar
do walczyć w obronie - zarzekał
się w przerwie Paweł Malesa,
skrzydłowy Energi Czarnych.
- To nam dobrze wychodzi, po
dobnie jak kontra - dodawał

FOT. ŁUKASZ CAPAR

rafal.szymanski@gp24.pl

Bojan Bakić (z piłką), zdobył wczoraj pięć punktów. Miał, podobnie jak cały zespół, dobry początek, ale fatalny koniec.
optymistycznie.
Niestety,
wszystko odmieniło się po prze
rwie.
W trzecią kwartę doskonale
wszedł Daniels. Zdeterminowa
ny poprowadził swoich kolegów
do zwycięstwa. Słupszczanie
w pierwszej połowie mieb dwie
straty, przez trzy minuty trze
ciej trzy. Turów miał powalają
cą serię 20:0 i odzyskał prowa
dzenie 51:42. Dopiero trójka

Cesnauskisa na dwie minuty
przed końcem kwarty obudziła
gości. Turów jednak utrzymy
wał przewagę, by w czwartej
kontrolować kilkupunktową
różnicę na swoją korzyść.
Słupszczanie kompletnie pogubib się po pauzie i trudno było
im wrócić do tej fenomenalnej
postawy, jaką prezentowab na
początku. Szkoda. Zespoły gra
ją do czterech zwycięstw. Kolej

ny mecz w sobotę w Słupsku
o godz. 16. ■
Turów - Energa Czarni Słupsk 81:71
(21:18,10:24,27:8,23:21). Turów.

Witka 3 (1), Harris 5 (1), Drobnjak 2,
Bailey 2, Daniels 20 (1), Turek 16, Milj
kovic 12 (2), Edney 12, Roszyk 8 (2),
Stefański 1, Bochno 0. Energa Czarni:
Sroka 3, Bennett 20 (2), Booker 12, Kedzo 13 (2), Bakić 5 (1), Malesa 4, Cesnauskis 11 (3), Burks 1, Leończyk 2.

Dzisiaj w drugiej parze play
off Polskiej Ligi Koszykówki
Asseco Prokom Sopot podej
mować będzie Anwil Włocła
wek. To spotkanie numer
pięć. Po pierwszych czterech
starciach tutaj jest remis 2:2.
Asseco Prokom Sopot wygra
ło dwa razy we własnej hali

w Sopocie, Anwil zrobił to sa
mo we Włocławku w Hali Mi
strzów. Spotkanie rozpoczy
na się o godz. 20 i będzie
transmitowane przez TVF
Sport i www.plk.pl. Mecz nu
mer sześć rozegrany zostanie
w niedzielę we Włocławku
(godz. 13.30).

ENER6A CZARNI Urząd Ochrony Konsumenta zmusił AZS Koszalin do przestrzegania prawa

Bilety w Koszalinie muszą być dla wszystkich
Bulwersująco na początku
grudnia wyglądała sprawa
sprzedaży biletów na mecz
derbowy AZS
Koszalin
- Energa Czarni Słupsk. Or
ganizatorzy spotkania przez
Pierwsze dwa dni udostępnia
li wejściówki tylko i wyłącznie
kibicom w Koszalinie, łamiąc
tym ustawę o prawie konsu
menckim. Dlatego takimi
praktykami zainteresował się
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Wszczęto po
stępowanie
wyjaśniające.
W jego trakcie Jan Daszko,
członek zarządu AZS, tłuma
czył między innymi: - Mecz
derbowy jest meczem tzw.
podwyższonego ryzyka. Część
kibiców obu drużyn spotyka
się „nie w celu obserwacji me
czu, a jedynie wzajemnego ob
rażania się gestami i słowami
oraz próbami wtargnięcia
na parkiet“. Powoływał się
na spotkanie w biurze pre
wencji Komendy Miejskiej Po

licji w Koszalinie. Byli na nim
obecni organizatorzy, przed
stawiciele Agencji Ochrony
i naczelnik Wydziału Prewen
cji Komendy Policji. Wtedy
mundurowi mieli zasugero
wać, „by kibiców przyjezd
nych zgromadzić w jednym
sektorze, oddzielając tym sa
mym ten sektor od sektora
klubu kibica AZS Koszalin”.
W tym celu AZS „wprowadził
sprzedaż biletów regulowaną
miejscami siedzenia na sali,
tak by kibice obu drużyn nie
przenikah się, uniemożliwia
jąc tym samym kontrolę ich
zachowań. Po raz pierwszy
wprowadzona została zasada
sprzedaży biletów dla wszyst
kich nabywców za okazaniem
dowodów tożsamości”.
Według UOKiK takie zasa
dy sprzedaży biletów mogą
naruszać chronione prawem
interesy konsumentów. W ko
munikacie urzędu czytamy:
„Prezes UOKiK wezwał Za-

Kibice ze Słupska mimo obostrzeń i tak pojawili się na grudniowych derbach
w hali Gwardii. W kolejnych meczach powinni mieć już możliwość kupowania bi
letów kiedy chcą.

rząd Klubu AZS Koszalin
do dobrowolnego zobowiąza
nia się do zaniechania tego ro
dzaju praktyk, w przeciwnym
razie mogłyby one zostać
uznane jako ciągłe narusza
nie zbiorowych interesów
konsumentów i spowodować
podjęcie działań wynikają
cych z ustawy o ochronie kon
kurencji i konsumentów“.
W odpowiedzi AZS Kosza
lin S.A. oświadczył, że „za
przestaje próby organizowa
nia przedsprzedaży biletów
dla kibiców drużyn przyjezd
nych, tym samym przedsprze
daż będzie prowadzona na za
sadach ogóLnodostępnośd”.
W związku z tym prezes
UOKiK postanowił o za
mknięciu postępowania. Wy
gląda więc na to, że słupscy
kibice bez jakicholwiek zaka
zów będą rpogli kupować bile
ty na kolejne mecze w Kosza
linie.
Opracował (res)
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INFORMATOR
KOMUNIKACJA Na majówkę autobusem

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

ra czarownic, godz. 14, 16, 18,
19.30; 30 dni w mroku, godz.
17.30 i 20; Za jakie grzechy, godz.
15, 17 i 19; Generał Nil, godz.
15.30; Rejs Słumdog. Milioner
z ulicy, godz. 18 (piątek godz. 20);
piątek Walc z Baszirem, godz. 16.
REKREACJA
i

Od piątku zmienia się cennik biletów MZK.
Autobusy miejskie
w Słupsku oraz przewoź
nicy regionalni będą jeź
dzili w czwartek według
codziennego rozkładu.
Jednak już w piątek auto
busy będą wysyłane
na trasy jak w święta,
a bilety na jazdę po mie
ście drożeją! Kolej nato
miast uruchamia dodat
kowe połączenia.

PKP 94 91; 059 728 1120; PKS
059 842 42 56; dyżurny ruchu
059 843 7110; MZK 059 848 93
06, Nord Express 059 843 23 41.

USŁUGI POGRZEBOWE
alarmowy 9588, ul. Armii
Krajowej 1^ teł. 059 842 8196,0
601928 600, H. K. Banachowie;
Zieleń - ul. Kaszubska 3A, całodo
bowo, 0 502 525 005; 059 841
13 15, Hades, uł. Kopernika 15,
całodobowo: tel. 842 98 91, 0
601663 796. Przewóz i przecho
wanie bezpłatne; Hermes, ul. Obr.
Wybrzeża 1, (całodobowo) tel. 059
842 84 95; 0604 434 441.
B3
Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, tel. 059
842 84 71; ul. Kopernika, tel. 059
842 84 81; Policja - 997; uf. Rey
monta, tel. 059 848 06 45; Straż
Kalla,

■ PKS: 1 maja autobusów
PKS na trasach będzie mniej,
bo większość będzie jeździć
jak w dni świąteczne. Od piąt
ku z Ustki rozpoczynają się
połączenia do Hrubieszowa
przez Lublin (godz. 17.40)
i do Jeleniej Góry przez Po
znań (godz. 7.20). Błękitna Li
nia między Słupskiem a Ust
ką będzie jeździć tak samo jak
w dni powszednie.
■ Nord Ekspress: w piątek au
tobusy tej linii będą jeździć jak
w niedzielę. Autobus nr 100
między Słupskiem i Ustką nie
wyjedzie tego dnia na kursy
o godz. 5.30 i 6.30 ze Słupska
oraz o godz. 5.20 i 6.20 z Ustki.
■ Dana: autobusy tej linii
na trasie Słupsk - Ustka
w piątek 1 maja będą jeździły
według rozkładu niedzielne
go, czyli od godz. 10 do 18.
■ PKP: dodatkowe pociągi
na najbliższy długi majowy
weekend uruchamia kolej.
Będzie można nimi dotrzeć
do najpopularniejszych miej
scowości turystycznych. Do

MARCIN PRUSAK

marcin.prusak@gp24.pl
■ MZK: w piątek autobusy
na wszystkich liniach będą jeź
dziły według rozkładu jak
w niedzielę i święta. Oznacza
to, że autobusów będzie mniej.
Linia Regionalna, między Słup
skiem i Ustką, w piątek jeździ
według rozkładu niedzielnego.
Nie ma kursów o godz. 5.40
i 6.40 z ul. Dmowskiego w Słup
sku do Ustki oraz o 6.37 i 7.37
z dworca autobusowego w Ust
ce do Słupska. Od piątku
drożeją bilety MZK

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.

PROMOCJA
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datkowymi pociągami będzie
można dojechać m.in. do Warszawy, Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Wrocławia Poznania, Trójmiasta czy Olsztyna. Dla tych, którzy planują
wycieczki w Karkonosze,
Bieszczady czy Beskidy przygotowano dodatkowe składy
do Jeleniej Góry, Zagórza,
Szklarskiej Poręby, Krynicy
i Wisły. ■

Od 1 maja zmieniają się certy
biletów autobusów MZK. Bi
let jednorazowy normalny
zdrożeje z 1,90 do 2,20 zł.
Ulgowy będzie tańszy dla
uczniów, emerytów i rencistów - zamiast 1,20 będzie
kosztował 1,10 zł. Korzysta
nie z całodobowej linii 1 oraz
z komunikacji nocnej stanie
się zdecydowanie prostsze
i tańsze. W nowej taryfie
za przejazd w nocy zapłaci
my tak samo jak w dzień, czy
li 2,20 zł za bilet normalny
i 1,10 zł za ulgowy.

Z południa Europy cały czas dociera do nas suche i
ciepłe powietrze. Przed nami kolejny dość pogodny i
przyjemny dzień. Temperatura maksymalnie wzrośnie do
20:26°C, chłodniej nad samym morzem około 16:18°C.
Wiatr słaby, wschodni. W nocy pogodnie i sucho.

POMORZA

A/a Bałtyku spokojnie.

www.gp24.pl
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Stomatolog
Przy nagłych bólach zębów
można zgłosić się do całodobo
wej przychodni stomatologicz
nej przy ulicy Wiejskiej 27.
Telefon do przychodni: 059
840 27 72.
Zdrowie
W piątek przez 24 godziny
przy ulicy Tuwima 37 przyj
mować będzie lekarz interni
sta oraz w nagłych przypad
kach będzie można uzyskać
pomoc w dyżurnej poradni
chirurgicznej także przy uhcy
Tuwima 37. Telefon do porad
ni: 059 842 40 61
(MM)

ZAPROSZENIE
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Kosmetyczny relaks
w Kormoranie
Już w najbliższy weekend
j w hotelu Kormoran w Rowach
koneserzy luksusu będą mogli
wypróbować działanie eksklu
zywnej linii kosmetycznej Embelliir japońskiej firmy Menard
Cosmetics.
Firma funkcjonuje od
1959 r. Produkuje najwyższej
jakości kosmetyki pielęgnacyj
ne. Znajduje się w czołówce
największych firm kosmetycz
nych w Japonii. Z sukcesem
podbija także europejskie
i amerykańskie rynki.
- W Polsce znana jest naj
bardziej ekskluzywna linia pie
lęgnacyjna tej firmy - Embellir
- mówi Roksana Łozińska, dy
rektor hotelu. - To właśnie za-
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Apteki
Jedyną czynną całą dobę
apteką 1 maja będzie apteka
Ratuszowa przy ulicy Tuwi
ma. Tam niezależnie od godzi
ny będzie można wykupić
każdą receptę.

biegi z tej linii będą dostępne
w naszym gabinecie kosme
tycznym - jako jedynym na ca
łym Pomorzu. Dzięki niej nasi
goście będą się mogli przeko
nać o wpływie esencji z czar
nych i czerwonych grzybów
reishi na skórę.
Zdaniem kosmetologów
esencja ta oczyszcza komórki
i przedłuża ich życie, naprawia
łańcuchy DNA uszkodzone
promieniami UV i wolnymi
rodnikami oraz pobudza po
dział komórek. Jednym sło
wem Embellir w widoczny
sposób odmładza skórę i spra
wia, że jest zadbana i piękna.
Zainteresowani są proszeni
o kontakt z Anną Woś, kom.
792941616.
(MAZ)
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Stacje beznzynowe
Większość słupskich stacji
benzynowych w czasie majów
ki będzie czynna całą dobę.
Zarówno stacja paliw Orlen
przy ulicy Bałtyckiej, jak
i Shell przy ulicy Szczeciń
skiej będą otwarte 24 godziny
i w czwartek, i w piątek.
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Kamień Pom.
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Sklepy
Hipermarkety oraz galerie
handlowe jak zwykle będą
nieczynne 1 maja. Warto więc
wybrać się do sklepów już
dziś, bo wiele z nich będzie
otwartych jedną lub dwie go
dziny dłużej. Drugiego maja
klienci nie będą mieli proble
mów z robieniem zakupów.
Tego dnia bowiem sklepy bę
dą otwarte w normalnych go
dzinach.
Dziś centrum handlowe
Jantar będzie czynne znacz
nie dłużej. Sklepy w pasażu
będą otwarte od godziny 9
do 21. Real natomiast będzie
czynny aż do godz. 23. W so
botę khenci będą mogli robić
zakupy w godzinach od 9
do 21.
Galeria Słupsk także bę
dzie nieczynna 1 maja. W so
botę khenci będą mogh robić
zakupy od godz. 9 do 21. Tak
że hipermarket Kaufland bę
dzie nieczynny w piątek.
W sobotę natomiast będzie
otwarty jak zwykle, czyli
w godzinach od 7 do 22.
W piątek otwarte będą je
dynie niektóre sklepy osiedlo

we. Wielu właścicieh nie po
trafi jednak powiedzieć w ja
kich godzinach. Jednym
z czynna będzie sklep ogólno
spożywczy przy ulicy Henry
ka Pobożnego, w godzinach
od 8 do 22.
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Słupszczanie, którzy wy
bierają się na majówkę
i muszą zrobić zakupy, po
winni zrobić je już dziś. Ju
tro największe sklepy będą
bowiem zamknięte. Nie
trzeba jednak robić dużych
zapasów, bo już w sobotę
wszystkie markety będą
otwarte jak co dzień.

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

R

Gdzie po zakupy
i do lekarza

Droższa jazda

mm
Milenium, tel. 059 842 5191 Gó

Ośrodek Sportu

SŁUPSK Zapasów robić nie musisz
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maksymalnie wzrośnie do

Astronomia
Wsch., Słońca 5:22,

16:18°C na wybrzeżu i do
20°C w głębi lądu. Wiatr

Leg.
Legenda:

zachód o 20:24

umiarkowany, chwilami

■20 temp. w dzień
BEI temp. w nocy

Dzień będzie trwał
15 godz. 01 min.

chodny, płn.,-wsch. Rano w
sobotę możliwe przymrozki.

20 - Blok audycji informa
cyjnych:
Obserwator - serwis infor
macyjny; Pogoda" - progno
za pogody; Obserwator Sport
- serwis sportowy; Z policyj
nych raportów - serwis policyj
ny; 35 - Samorządowe potycz
ki - magazyn publicystyczny;
55 - VECTRAMEDIA - ogólno
polski blok programowy.
Kanał 6 w sieci Telewizji Ka
blowej Słupsk na kanale
175,25 MHz Emisja premiero
wa programu lokalnego co
dziennie o godzinie 17.30. Po-

dane liczby oznaczają czas roz
poczęcia programu po pełnej
godzinie: 30 - Kalendarium
i program dnia; 31- Fakty dnia
- magazyn informacyjny; 57
- Prognoza pogody 58 - Mój
zwierzak: dzikie i wolne; U
- Bądź piękna 5: refleksy; 25
- lasy w ogniu.
Radio Słupsk Serwisy lokal
ne 6.30-14.30. 6 Studio Bałtyki
7.10 Informacja dla kierow
ców; 7.15 Pogoda; 7.20 Relacje
reporterów; 7.40 Konkursowy
poranek; 7.45 Sport; 7.55
Utrudnienia na drogach; 8.10
Gość PM; 8.40 Dziennikarskie
interwencje; 8.53 Zapowiedzi
kulturalne; 9.10 Samorządowe
potyczki; 9.45 Pogoda.

