ZUS nie wierzy w nasze
zwolnienia lekarskie
Wczoraj rozpoczęła się nadzwyczaj
na kontrola zwolnień lekarskich. ZUS
nie wierzy, że wielu z nas choruje. Ak
cja podoba się pracodawcom.

Szarża na motocyklu
zakończyła się źle

Chcę grać w podstawowym
składzie Gryfa

Na trasie z Lęborka do Łeby motocyklista wje
chał z impetem w tył forda mondeo. Pasażer
ka motocyklisty w ciężkim stanie przebywa
na OIOM-ie.

Michał Szałek, nowy zawodnik Gry
fa 95 Słupsk, opowiada
w wywiadzie o różnicach
między II a III ligą.
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Tragedia pod Dretyniem / 21-letni kierowca fiata punto czołowo uderzył w dwa samochody
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Straszliwa seria trwa.
Troje zabitych i ranni.
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Napisz

Jeśli warto
upamiętnić
nasz godne opisania zda

Z

rzenia wojenne? Byłeś
świadkiem dramatu, a może
ktoś z Twoich bliskich lub
znajomych wie o czymś, co
warto upamiętnić? Napisz
o tym. W związku z 70. rocz
nicą wybuchu II wojny świa
towej zapraszamy naszych
Czytelników do przesyłania
wspomnień
i
fotografii
(po wykorzystaniu odeślemy
je). Najciekawsze materiały
opublikujemy w „Głosie Po
morza” i naszym portalu in
ternetowym www.gp24.pl.
Dla autorów przygotowali
śmy nagrody niespodzianki.
Wspomnienia i zdjęcia opa
trzone adresem i numerem
telefonu prosimy przesyłać
na
adres
redakcji
- ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk - z dopiskiem
,JI wojna światowa”. Nasz te
lefon kontaktowy: 697 770
219. Wkrótce podamy ramy
czasowe i wielkościowe, (mmb)

Andrzej Gurba
andtzei.qurba@qp24.pl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Do

wielkiej

tragedii

doszło

wczoraj około godziny 14 na drodze
krajowej
niedaleko
Dretynia
w gminie Miastko. W wypadku
trzech samochodów zginęły trzy
osoby, a sześć zostało poważnie
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niec Zielinia (gmi
na Trzebielino) jechał
fiatem punto z Miastka w kie
runku Słupska. Kilka kilome
trów za Dretyniem na pro
stym odcinku drogi zjechał
nagle na przeciwny pas,
wprost na jadącą od strony
Słupska skodę fabię. Kierow
ca skody uciekał na pobocze,
ale i tak doszło do zderzenia.
Fabia dachowała kilkadzie
siąt metrów dalej w rowie.
Chwilę później fiat z impetem
zderzył się czołowo z citro
enem ZX, który jechał tuż
za skodą. Przody obu samo
chodów zostały dosłownie
zmiażdżone.
W trzech samochodach by
ło dziewięć osób. Z miastec
kiego szpitala wyjechały oby
dwie karetki. Straż pożar
na wysłała kilka swoich jed
nostek. Na miejscu zdarzenia
przypadkowo znalazła się ka
retka transportowa ze Słup
ska, która też zabrała ran
nych.
Ratownicy na miejscu rato
wali poszkodowanych. Kilka
osób było w bardzo ciężkim
stanie, walczyły o życie. Nie
stety, dwóch mężczyzn i ko
bieta z citroena zmarli po kil
kudziesięciu
minutach

'Poradnik

Dokąd
po prawko

j
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Fot Andrzej Gurba

w miasteckim szpitalu z po
wodu rozległych obrażeń we
wnętrznych i głowy.
Ofiary to 40-letni kierowca
citroena, jego o trzy lata star
sza żona i 53-letni brat kie
rowcy. W ciężkim stanie jest
50-letnia pasażerka citroena,
żona zmarłego 53-latka.

- Właśnie zakończyła się jej
operacja. Kobieta miała rozle
głe wewnętrzne obrażenia
- informował tuż po zabiegu
miastecki lekarz. Ranna zo
stała też 13-letnia dziewczyn
ka, pasażerka citroena. Jej
stan jest stabilny.
Młody kierowca fiata prze

żył, ale jest w bardzo ciężkim
stanie. Ranne zostały też trzy
osoby ze skody. Ich życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
Zmarli oraz ranni z citro
ena i skody to turyści z Byd
goszczy, którzy wracali do do
mu z wypoczynku do domu.
— Jeszcze nie wiemy, dla

czego kierowca fiata zjechał
ze swojego pasa drogi. Musiał
jednak jechać dosyć szybko
- mówi Stanisław Tempski
z Komendy Powiatowej Policji
w Bytowie. M
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Skąd Obama?

Winne pobocze

Obrona ogniem

Obcy kierowcy nie j

Barack Obama urodził się na Hawa
jach, jak podaje, czy w Kenii. Jeśli
w Kenii, nie może być prezydentem.

Zarządca powiatowej drogi do Ro
wów ponosi współodpowiedzial
ność za śmierć czworga ludzi w wy
padku pod Dębiną. Tak twierdzą
pracownicy pomocy drogowej. Cho
dzi o uskok na poboczu, który po
woduje, że kto je „złapie" kołami,
przestaje panować nad swoim sa
mochodem.

Kilka lat więzienia grozi 27-letniemu
Mariuszowi P. i jego 60-letniemu oj
cu Kazimierzowi z Tuchomia. Pierw
szy z nich pijany uciekał przed poli
cją, a drugi oblał funkcjonariuszy
benzyną, grożąc, że ich podpali.
W awanturę włączyli się sąsiedzi,
blokując radiowóz traktorem. Pomo
gły dopiero policyjne posiłki.

Mieszkańcy z Żółkiewskiego i Chod
kiewicza w Słupsku starają się, by
ich ulice z roku na rok były ładniej
sze. Większość przebudowała i od
nowiła przedwojenne domki. Zmorą
mieszkających tutaj ludzi są jeżdżą
ce pod oknami obce samochody.
Z miesiąca na miesiąc obie ulice sta
ją się coraz bardziej ruchliwe.
Ii0e
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Wybierasz się na kurs
prawa jazdy i wahasz się,
który ośrodek szkolenia
wybrać? Już w najbliższą
sobotę w „Głosie Pomorza"
znajdziesz nasz specjalny
poradnik dla kandydatów
na kierowców. Dowiesz się
m.in., jakie szkoły jazdy mamy w regionie oraz ile kosztują kurs i egzamin. Co równie ważne dla przyszłych
kierowców-podamy także
wyniki zdawalności egzaminów przez kursantów
poszczególnych ośrodków.
Sami będziecie mogli się
przekonać, które z nich
uczą najskuteczniej, (man)
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Minister gospodarki chce
paliwa z dwutlenku węgla
INNOWACJE Minister gospodarki znajdzie pieniądze na rewolucyjną metodę produkcji paliwa z dwutlenku węgla. Zostaną
przeznaczone na dalsze badania nad pomysłem naukowców z lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Miłosz Bednarczyk
- Opracowana w Lublinie
sztuczna fotosynteza ma zo
stać programem strategicz
nym Ministerstwa Gospodar
ki. Dzięki temu będziemy mo
gli prowadzić badania, które
uczynią nasz projekt bardziej
efektywnym, lepszym. Nie
ma na świecie technologii,
której nie można dalej rozwi
jać - wyjaśnia prof. Dobie
sław Nazimek z UMCS, koor
dynator projektu.

Badaniami zajmie się zespół
naukowców z czterech polskich
uczelni i jednego instytutu na
ukowego pod kierunkiem ba
daczy z UMCS. Rząd da na ba
dania pieniądze. Skąd? - To
już sprawa Warszawy - pod
kreśla Nazimek. Albo znajdą
się w budżecie jednego z mini
sterstw, albo pośrednio w jed
nej ze spółek kontrolowanych
przez Skarb Państwa.
Ministerstwo Gospodarki
zainteresowało się lubelskim
pomysłem zanim jeszcze stało

się o nim głośno. Szef resortu
Waldemar Pawlak przyjechał
nawet na początku roku
do Lublina spotkać się z prof.
Nazimkiem. Ale wiosną, gdy
zespół Nazimka szukał chęt
nego gotowego wyłożyć pie
niądze na wdrożenie metody,
resort się wycofał.
Na szczęście, udało się prze
konać biznes. Najpierw zgłosiły
się Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu, chętne do zbudo
wania testowej fabryki benzy
ny z dwutlenku węgla. Potem

Będzie trudniej o stały etat

odezwała się także Polska Gru
pa Energetyczna, gotowa po
stawić instalację w lubelskiej
Elektrociepłowni Wrotków.
Trzy tygodnie temu szefo
wie elektrociepłowni podpisa
li z władzami UMCS list in
tencyjny w tej sprawie. Teraz
powstaje zespół, który przy
gotuje harmonogram prac
i wycenę projektu. Budowa
instalacji, podobnie jak tej
w Kędzierzynie-Koźlu, ruszy
w tym roku. Pierwsze paliwo
zatankujemy za 34 lata.

W międzyczasie okazało
się, że metoda podobna do lu
belskiej powstała na MIT
w Stanach Zjednoczonych,
jednej z najbardziej prestiżo
wych uczelni technicznych
świata. Teraz Japończycy są
blisko tego samego efektu.
- 6 miesięcy temu byliśmy
monopolistami na świecie podkreśla prof. Nazimek. Ale te 6 miesięcy przegadali
śmy. Większość naszych part
nerów pytała czy to realne,
czy to się da zrobić, a ile to bę

dzie kosztowało? Dopiero gdy
Amerykanie doszli do tego, co
my, skończyły się głupie pyta
nia.
- To bardzo dobra wiado
mość i dla uniwersytetu, i dla
gospodarki - mówi Irena Sza
frańska, członek Business
Center Club. - Tylko żeby nie
było tak jak ze światłowoda
mi, które były w Lublinie
opracowywane. Napracowali
śmy się i nic z tego nie mamy.
Dlatego ważne, żeby naukow
cy zadbali o gwarancje. ■

W OBIEKTYWIE

PRAWO Pakiet antykryzysowy uderzył w pracowników.
Pracujesz i masz umowę
na czas określony? Nie licz
na to, że kolejna, którą podpi
sze z tobą pracodawca, da ci
stały etat. Pakiet antykryzy
sowy podpisany w czwartek
przez prezydenta stawia
w uprzywilejowanej pozycji
przedsiębiorców.
Teraz pracodawca może
zawrzeć z nami nawet kilka
umów terminowych, pod wa
runkiem, że taki sposób za
trudnienia nie przekroczy
w sumie 24 miesięcy. W pa
kiecie nie ma jednak słowa
o karach dla tych, którzy nie
będą przestrzegali tego prze
pisu. W praktyce może oka
zać się, że nieuczciwy praco
dawca będzie zawierał z nami
takie umowy w nieskończo
ność.
- Zawieszenie zasady, za
pisanej w kodeksie pracy, że
trzecia umowa o pracę staje
się automatycznie umową

na czas nieokreślony, uderza
nie tylko w całą rzeszę pra
cowników, ale również i bez
robotnych - uważa Andrzej
Filipczyk, wiceprzewodniczą
cy Zarządu Regionu NSZZ So
lidarność w Rzeszowie. Doda
je, że pakiet w założeniach
miał wzmocnić pozycję pra
cowników, a stało się odwrot
nie.
Pracodawcy argumentują,
że zmiany były konieczne.
W dobie recesji zmniejsza się
sprzedaż, maleją zamówienia,
a więc w firmach jest mniej
pracy.
Minister pracy Jolanta Fedak zapowiedziała, że jeśli bę
dą kłopoty z wprowadzeniem
nowych rozwiązań ustawy, to
we wrześniu możliwa będzie
jej nowelizacja. Pakiet ma
obowiązywać od połowy sierp
nia 2009 r. do końca grudnia
2011 r.
Stanisław Siwak

Dzieci z ciekawością oglądają pomnik bohatera kreskówek - Reksia, który odsłonięto wczoraj w Bielsku-Białej. Filmy animowane z jego udzia
łem powstały w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych. Odsłonięcia dokonała Helena Marszałek, wdowa po twórcy tej postaci.

Minęło 95 lat od wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej
NARODOWY BANK POLSKI Wczoraj we wszystkich oddziałach NBP w kraju pojawiły się okolicznościowe
2-złotówki, jutro pojawią się srebrne monety o nominale 10 zł.
NBP wprowadzając mone
ty do obiegu chce upamiętnić
to wydarzenie. Działania mi
litarne Pierwszej Kompanii
Kadrowej miały znikome zna
czenie wojskowe, ale w świa
domości Polaków odegrały ol
brzymią rolę. Kompania była
pierwszym od zakończenia
powstania styczniowego regu
larnym oddziałem polskiej ar
mii, jaki wyruszył do walki
o niepodległość. Pierwsza
Kompania Kadrowa zapo
czątkowała proces odbudowy
Wojska Polskiego, które oka
zało się tak istotne w rozgry
waniu spraw polskich pod
czas I wojny światowej i póź
niej, w okresie walki o grani
ce odradzającego się państwa
polskiego.

Państwowa mennica wybiła 50 tys. srebrnych monet. Cena jednej wy
nosi 58 zł. Monet 2-złotowych wyemitowano milion sztuk.

Z historią I Brygady Legio
nów związana jest odznaka
Za Wierną Służbę, ustanowio
na przez komendanta Józefa Pił
sudskiego rozkazem z 6 sierpnia
1916 r., w drugą rocznicę wy
marszu Kadrówki z Oleandrów.

- Wizerunek Odznaki
I Brygady Legionów Polskich
„Za Wierną Służbę” znalazł
się na rewersie monety 2 zł informuje Katarzyna Zwarzany z oddziału okręgowego
NBP w Szczecinie.

Przejechał kuzynkę
z dzieckiem na ręku

Trwałe miejsce w historii
ma również słynna pieśń
Marsz Pierwszej Brygady.
Jest ona utworem wspólnym
Andrzeja Tadeusza Hałacińskiego i Tadeusza Biernackie
go. Pieśń ta była uważa
na w Polsce międzywojennej
przez kombatantów Legio
nów niemal za hymn pań
stwowy. Była też ulubioną
pieśnią marszałka Józefa Pił
sudskiego, który nazywał ją
„najdumniejszą pieśnią żoł
nierską”.
- Jej słowa znalazły się
na rewersie monety srebrnej
obok stylizowanego fragmen
tu Pomnika Czynu Legiono
wego w Kielcach - dodaje Ka
tarzyna Zwarzany.

Do 12-latka ze Złojca i jego
rodziców przyjechała na week
end z wizytą ich kuzynka z Za
mościa. - Dorośli wraz z nasto
latkiem weszli do garażu, żeby
napompować koło w wózku
dla 5-miesięcznego niemowlę
cia. Chcieli podłączyć przewód
sprężarki do ciągnika i podłą
czyć go do koła w wózku. Dla
tego 12-letni chłopiec wszedł
na traktor i go uruchomił. Wte
dy pojazd nagle ruszył z miej
sca - opowiada Joanna Kopeć,
rzeczniczka zamojskiej policji.
Rozpędzony ciągnik stara
nował bramę wjazdową i prze
jechał po 26-latce. Kobieta
trzymała na rękach 5-miesięczne dziecko. Zdążyła je odrzucić
na bok, zanim ciągnik po niej
przejechał, ale sama zginęła
na miejscu. Maleństwo dozna
ło złamań. Jego życiu nic nie
zagraża - mówią lekarze.

Piotr Jasina

(ASZ)
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Gdzie naprawdę
urodził się Obam
USA Amerykanie zastanawiają się czy ich prezydent urodził się na Hawajach czy
w Kenii. Kalifornijska adwokatka, Orły Taitz ponownie dolała oliwy do ognia.
Marek Rudnicki
marek.rudnicki@gP4 pl_ _ _ _ _ _ _ _ _
Taitz udostępniła kopię
dokumentu, który ma być
domniemanym aktem uro
dzenia prezydenta USA
w Kenii. Poinformował
0 tym serwis worldnetdaily.com. Adwokatka złożyła
do sądu wniosek o potwier
dzenie autentyczności kenij
skiego aktu urodzenia.
Sprawa nie jest nowa.
Jeszcze w trakcie kampanii
prezydenckiej, w październi
ku ub.r. Obama nagle prze
rwał kampanię wyborczą
1 zrezygnował z części zapla
nowanych wystąpień. Poje
chał na Hawaje do ciężko
chorej babci. Na wiecach za
stąpiła go żona Michelle.
Mówiło się wówczas, że
w ten sposób chciał potwier
dzić swoje miejsce urodze
nia.

- Babcia senatora Obamy,
Madelyn Dunham, zawsze
była jedną z najważniejszych
osób w jego życiu - powie
dział wówczas doradca przy
szłego prezydenta, Robert
Gibbs. De facto - 86-letnia
babcia zmarła w przeddzień
wyborów
prezydenckich.
Wówczas to padły słowa, że
Obama był wychowywany
przez matkę oraz dziadków.
Z najnowszych dokumen
tów Orły Taitz wynika, że
prezydent urodził się 4
sierpnia 1961 r., ale nie
na Hawajach, a w Mombasie
w Kenii. Jego ojcem był Ba
rack Obama senior, a matką
Ann Dunham. Do narodzin
miało dojść w szpitalu Coast
General. W dokumencie bra
kuje jednak nazwiska dokto
ra odbierającego poród, choć
sam akt został wystawiony
i podpisany przez zastępcę
registratora Joshuę Simo

na Oduyę. Orły Taitz przed
stawiła nie oryginał, a kopię
domniemanego oryginalne
go aktu urodzenia wykona
ną w 1964 roku.
Sprawa Obamy i jego au
tentycznego miejsca urodze
nia pojawiła się już w marcu
tego roku. Wówczas to wąt
pliwości co do miejsca jego
urodzin zgłaszało kilka orga
nizacji obywatelskich i osoby
prywatne. Sprawą zajęły się
Sąd Najwyższy i Departa
ment Sprawiedliwości. Rzecz
to o tyle istotna, że według
amerykańskiej konstytucji
prezydentem może być tylko
osoba urodzona w Stanach
Zjednoczonych. W czasie
kampanii prezydenckiej po
dawano, że Obama urodził
się na Hawajach czyli na te
rytorium USA. Sąd Najwyż
szy, po zbadaniu doniesień
odrzucił zarzuty wobec pre
zydenta.

Taitz złożyła wniosek
do sądu okręgowego w Kali
fornii. Domaga się przy tym,
by domniemany akt urodze
nia Obamy, a także pozosta
łe dokumenty związane ze
sprawą zostały objęte ochro
ną przed ewentualnym
zniszczeniem.
Serwis worldnetdaily ist
nieje od roku 1997. Dla
sprawy być może ważnym
jest, że dziennikarze piszą
cy do niego określają się ja
ko konserwatyści. Część
mediów
amerykańskich
twierdzi, że teoria spiskowa
stworzona została przez po
litycznych przeciwników
Obamy. Cytuje się wypo
wiedź szefowej Departa
mentu Zdrowia stanu Ha
waje, Chiyome Fukino, któ
ra oświadczyła, że spraw
dziła akt urodzenia Baracka Obamy i jest on auten
tyczny. ü

Według amerykańskiej konstytucji, prezydentem może być tylko osoba uro
dzona w Stanach Zjednoczonych. W czasie kampanii prezydenckiej podawa
no, że Obama urodził się na Hawajach czyli na terytorium USA.

Fot. PAP/EPA

Z pomocy unijnego programu skorzystało już 2 min studentów z Europy
«■ W minionym roku akademickim dzięki niemu studiowało za granicą ponad 162 tys. europejskich studentów, a 27 tys. nauczycieli akademickich
mogło prowadzić zajęcia na zagranicznych uczelniach. Ci piewsi średnio miesięcznie otrzymują 250 euro stypendium.
Po raz pierwszy w ramach
programu 20 tys. studentów
odbyło staż zawodowy w fir
mach lub organizacjach
za granicą, natomiast niemal
5 tys. pracowników uczelni
odbyło dzięki niemu szkole
nia za granicą. Liczba stypen
dystów Erasmusa studiują
cych za granicą lub odbywają
cych tam staż zawodowy
wzrosła o 5,2 proc. w porów
naniu z rokiem 2006/2007,
podczas gdy sama liczba wy
jazdów
stypendialnych
na studia zwiększyła się o 2,1
proc.

- Coraz więcej europej
skich studentów bierze
udział w wymianie w ra
mach programu Erasmus powiedział Jan Figel, euro
pejski komisarz odpowie
dzialny za edukację, szkole
nia, kulturę i młodzież. Od momentu jego ustano
wienia w 1987 r. program
ten umożliwił 2 min studen
tów naukę i odbycie stażu
zawodowego za granicą. To
sukces na skalę europejską.
Z badań wynika, że z tej
transnarodowej mobilności
korzystają nie tylko poje

dyncze osoby wyjeżdżające
za granicę, ale również ich
uczelnie oraz ogół społeczeń
stwa. Powinniśmy dać moż
liwość wyjazdu wszystkim
młodym ludziom, którzy
chcieliby odbyć naukę
za granicą.
W ciągu 21 lat, od roku
1987 do 2008, około 1 846
600 studentów skorzystało
z możliwości odbycia części
studiów w ramach progra
mu Erasmus. W latach
2007/2008 -162 695 stypen
dystów Erasmusa studiowa
ło za granicą. Oznacza to co

prawda wzrost w wysokości
2,1 proc. w porównaniu z ro
kiem ubiegłym, jednak ob
serwuje się także jego spo
wolnienie, szczególnie w 10
krajach, z których wyjechało
mniej
studentów
niż
przed rokiem.
Wyjazdy
studentów
na staż zawodowy są jedną
z nowych form wymiany ofe
rowanych przez program.
Skorzystało z niej w minio
nym roku 20 002 studen
tów.
W roku akademickim
2007/2008 wzrosła kwota

miesięcznego stypendium
przyznawanego studentom
w ramach programu — wy
nosi obecnie średnio 250 eu
ro miesięcznie. Było to moż
liwe dzięki wzrostowi bu
dżetu programu do wysoko
ści 372 min euro.
Krajami, z których wyjeż
dża najwięcej stypendystów
Erasmusa w stosunku
do ich ogólnej liczby studen
tów, są: Liechtenstein (6,43
proc.), Austria (1,77 proc.),
Czechy (1,54 proc.) oraz
Hiszpania (1,41 proc.)

13 KRAJE W ERASMUSIE
Obecnie około 4 proc.
europejskich studentów
otrzymuje stypendium Era
smusa. Z programu korzy
stają nie tylko indywidualni
studenci i pracownicy
uczelni. Wspiera on również
całe instytucje szkolnictwa
wyższego. Po przystąpieniu
do programu Chorwacji
i Byłej Jugosłowiańskiej Re
publiki Macedonii w 2009 r.
liczba krajów uczestniczą
cych wzrosła do 33.

Piotr Jasina
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Pobocze śmiertelną pułapką
TRAGEDIA POD DĘBINĄ Zarządca drogi ponosi współodpowiedzialność za to, że w wypadku na drodze do Rowów zgi
nęły cztery osoby - twierdzi Zbigniew Adkonis, pracownik polskiej pomocy drogowej i niemieckiego ADAC.
Marcin Barnowski

mardn.bamowski@gp24.pl
Przypomnijmy, że w mi
niony piątek zginęły cztery
osoby, gdy opla corsę uderzył
peugeot cabrio, który wcze
śniej „złapał” pobocze. Z. Ad
konis nadzorował ściąganie
rozbitych pojazdów z pasa
drogowego. Widział dokład
nie ślady prawych kół peu
geota na prawym poboczu.
W tym miejscu jest ono
znacznie poniżej asfaltu.
Wąska szosa kończy się więc
niebezpiecznym uskokiem.
- Takie pobocze to śmier
telnie niebezpieczna pułap
ka na młodych i niedoświad
czonych kierowców. Jak
można było tego wcześniej
nie zauważyć! - grzmi Z. Ad
konis. - Tu rozbije się także
samochód jadący z prędko
ścią poniżej 90 km/h. Licznik
rozbitego peugeota wskazy
wał 130 km/h, jednak zda
niem doświadczonego pra
cownika pomocy drogowej
w tej sytuacji nadmier
na prędkość ma drugorzędne
znaczenie. - Podkreślam:
nawet gdyby jechała wolniej,
i tak doszłoby do tragedii
- mówi Z. Adkonis. - Firma
ubezpieczeniowa kobiety
z tego peugeota powinna te

Uskok pobocza w miejscu, gdzie doszło do tragedii. Przed tym niebezpieczeństwem nie ostrzega żaden znak drogowy.

raz rzucić za to zarządcę
drogi na kolana. Niech par
tycypuje w odszkodowa
niach. Może to wreszcie
zmieni podejście zarządców
do kwestii dbania o drogi. Ja
wiem, brakuje pieniędzy, ale
to decyduje o życiu albo
śmierci!

Podobny pogląd wyrażali
czytelnicy na naszym forum
internetowym www.gp24.pl.
„W tym roku kompletnie za
niedbano
przygotowanie
dróg powiatowych i gmin
nych do sezonu” - pisze je
den z nich. I dalej czytamy:
„To jest totalny skandal, że

Opatrzność czuwała nad
napadniętym Antonio Burksem
STRZELANINA Okazuje się, że bandycie, który w Memphis (USA) strzelał do Antonio Burksa, byłe
go koszykarza Energi, zaciął się pistolet.
Przypomnijmy, że 20 lipca
na tyłach opuszczonego
budynku w Memphis były
słupski koszykarz grał ze
znajomymi w kości, gdy zo
stali otoczeni i ograbieni
przez trzech uzbrojonych
bandytów.
Jeden z nich, 18-letni Darquan Swift, który wciąż jest
na wolności, poważnie ranił
Antonio Burksa i jego przy

jaciela. Dwa pociski trafiły
byłego słupskiego koszyka
rza - w brzuch i biodro. Po
najnowszych ustaleniach po
licji okazuje się, że D. Swift
strzelał, by zabić. Trzeci po
cisk miał być śmiertelny, ale
zaciął się pistolet i strzał nie
padł.
Tymczasem
policja
z Memphis złapała już
dwóch pozostałych napastni

W PIĄTEK W MAGAZYNIE „GŁOSU POMORZA''

Robiono ze mnie
skandalistę

ków - 16-letniego Labatricka Drummera, o którym już
pisaliśmy, i 19-latka Ladarriusa Deandre Carra.
L. D. Carr został zatrzy
many po pościgu ulicami
Memphis, gdy przypadkowo
natknął się na policyjny pa
trol. Już został oskarżony
o rozbój i nielegalne posiada
nie broni.
(KRAB)

pobocza są tak niskie,
a do tego zarośnięte chwa
stami, które maskują nie
bezpieczeństwa. Poza tym to
wąskie drogi, bez poziomego
oznakowania. Zero linii wy
znaczających oś jezdni czy
skrajnię drogi. Za tę trage
dię winiłbym więc także za

Fot. Łukasz Capar

rządców dróg i gminę Ustka
oraz Starostwo Pwiatowe
w Słupsku. Tam się okopały
setki
niekompetentnych
urzędasów z politycznego
nadania, bez wyobraźni, bez
potrzeby spełniania służeb
nej roli wobec społeczeń
stwa”.

Mariusz Ożarek, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Słupsku, administrujący
szosą do Rowów, przyznaje,
że stan poboczy wzdłuż
700 km dróg zarządzanych
przez powiat jest niezadowa
lający. Odrzuca jednak
oskarżenie, że przyczyniło
się to do wypadku. - Warun
ki są, jakie są. To kierowca
ma obowiązek dostosować
prędkość do warunków
- twierdzi M. Ożarek.
- Jeszcze nigdy powiat słup
ski jako zarządca dróg nie
został uznany za współwin
nego wypadku.
- Zbadamy wszystkie
ewentualności. Także i tę
- zapowiada Robert Czer
wiński ze słupskiej policji.
Jak dowiedzieliśmy się
wczoraj, policja nie przesłu
chała jeszcze domniemanej
sprawczyni tragedii. Jolanta
S. z peugeota cabrio leży
w szpitalu; ma złamaną
miednicę, jest przytomna.
Twierdzi, że zjechała na po
bocze, by uniknąć czołówki
z jeszcze innym autem. ■

WIĘCEJ 0 TRAGEDII POD DĘBINĄ
W PIĄTKOWYM MAGAZYNIE
PODYSKUTUJ Uk FORUM
www.gp24.pl/foruin

Kup sobie od policji używany radiowóz
I

POLICJA Ponad 50 wysłużonych samochodów policyjnych będzie można kupić 20 bm. na otwartej
aukcji. Ceny wywoławcze - od 160 zł za 10-letniego fiata uno.
Najwięcej będzie polonezów
- 42, ponadto policja sprzeda
kilka różnych modeli daewoo,
fiatów i dwa volkswageny. Ce
ny wywoławcze zależą od stanu
technicznego.
Otwarta licytacja odbę
dzie się o godz. 10 w wydzia
le transportu Komendy Wo
jewódzkiej Policji, przy ul. 3
Maja 7 w Gdańsku. Samo
chody będzie można obejrzeć
dzień wcześniej, 19 sierpnia,
w godzinach 8-15 przed ko
mendą.

Policja usunęła z pojaz
dów identyfikacyjne znaki
policji, zdejmując folię, a czę
ściowo zamalowując je.

W miejsce sprzedanych
aut do końca sierpnia policja
otrzyma nowe radiowozy.
(krab)

CO IZA ILE
Na aukcji wystawione będą: ■
42 polonezy cara (1997-2000),
cena wywoławcza 1.6002.920 zł; ■ fiat Cinquecento
(1995), 2.020 zł; fiat uno
(1999), 160 zł; ■ fiat stilo
(2005), 9.400 zł; ■ opel Vectra

(1997), 3.400 zł; ■ daewoo
espero (1998), 3.580 zł; ■ 3 da
ewoo nubiry (1998-2000),
6.900-9.200 zł; ■ 3 daewoo lanosy (2002), 6.650-7.700 zł; ■
vw golf (1993), 6.300 zł; ■ vw
passat (1993), 450 zł.

Rozmowa dyscyplinująca, czyli nic
PRAWO Po naszych

publikacjach o nieprawidłowościach w słupskiej prokuraturze szef Prokuratury Apela
cyjnej przeprowadził rozmowę dyscyplinującą ze słupskim prokuratorem okręgowym.

- Nie mogę już być idolem na
stolatek. Sprzedałem najwięcej
płyt w kraju, spełniłem się. Ro
biono ze mnie skandalistę, bo
miałem czerwone oczy, zielone
włosy i piercing. A ja nigdy nie
byłem skandalistą.
Rozmowa z Michałem Wiśniew
skim, liderem grupy Ich Troje,
0 tym, że muzyka, pieniądze

1 poker nie są w życiu najważ
niejsze.
Redakcja „Głosu Pomorza" zaprasza do lektury

Przypomnijmy, że w 2007
roku Marcin Włodarczyk,
szef Prokuratury Okręgowej
w Słupsku, wysłał na plażę
prokuratorkę z Prokuratury
Rejonowej, żeby towarzyszy
ła jego żonie. Tak twierdzi
Beata Majewska, były za
stępca szefa Prokuratury
Rejonowej. Sprawę ujawnił
„Glos Pomorza”.
M. Włodarczyk wszystkie
mu zaprzeczył, a rzecznik
Beata Szafrańska stwierdzi
ła, że to, co napisaliśmy, jest

„twierdzeniem
poniżej
wszelkiej krytyki”.
Mimo to Ireneusz Toma
szewski, prokurator apela
cyjny z Gdańska, przeprowa
dził z Marcinem Włodarczy
kiem rozmowę dyscyplinują
cą. Nie wiadomo jednak, czy
tym samym uznał, że rzeczy
wiście szef Prokuratury
Okręgowej nadużył swojego
stanowiska, nakazując pod
władnej wysłanie prokurato
ra na plażę. — Szczegóły tej
rozmowy pozostaną tajne

— stwierdza prok. Ireneusz
Tomaszewski.
Rozmowa dyscyplinująca
z prok. Włodarczykiem ni
czego nie oznacza. Nie ma
wpływu ani na pensję proku
ratora, ani na jego awanse,
nie jest też związana z kata
logiem kar zawartych w Ko
deksie pracy. I. Tomaszew
ski mówi, że można ją okre
ślić w zdaniu: „Uważaj. Pil
nuj się na przyszłość”.
— W mojej ocenie to zda
rzenie sprzed dwóch lat nie

ma żadnego wpływu na dzi
siejsze funkcjonowanie pro
kuratury. To legło u podstaw
takiej, a nie innej mojej de
cyzji - uważa I. Tomaszew
ski - Oczywiście, że takie in
formacje nie sprzyjają funk
cjonowaniu urzędu. Jednak
wszystko zależy w tym mo- L
mencie od dojrzałości osób '
tam pracujących.
Michał Kowalski

KOMENTARZ
na stronie 5
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

ZUS zajrzy do doktora
SŁUPSK Wczoraj rozpoczęła się nadzwyczajna kontrola zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń

PIOTR KAWAŁEK

piotr.kawalek@gp24.pl

Społecznych nie wierzy, że chorujemy naprawdę. Pracodawcy też.

059 848 81 24

wgodz. 10-18

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowicz@gp24.pl
Dane statystyczne pokazują,
że coraz więcej ludzi korzysta ze
zwolnień lekarskich. Zdaniem
ZUS-u - często z lewych zwol
nień. Tak jest w całym kraju,
w Słupsku też.
- W pierwszym półroczu
2009 roku wypłaciliśmy za
siłki chorobowe za 364 tysią
ce 803 dni w kwocie 13 min
710 tysięcy i 508 złotych. To
dużo więcej w porównaniu
z rokiem ubiegłym. Wtedy
w pierwszym półroczu wy
płaciliśmy zasiłki za 281 ty
sięcy i 459 dni na kWotę bli
sko 9 min złotych — mówi
Ewa Dusza, rzecznik praso
wy słupskiego ZUS.
Liczby skłoniły ZUS
do tzw. zintensyfikowanej
kontroli absencji chorobo
wej.
Sprawdzani
będą
przede wszystkim lekarze,
którzy wystawiają rekordo
wo dużo zwolnień.
- Trudno mi jednak po
wiedzieć, jacy to lekarze. Nie
prowadzimy takich staty
styk. W zasadzie każdej spe
cjalności zarówno psychia
trzy, jak i ginekolodzy - mó
wi Ewa Dusza.
Nieufność urzędników ZUS-u nie podoba się lekarzom.
— Moim obowiązkiem jest wie
rzyć pacjentowi. Nie wszystkie

15

Doktorowi Bohdanowi Kiimczewskiemu nie podoba się ZUS-owska akcja kontrolowania zwolnień.

schorzenia mogę zweryfikować.
Jeśb pacjent mówi mi, że ma
bóle i zawroty głowy, muszę mu
wierzyć. Jeśb podczas pracy ze
mdleje i upadnie na maszynę,
która oberwie mu rękę, ja będę
za to odpowiedzialna - mówi
Zofia Klimczewska, lekarz
pierwszego kontaktu i medycy
ny pracy. - Objawy można zwe
ryfikować po konsultacji pa
cjenta ze specjalistą, ale na tę

się czeka. Jak skieruję pacjenta
do neurochirurga, to wizytę bę
dzie miał dopiero w grudniu.
Neurolog przyjmie go za cztery
tygodnie. A co do tego czasu?
Jeśli nie mam pewności co
do diagnozy, muszę pacjenta
skierować na zwolnienie lekar
skie - dodaje doktor Klimczew
ska.
Przyznaje jednak, że wię
cej jest takich pacjentów,

Fot. Łukasz Capar

którzy zwolnień nie chcą.
- Tłumaczą, że nie mogą, bo
koleżanka jest na urlopie, bo
zwolnienia z pracy się boją
i proszą tylko o coraz silniej
sze środki przeciwbólowe.
A ja widzę, że oni naprawdę
cierpią. Najgorzej jest z kie
rowcami zawodowymi. Nie
chcą brać zwolnień lekar
skich, a ich choroba może
być przyczyną wypadków

na drogach - mówi doktor
Zofia Klimczewska.
Akcja ZUS podoba się jed
nak pracodawcom.
- Moim zdaniem 70 pro
cent zwolnień jest naciąga
na. Pracownicy biorą je czę
sto, gdy po prostu chcą odpo
cząć i wyjechać na urlop. By
wa też, że w tym czasie zara
biają za granicą. Nie raz wy
stępowałem do ZUS o kon
trolę, ale nawet palcem nie
kiwnęli. Powiedzieli, że zaj
mują się zwolnieniami tylko
powyżej 35 dni - mówi Jerzy
Małek, właściciel firmy Morpol.
Kontrolerzy ZUS przyjrzą
się dokładniej zwolnieniom
o nietypowej długości, czyli
takich, gdy zazwyczaj na da
ną przypadłość choruje się
tydzień, a ktoś ma zwolnie
nie np. na miesiąc. ZUS
zwróci też uwagę na tych,
którzy idą na zwolnienia
w czasie okresu wypowie
dzenia, ale też na takich,
którzy korzystają z krótkich
zwonień, ale od różnych spe
cjalistów. Lekarze przyłapa
ni na oszustwie mogą stracić
prawo do wystawiania zwol
nień. Najbardziej ewidentne
sprawy będą kierowane
do prokuratury. Pracowni
kowi przyłapanemu na oszu
stwie cofnięty zostanie zasi
łek chorobowy. ■

BOGUMIŁA
RZECZKOWSKA

bogumila.rzeczkowska@gp24.pl
iesiąc temu ProkuraI tura Apelacyjna ogło
siła, że rzecznik dyscypli
narny prokuratora gene
ralnego oceni przewinie
nie służbowe słupskiego
prokuratora okręgowego
(czyt. str. 4). Jednak wysła
nie materiałów do Warsza
wy nic nie oznacza. Rzecz
nik dyscyplinarny prokura
tora generalnego przyzna
je, że nie ma narzędzi, by
cokolwiek z tym robić.
Równie dobrze można by
ło ją powiadomić, że słup
ski prokurator okręgowy
zjadł obiad. Pewnie te in
formacje pani rzecznik też
przyjęłaby do wiadomości.

NASZA SONDA
Czy ZUS powinien kontrolować wydawanie zwolnień lekarskich?

Grażyna Dudzińska, rencistka

Władysław Słania, wojskowy

Karol Gajda, strażak

Kamila Stec, studentka

Filip Włodarski, student

Pani Edyta, nauczycielka

- Myślę, że powinno się
kontrolować wydawanie zwol
nień lekarskich, bo wiele osób
idzie na tak zwane lewe zwol
nienia, a przecież ktoś za to
płaci.

- Jak najbardziej. Zbyt wielu
ludzi korzysta ze zwolnień nie
legalnie. Siedzą sobie w domu
albo wykonują jakieś prace
na boku, a tymczasem my
wszyscy się na to składamy.

- Moim zdaniem powinien
kontrolować, bo wiele osób
kombinuje i omija prawo. Idą
na zwolnienia lekarskie, cho
ciaż wcale nie powinni, bo nic
im nie dolega.

- Pomimo że lekarze wysta
wiają wiele lewych zwolnień,
nie powinno się tego kontrolo
wać. Kontrole i tak nie wpłyną
na liczbę wydawanych zwol
nień.

- Powinno się kontrolować
wydawanie zwolnień, bo jest
dużo przekrętów. Jest wielu le
karzy, którzy za łapówki wypi
sują zwolnienia każdemu, kto
tylko się do nich zgłosi.

- Uważam, że tak, ponieważ
ludzie nadużywają zwolnień
lekarskich i chętnie po nie się
gają, nawet bez wyraźnego
powodu.

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

fot.łc)
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SŁUPSK

Słupski Urząd Miejski chce,
by miasto było młodsze, niż jest
OBYCZAJE Słupski magistrat będzie obchodził w przyszłym roku siedemsetlecie urodzin miasta. Problem w tym, że na
sze miasto w 2010 roku będzie miało nie 700, a 745 lat.
Michał Kowalski

michal.kowalski@gp24.pl
Oficjalna strona interne
towa Urzędu Miejskiego
w Słupsku ogłosiła właśnie,
że w 2010 roku Jednym
z elementów obchodów 700lecia miasta może być rejs
dookoła świata.”
W tej sprawie Maciej Ko
byliński, prezydent miasta,
spotkał się już z Waldema
rem Mieczkowskim, długo
letnim kapitanem Zawiszy
Czarnego.

Problem jednak w tym, że
za rok Słupsk nie będzie
miał 700 lat, a 745.
Sprawę pierwszej lokacji
miasta ostatecznie wyjaśniła
już profesor Barbara Popielas-Szultka w swojej pracy
habilitacyjnej pod tytułem:
„Początki i lokacje miast
na Pomorzu Sławieńsko
-Słupskim do połowy XIV
wieku.”
Wynika z niej, że prawa
miejskie słupskiej osadzie
nadał książę Świętopełk
w 1265 roku.

- Nie ma żadnego sporu
co do prawdziwości badań
pani
Barbary Popielas
-Szultki - stwierdza Broni
sław Nowak, historyk, radny
LiD w Słupsku.
Jednak magistrat forsuje
tezę, że Słupsk... jest młod
szy i ma 700 lat, a nie 745.
Data lokacji naszego miasta
z 1310 roku utkwiła w lokal
nej świadomości, bo była
przez lata forsowana, głów
nie przez Niemców. Ozna
czała bowiem, że początek
grodu nad Słupią wziął się

tak naprawdę od żywiołu
niemieckiego, który miał
wówczas wprowadzić lepsze
prawo na słowiańskich zie
miach.
- Asolutnie nie kwestio
nujemy lokacji miasta Słup
ska z 1265 roku, ale uważa
my, że bardziej udokumen
towaną datą jest rok 1310.
Z drugiej strony nie stoi nic
na przeszkodzie, by w przy
szłym roku uczcić dwie daty
- stwierdza Mariusz Smoliń
ski, rzecznik prezydenta
miasta. ■

NASZ KOMENTARZ

Jedyni w skali globu
MICHAŁ KOWALSKI

miasta mieli jakiś ciekawy
pomysł na wypromowanie
obu. A szkoda. O kwestii
iestety, w tym roku
promowania roku 1310
Święto Miasta, które
jako powstania grodu nad
na przypominać narodziny Słupią nie wspomnę.
Słupska w 1265 roku, bę
Słupsk chyba chce być je
dzie obchodzone razem ze
dynym miastem na świę
Świętem Ryby 22 - 23
cie, które zamierza być
sierpnia. Jakoś, niestety,
młodsze, niż tak naprawdę
nie widać, żeby urzędnicy
jest.

michal.kowalski@gp24.pl

N

Torfowisko z materaca i rzeka na ścianie
SŁUPSK Sala wystawowa w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi" przejdzie metamorfozę.
Dzięki 240 tys. zł pozy
skanym z Ekofunduszu
znikną archaiczne tablice,
a pojawi się multimedial
na sala na miarę XXI wieku.
- Nasza sala wystawowa
ma już 10 lat i postanowili
śmy ją unowocześnić, a w za
sadzie zrobić zupełnie od no
wa. Chcemy, aby była inte
raktywna, czyli taka, gdzie
zwiedzający będą mogli wsa
dzić rękę do rzeki czy poska
kać po materacu imitującym
grząskie torfowisko - opo
wiada o planach Bożena Si
kora, dyrektor Parku Krajo
brazowego „Dolina Słupi”.
Tematem przewodnim bę
dzie rzeka - popłynie ona
na 13-metrowej ścianie.
Część będzie mokra,
z wodą, a część sucha - czyli
z informacjami. Nad rzeką
i pod nią zawieszone zostaną
dwa 42-caIowe ekrany.
Na tym górnym prezentowa-

ny będzie film o tym, co
nad wodą - czyli na przy
kład o elektrowniach wod
nych. Na dolnym ekranie bę
dzie natomiast pokazywany
film o tym, co pod wodą
- czyli między innymi przed
stawimy przepławkę dla tro
ci na Słupi - opowiada Boże
na Sikora.
Sala umożliwi prowadze
nie w niej lekcji o tematyce
przyrodniczej w interesujący
sposób.
- Będzie na przykład gra
interaktywna, w której trze
ba będzie połączyć zdjęcie
ptaka z jego śpiewem. Będą
też kioski internetowe, ukła
danki i puzzle dla najmłod
szych - zachęca pani dyrek
tor.
W przyszłym tygodniu zo
stanie podpisana umowa
z wykonawcą. Sala gotowa
będzie do końca roku.
Sala wystawowa w siedzibie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi" ma 10 lat, teraz będzie modernizowana.

Fot. Łukasz cap»

Magdalena Olechnowicz

Buty ze Strzelinka weszły do Słupska
NOWE MIEJSCE Pierwszy sklep Nordu w Słupsku. Na razie tylko outlet.
Od kilku dni słupszczanie
mają okazję kupić w Słup
sku buty rodzimej firmy
Nord ze Śtrzelinka.
Zakład, który od wielu lat
zajmuje się produkcją dam
skiego i męskiego, eleganc
kiego obuwia skórzanego,
otworzyła właśnie swój
pierwszy sklep w centrum
Słupska.
Nie jest to jednak firmowy
salon Nordu. Ten powstanie
w dopiero budowanym cen
trum handlowym Arena,
które budowany jest przy
ulicy Szczecińskiej.
Do tej pory mieszkańcy
miasta mieli okazję kupić

buty Nordu jedynie podczas
organizowanych dwa razy
do roku kiermaszy m.in.
w hali Gryfia.
Teraz to się zmieniło. No
wo otwarty punkt w Słup
sku, który mieści się w skle
pie Pod Kolumnami przy uli
cy Wojska Polskiego, to tak
zwany outlet.
- Za niewielkie pieniądze
można w naszym nowym
sklepie kupić porządne, skó
rzane obuwie bardzo dobrej
jakości - zachęca Kazimierz
Męka, szef firmy Nord ze
Strzelinka. - W salonie przy
ulicy Wojska Polskiego
sprzedajemy zarówno koń

cówki serii, jak i buty w dru
gim gatunku.
Ceny obuwia w nowym
sklepie Nordu w centrum
Słupska zaczynają się od 80
złotych. Najdroższe, skórza
ne buty firmy Nord kosztują
około 350 złotych.
(man)

LICZBA

20
lat istnieje na rynku firma Nord, j
która produkuje eleganckie buty
w podsłupskim Strzelinku.

Sklep z butami Nordu prz ul. Wojska Polskiego.

Fot. Kamil Nagórek
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

W obronie syna chciał
podpalić policjantów

andrzej.gurba@gpz4.pl

059 822 51 80

wgodz. 12-15

INFORMATOR

PRAWO Kilka lat więzienia grozi 27-letniemu Mariuszowi P. i jego 60-letniemu ojcu Kazimierzowi
P. z Tuchomia. Pierwszy pijany uciekał przed policją, a drugi oblał funkcjonariuszy benzyną.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@gp24.pl
W niedzielę około dwu
dziestej drugiej policjanci
patrolujący ulice Tuchomia
zauważyli, że na ich widok
gwałtownie
przyspieszył
Volkswagen golf. Funkcjona
riusze ruszyli za autem. Kie
rowca volkswagena nie re
agował
na
dźwiękowe
1 świetlne sygnały. Nie dał
się też wyprzedzić, cały czas
jadąc zygzakiem. W końcu
27-latek wjechał na swoją
posesję, a policjanci za nim.
Mężczyzna wysiadł z auta
i zaczął krzyczeć, że poli
cjanci nie mają prawa prze
bywać na terenie jego pose

sji. Kazał im ją natychmiast
opuścić.
- Funkcjonariusze popro
sili, aby mężczyzna dmuch
nął w alkomat. Ten odmówił
i próbował uciekać. Po krót
kiej pogoni został ujęty - re
lacjonuje Michał Gawroński,
rzecznik prasowy bytowskiej
policji.
Wtedy z pomocą pospie
szył mu ojciec i konkubina.
Oboje próbowali odbić męż
czyznę. Wyzywali też funk
cjonariuszy wulgarnymi sło
wami. Ojciec krewkiego 27latka krzyczał, że spali poli
cjantów, po czym odszedł
na chwilę. Jak się później
okazało, poszedł po kanister,
w którym była benzyna.

W tym samym czasie z od
sieczą pojawiło się jeszcze
dwóch mężczyzn, którzy za
tarasowali ciągnikiem wy
jazd z posesji, aby radiowóz
nie mógł jej opuścić.
Policjanci wezwali więc
posiłki. Kiedy funkcjonariu
sze prowadzili 27-latka
do radiowozu, podbiegł
do nich ojciec mężczyzny
i oblał policjantów benzyną.
Wywiązała się szarpanina.
Napastnik został obezwład
niony.
Mariusz P. miał 2 promile
alkoholu, a jego ojciec Kazi
mierz P. 1,2 promila. Obaj
trafili do aresztu do wytrzeź
wienia. Dopiero dzisiaj zo
staną przesłuchani.

Ojciec i syn usłyszą zarzu
ty gróźb karalnych. Kazi
mierz P. dodatkowo dostanie
zarzut czynnej napaści
na policjantów. Mężczyznom
grozi kilka lat więzienia.
Zarzuty usłyszą również
pozostałe osoby biorące
udział w niedzielnym zaj
ściu. ■

- LICZBA.

10
lat więzienia grozi mieszkańcom
Tuchomia, Mariuszowi P.
i jego ojcu Kazimierzowi,
po niedzielnym zdarzeniu.

Kilka basenów w jednym miejscu
INWESTYCJA Łódzka pracownia Pion opracuje dokumentację projektową krytej pływalni w Bytowie.

Bytów; Rodzima, ul. Lęborska 13,
tel. 059 822 72 02; Miastko:
Pod Lwem, ul. Dworcowa 3, tel.
059 857 51 55; Człuchów: Zam
kowa, ul. Królewska 2, tel. 059
834 32 58.

NASZ KOMENTARZ

Niech sąd osądzi |

IMÜ
ANDRZEJ GURBA

Bytów:Albatro$ Trzy Królestwa,
godz. 19; Człuchów: Uciecha nie
czynne; Miastko:Grażyna nieczyn
ne.

andrzej.gurba@gp24.pl
yn i ojciec już wytrzeź
wieli w policyjnym
areszcie. Ze zwykłej w su
mie interwencji wyszła po
ważna sprawa. Zagrożone
było zdrowie i życie poli
cjantów. Mam nadzieję, że
sąd nie będzie łaskawy dla
krewkich mieszkańców
Tuchomia i ich kolegów,
bo widać, że za nic mają
porządek i prawo.

S

POMOC DROGOWA
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301

316; Człuchów 059 834 14 12; 0
602176059.
KOMUNIKACJA

j

PKP 94 91; 0 703 300 000;
PKS Bytów-059 822 22 38;
PKS Człuchów 059 834 22 13;
PKS Miastko 059 857 2149.

ZDROWIE
Oddaj dzisiaj cenny lek
Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Bytowie
organizuje dzisiaj akcję pobie
rania krwi w Bytowskim Cen
trum Kultury przy ulicy Wojska

Polskiego. Mogą zgłaszać się
osoby w wieku 18-60 lat. Krew
będzie można oddać w godz.
9-13. Rejestracja czynna bę
dzie do godz. 13.
(ang)

KRÓTKO
im pomogą, a oni pomogą
sobie
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bytowie dostał
pieniądze na projekt „Masz
okazję pomóc sobie". Prawie
450 tys. zł przeznaczone zosta
nie na pomoc dla 58 pod
opiecznych. Dziesięć osób
z mieszkań socjalnych przy ul.
Przemysłowej korzystać bę
dzie z zajęć w Klubie Integracji
Społecznej. Dla pozostałej gru
py zorganizowane zostaną
warsztaty umiejętności spo
łecznych, doradztwo prawne,
pomoc psychologa oraz do
radztwo zawodowe. Wszystkie
osoby otrzymają też zasiłki.
(ang)
O

Tak będzie wyglądał bytowski kompleks basenowy.

Miasto zapłaci za nią 335
tysięcy złotych. Do przetar
gu stanęło sześć firm. Naj
droższa oferta opiewała
na 460 tysięcy złotych.
Pracowania z Łodzi ma
czas na wykonanie szczegó
łowego projektu do połowy
marca przyszłego roku. Musi
on być zgodny z wcześniej
opracowaną koncepcją.
Basenowy kompleks ma
być trzykondygnacyjny. Naj
ważniejszy jest parter. W tej

części znajdzie się hala z ba
senem sportowym o wymia
rach 12,5 na 25 metrów oraz
część rekreacyjna. W drugiej
zaplanowano m.in. osobny
basen do lekcji pływania, za
jęć rehabilitacyjnych, nieckę
dla matek z dziećmi z wodą
o głębokości 20-25 centyme
trów, rodzinną zjeżdżalnię,
wodospad, kaskadę, tzw.
dziką rzekę, gejzer z masa
żami, jacuzzi oraz zespół
saun.

Koktajl Mołotowa wyleciał

BYTÓW Z balkonu na trzecim pię
trze bloku przy ulicy Zwycięstwa
wyleciała zapalona-butelka z ropą.
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Fot. Urząd Miejski w Bytowie

Na piętrze, które będzie
miało antresolę z widokiem
na prawie cały kompleks,
zaplanowano zespół fitness
oraz część gastronomiczną.
Znajdą się tam m.in. siłow
nia, solaria, salka do gry
w rykoszet, salka do ćwiczeń
rehabilitacyjnych. Z kolei
w pomieszczeniach piwnicz
nych przewidziano biura, po
koje socjalne i techniczne.
W całym kompleksie będą
pomieszczenia do wynajęcia,

np. zakład fryzjerski czy ko
smetyczny.
Od dawna znana jest lo
kalizacja pływalni. To teren
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, a konkretnie
miejsce, gdzie obecnie znaj
dują się korty tenisowe.
Bytowski kompleks może
kosztować około 21,5 milio
na złotych. Jego budowa ma
się rozpocząć w przyszłym
roku.
(ang)

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna
Skoczeń (tel./fax. (059) 84135 39) ogłasza, że dnia:
8 września 2009 r. o godz. 9:30
w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy Szarych
Szeregów 13 w sali nr 10, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
zabudowanej należącej do Mieczysława

Majdańskiego stanowiącej

gospodarstwo rolne z zabudowaniami o pow. 8,85 ha położonej 76-256
Sycewice, Reblino, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 7967.
Suma oszacowania wynosi 149 742,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
2/3 sumy oszacowania i wynosi 99 828,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć przed licytacją
Komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14
974,20 zł.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu

kronikąpoucyjna

z trzeciego piętra

G

Koalicjant ocenia
wiceburmistrza
Porozumienie Lokalne, ko
alicjant Platformy Obywatel
skiej w Bytowie, wydało
oświadczenie w sprawie obję
cia stanowiska wiceburmistrza
przez Lucynę Rakowicz.
- Po odejściu Leszka Wasz
kiewicza sugerowaliśmy, aby
stanowisko to nie pozostawało
bez obsady, jak pierwotnie
chciała PO, i że gotowi jeste
śmy wskazać osobę z naszego
środowiska - mówi Leszek
Szymczak, sekretarz PL. - Choć
drugi wiceburmistrz nie jest
z PL, życzymy pani Lucynie Ra
kowicz sukcesów.
(ang)

Koktajl Mołotowa rozbił się na zie
mi i zajęła się od niego trawa.
Ogień ugasili strażacy. Mężczyzna,
który wyrzucił butelkę został uka
rany 200-złotowym mandatem.

Pijany 16-latek na skuterze

GMINA TRZEBIELINO Wczoraj
w nocy w Zieliniu zatrzymany
do kontroli został 16-latek, który
jechał na skuterze. Nastolatek nie

miał uprawnień do kierowania po i
jazdem i był nietrzeźwy. Wydmu- 1
chał 0,72 promila alkoholu. Sku- j
ter nie był ubezpieczony.

państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (059) 84135 39

(ang) i
258660%! K1A
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PROGNOZA is
POGODY
SŁUPSK

bezchmurnie
słonecznie

lekkie zachmurzenie
przelotne opady

lekkie zachmurzenie
przelotne opady i burze

BYTÓW
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Milenium, teL 059 842 51 91 Harry

Potter i Książę Półkrwi; godz. 14,17

i

20; Prawdziwa historia kota w bu
tach, godz. 12.30, 13.30, 14.30,
15.30 i 16.30; Mqa wielka grecka wy
cieczka, godz. 17,18 i 19.
JEDZENIE NA TELEFON
Merano Pizzeria - Kebab, ul. Królowej

Jadwig, czynne: poniedziałek - sobo
ta 10 - 23; niedziela 12 - 23,dowóz
na telefon 059 845 53 53.
STOMATOLOG

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

MiamŁNice: Podkowa, teł. 059 841
70 31; Zloty Róg ul. Murarska, 059
8420302.
INFORMACJA TURYSTYCZNA

Czynna w godz. 8-16 059 842 0791;
0598424326.
KOMUNIKACJA
PKP9491; 059 7281120; PKS 059

842 42 56; dyżurny ruchu 059 843
7110; MZK 059 848 93 06, Nord
Express 059 843 23 41
USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, alarmowy 19588, ul. Armii Kra
jową 15, teL 059 842 8196,0 601
928 600, H. K. Banachowie; Zieleń ul. Kaszubska 3A, całodobowo, 0 502
525 005; 059 84113 15, Hades,
ul. Kopernika 15, całodobowo; tel.
842 98 910601663 796. Przewóz
i przechowanie bezpłatne; Hermes,
ul. Obr. Wybrzeża 1 (całodobowo) teł.
0598428495:0604434441

iron
Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, tel. 059

842 84 71 ul. Kopernika, teł. 059
842 84 81 Poficja - 997; ul. Rey
monta, teł. 059 848 06 45; Straż
Miejska 986; 059 843 32 17; Straż
Gminna 059 848 59 97; Straż Pożar
na 998; Pogotowie Ratunkowe 999.
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Edyta Litwiniuk

edyta.litwiniuk@gp24.pl
- Proszę pani, tu tak cuch
nie, że się nie da wytrzymać.
Jak to czym? Rybą cuchnie. Ci
rybacy poszaleli, żeby tak
śmierdziało. Niech pani przyjedzie i sama sprawdzi. To się
prosi o sanepid - alarmował kil
ka dni temu turysta z Łodzi,
wypoczywający na jednym
z kempingów w pobliżu kanału
portowego w Łebie.
Sprawdzam własnym powo
nieniem. Fakt, rybą czuć. Ale
charakterystyczny zapach przy
kanale portowym nijak się ma
do Sodomy i Gomory naszkico
wanej przez czytelnika. Podpytuję jednego z rybaków.
- Turystom to wiecznie coś
nie pasuje. Jak mu przy kanale
portowym śmierdzi rybą, to
niech idzie na inny kemping,
a nie narzeka - mówi pan Ma
rian.
Wtrąca się przysłuchująca
się kobieta.
- Narzekają, że mewy rano
hałasują, że na uhcach tak cia
sno, że nie da się przejść. Jak
się chce mieć ciszę i spokój, to
trzeba w dzicz jechać, a nie
do Łeby w sezonie - komentuje
pani Alicja, łebianka.
Okazuje się, że turystyczne
narzekanie to nie pierwszyzna.
Jednym przeszkadza jeżdżące
ulicami auto, które z głośników
namawia do udziału w impre
zie, drugim nie pasują quady

Turystom w porcie w Łebie przeszkadza... zapach ryby.

i rowery jeżdżące ulicami mia
sta. Ktoś inny narzeka na brak
miejsc parkingowych.
- Najwięcej zgłoszeń w Łe
bie podczas sezonu to zakłóce
nia ciszy. Skarżą się zarówno
turyści, jak i miejscowi - mówi
mł. asp. Daniel Pańczyszyn
z KPP w Lęborku.
- W lecie to miasto tętni ży
ciem do północy, a bywa, że

i jeszcze dłużej. Jak ktoś się tu
wybiera, to powinien wiedzieć,
że ciszy nie ma do późna - ko
mentuje pani Alicja i dodaje:
- Najpierw przyjeżdżają
na wczasy, a potem narzekają,
że wesołe miasteczko za głośno,
że automaty pod oknem.
Bywąją jednak i żale uza
sadnione. Jak turystów wypo
czywających w pobliżu kościoła,

którzy skarżyh się na... za gło
śne dzwony kościelne.
- Powinniśmy zostać uprze
dzeni, że dostaniemy kwaterę w
sąsiedztwie takiego hałasu
- mówi turystka z Poznania.
- Ja przeciwko kościołowi nic
nie mam, ale z tymi dzwonami
to przesada. Nie rozumiem, jak
ludzie tu mogą na co dzień
mieszkać.

- Do wszystkiego można się
przyzwyczaić. I do mew, i do
dzwonów z kościoła, i do hałasu
za oknem. Jak turyści trochę
u nas posiedzą, to i narzekanie
im przechodzi. No, przynaj
mniej większości - śmieje się
pani Alicja. - My w Łebie
do tłumów turystów latem też
się już przyzwyczailiśmy - kwi
tuje. ■

Dziś na plażę
tylko z parawanem

WAKACJE NAD JEZIOREM

PR06N0ZA POGODY Nad morzem powieje, żeglarze się ucieszą.
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Ptaki hałasują, nad kanałem portowym śmierdzi rybą, a ludzi na ulicach jest za dużo. Turyści
w wakacyjnym, nadmorskim kurorcie nie mają łatwego życia...

(map)
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Turysta zdegustowany

Krew znad morza
Jesteś na wczasach nad mo
rzem, to możesz oddać krew
dla potrzebujących. We wtorki,
środy i czwartki krew moż
na oddać w usteckim szpitalu.
Krwiodawcy mogą zgłaszać
się w budynku szpitala
przy ul. Mickiewicza 12 do po
niedziałku, 10 sierpnia, we
wtorki, środy i czwartki. Stacja
pracuje w godz. 10-13.
Aby zostać krwiodawcą,
trzeba mieć ukończone 18 lat
i zabrać ze sobą dowód tożsa
mości.

||
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Do naszej redakcji rysunek przysłał Wiktor Wenta, który wakacje spędzał nad jeziorem Garczyn na Kaszubach.

Pływał tam łódką, jeździł na rowerze, grał z tatą w koszykówkę i łowił ryby z mamą.
Czekamy na wspomnienia dzied z wakacji. Prace powinny zawierać imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania
dziecka. Prosimy też o krótki opb, co przedstawia praca. Przesyłać je można e-mailem na adres: daniel.klu-

sek@gp24.pl oraz listownie na adres: „Głos Pomorza", ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk.

Fot lulasz Capar

(DMK)

We wtorek najwięcej prze
jaśnień i możliwe rozpogo
dzenia, głównie nad mo
rzem. Tam nie powinno pa
dać.
Słońce będzie na zmianę
wychodzić zza chmur i cho
wać się za nimi. Temperatu
ra wzrośnie do 20-22 stopni
Celsjusza.
Pogoda będzie w sam raz
na wypoczynek nad morzem.
Wiatr będzie umiarkowany.
Sprzyjać będzie żeglarzom,
jednak plażowicze powinni
pamiętać o zabraniu ze sobą
parawanów.
Na pojezierzach możliwe
są dziś przelotne opady
deszczu i burze. Będzie cie
pło, od 23 do 25 stopni Cel
sjusza.
Daniel Klusek

Krzysztof Śdbo

Fot lulasz Capar

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA
POGODY W REGIONIE
W NASZYM SERWISIE

www, qp24.pl/poqoda
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ÄE W czwartek w bibliotece w Łebie spotkanie z podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim. Bilety po 25 zł.
SŁUPSK
o Dla dzieci: Warsztaty artystycz
ne

ne Malarnia

LĘBORK
g

BYTÓW

Wystawa „Od ciżemki do obca-

Wystawa Teofil Ociepka - ma-

§ sa. Historia szewstwa"

g

g Miejsce: Baszta Czarwnic ul.

5

Miejsce Muzeum w Lęborku,
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Sport: Wakacyjne Grand Prix
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Kiedy Do 31 sierpnia
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Plaża, muzyka i gwiazdy,
czyli Allegro Cup

Ustka: Jantar, ul. Grunwaldzka 27 a,
tel. 059 814 46 72.

mmmarn
Protowie Ratunkowe - 059814 70

09, Kapitanat Portu - 059 814 44
30, Uiząd Celny - 059 814 46 37,
Straż Miejska - 986,059 814 67 61,
0 697 696 498, WOPR - 601100

100.
USŁUGI MEDYGNE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,

uL Mickiewicza 12 tel. 059 814 69
68, Poradnia Zdrowia ROZ, ul. Koper
nika 18, tel. 059 814 6011

ŁEBA Cztery dni Allegro Cup, sztandarowe] imprezy letniej w Łebie, po raz kolejny udowodniły, że
przełom wakacyjnych miesięcy na Wybrzeżu należy do tego miasta.

INFORMACJA TURYSTYGNA

Tel. 059 814 7170, poniedz-sobota
w godz 8-20; niedziela 10-18, fax 059
8149926.

Michał Kowalski
michal.kowalski@gp24.pl
Allegro Cup to nie tylko
bowiem zmagania windsurnngowców, ale także cztery
dni pod znakiem muzyki
1 r°żnych imprez towarzy
szących. Dzięki nim na plaży
zachodniej w Łebie moż
na słuchać dźwięków na do
brym, światowym poziomie.
W tym roku, oprócz
gwiazd polskich (Feel, Audiofels), w niedzielę moż
na było obejrzeć czołówkę
brytyjskiej sceny klubowej,
czyli Stereo MC’s, oraz Kosheen.
Pierwszy zespół zaskoczył
przede wszystkim swoim
frontmanem Robem Birchem. Mimo chłodnego przy
jęcia przez publikę przez ca
ły czas próbował ją rozgrzać
kolejnymi hitami z długiej
twórczości kapeli. - To była
dobra dawka klubowego gra
nia, które nie ma nic wspól
nego z dyskoteką. I to wła
śnie bardzo mi się podobało
- opowiada Monika Kałusek
ze Słupska, która oglądała
koncert.

Robowi niesamowicie za
leżało na dobrym występie.
Ubrany w fioletowy, ortalio
nowy dres, w ciasnych leginsach oraz białych, przydużych trampkach wykrzyki
wał co chwilę coś do publicz
ności. Natomiast akustyko
wi kazał podkręcać gałki gło-

więcej
wakacyjnych
zaproszeń
znajdziesz na
www.gp24.pl
/cogdziekiedy
TELEWIZJA 1 RADIO

VECTRA

20 - Blok audycji informacyjnych:
Obserwator - serwis informacyjny
- prognoza pogody; serwis sporto
wy; Pogoda - prognoza pogody;
35 - Letnie Studio - magazyn do
kumentalny, rozrywka; 50 - Ogól
Allegro Cup to nie tylko zmagania windsumngowców, ale także koncerty i spotkania z gwiazdami, np. Mateuszem Damięckim.

Radio Słupsk

śności. Pomogło. Na koniec
koncertu w rytm klubowych
bitów kiwała się już cała publiczność zgromadzona na
plaży.
Stereo MC’s był jednak
tylko wstępem do tego, co
wydarzyło się później, czyli
do koncertu Kosheen. W tym
przypadku artyści nie mu-

sieli już rozgrzewać publiczności, która w większości
znała ich piosenki,
Szczególnie dobrze zabrzmiała ciekawa wersja
jednej z najbardziej znanych
piosenek tej brytyjskiej formacji, czyli „Hide U”. Zaraz
po niej zespół zagrał niezwykle interesujący set oparty

2 gmin, które są członkami
Partnerstwa Dorzecze Słupi

- powiedział nam Krzysztof
Przyrowski z Gdyni, który
specjalnie przyjechał na
koncert Kosheen.
Wcześniej goście w Łebie
mogli spotkać się z gwiazda
mi telewizji, między innnymi z znaną pogodynką Orne
ną Mensah i aktorem Mate
uszem Damięckim.

Serwisy lokalne 6.30-14.30. 6
Studio Bałtyk; 7.10 Informacja dla
kierowców; 7.15 Pogoda; 7.20
Relacje reporterów; 7.40 Konkur
sowy poranek; 7.45 Sport; 7.55
Utrudnienia na drogach; 8.10
Gość PM; 8.40 Dziennikarskie in
terwencje; 8.53 Zapowiedzi kultu
ralne; 9.10 Otwarta antena; 9.45
Pogoda.

Wjrfefer* tle na wycitokę

o« Lwowa
Pielgrzymka do ośrodka nauki i kultury polskiej na Ukrainie.
termin: 12-18.09.2009

BYTÓW III Jarmark Pomorski odbędzie się w sobotę.
- mówi Marian Gospodarek,
dyrektor Bytowskiego Cen
trum Kultury.
Rękodzieło pokażą twórcy
i artyści ludowi. Przygoto
wane zostaną stoiska z pre
zentacjami turystycznymi
i gospodarczymi gmin.
Promowana będzie też
kuchnia regionalna. To
prawdziwa gratka dla łasu
chów. Mieszkańcy i turyści,
którzy w sobotę odwiedzą

na beatach two stepu
i drum’n’basu. - Rewelacyj
ne doznania, bardzo dobrzy
muzycy to wszystko, czego
trzeba, by koncert był fajny.
Dodajmy jeszcze do tego
przepiękne okoliczności, czyli plaża, morze, rozgwieżdżone niebo. Za każdym razem
warto jest tu przyjeżdżać

Nazywają go bratem Krakowa. To miasto o niebywałym uroku z mnóstwem zabytków.

Golec uOrkiestra
i kuchnia regionalna
W najbliższą sobotę
na bytowskim zamku wystą
pi znany zespół Golec uOr
kiestra.
Jednak to nie jedyna
atrakcja jarmarku, który or
ganizuje Partnerstwo DorzeCZe Słupi oraz Bytowskie
9entrum Kultury. - Wcze®niej na zamkowym dzie
dzińcu wystąpią zespoły

nopolski blok programowy.

Fot. Łukasz Capar

Bytów, będą mogli spróbo
wać miejscowych, tradycyj
nych specjałów, między in
nymi w czasie konkursu ku
linarnego, który odbędzie się
na zamku.
Jarmark Pomorski rozpo
czyna się o godz. 14.
Konkurs kulinarny zapla
nowano na godz. 15. Golec
uOrkiestra wystąpi o godzi
nie 21.
(ANG)

W programie zwiedzanie najciekawszych miejsc na Ukrainie, m.in.:
»Lwowska Galeria Narodowa w Olesku »Ławra - Sanktuarium Maryjne w Poczajowie
i Muzeum J. Słowackiego i kościół w Krzemieńcu » Kościoł i Klasztor w Trembowli
» Zamek i kościół Bernardynów w Zbarażu » Most Turecki, Kościoł św. Piotra i Pawła,
rynek, kanion rzeki Smotrycz w Kamieńcu Podolskim »Pozostałości zamku
oraz zabytkowy kościół Ormiański w Żwańcu »Twierdza nad Dniestrem
»Okopy Świętej trójcy »3 dni we Lwowie

Głos

Informacji udziela Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe FRATER
pod numerem tel.: 052 322 48 39, www.frater.pl

Wyjazd na trasie: Koszalin - Bydgoszcz - Koszalin w cenie 150 zł/ os.

Cena:
1260 zł
*
»ta wydatki

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 12.09, przyjazd do Koszalina w dniu 18.09)
2039909G1K1E

KONTAKT Z REDAKCJĄ: DANIEL KLUSEK
e-mail: akcja@gp24.pl; daniel.klusek@gp24.pl
tel. 059 848 8121, Gadu-Gadu: 10246970
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

Nie chcemy mieć u siebie
obcych kierowców
NA MOJEJ ULICY Zarówno mieszkańcy ulicy Żółkiewskiego, jak i Chodkiewicza, starają się, by u nich z roku na rok było
ładniej. Większość z nich przebudowało i odnowiło w tym celu swoje przedwojenne domki jednorodzinne.

’i-’'!1 i*-.:;:#.

Mieszkańcy z Chodkiewicza narzekają na kierowców traktujących ich ulicę jako tranzytową.

Marcin Markowski
marcin.markowski gp24.pl
W tym tygodniu odwiedzili
śmy mieszkańców ulic Żółkiew
skiego oraz Chodkiewicza. Cho
ciaż na pierwszy rzut oka mo
głoby się wydawać, że obie ulice
są ostoją spokoju, także tutaj
mieszkańcy mają swoje proble
my. Nam jednak najbardziej
spodobały się niecodzienne po
mysły mieszkańców, którzy
ozdabiają swoje działki.
Pielgrzymki do ogródka
Jedna z najbardziej cha
rakterystycznych posesji

Pierwsza osoba, która dzisiaj
o godzinie 9.30 zadzwoni
pod nasz redakcyjny numer
telefonu 059 848 81 53 i po

znaj duje się na ulicy Żół
kiewskiego 66. Można tam
zobaczyć mnóstwo gipso
wych figurek przedstawiają
cych domowe zwierzęta.
- To jeden z najładniejszych
ogródków w mieście - mówi
Weronika Zielińska, słupszczanka. - Często moje dziecko
prosi mnie, abym z nim tutaj
przyszła, bo co jakiś czas są tu
inne figurki.
Sami mieszkańcy po
twierdzają, że każdego dnia
przed posesją można zoba
czyć dziesiątki osób, które
przystają i zachwycają się
ogrodem.

prawnie odpowie na pytanie:
gdzie dokładnie znajduje się
element przedstawiony na
zdjęciu, otrzyma nagrodę.

FoL Kamil Nagórek

- To rzeczywiście prawda
- mówi Eugeniusz Buka,
mieszkaniec. - Codziennie
przychodzą tu słupszczanie,
którzy oglądają ogród miesz
kającego tu księdza. On sam
bardzo rzadko jednak tu by
wa. W ogrodzie ma nie tylko
mnóstwo gipsowych gołębi
czy królików, ale także owce
czy psy. Wszystkie wygląda
ją jak prawdziwe. Widać, że
ten ogród to jego hobby. Naj
więcej ludzi można tu jed
nak zobaczyć w okresie Bo
żego Narodzenia. Wtedy
przychodzą tu prawdziwe
pielgrzymki rodziców i
dziadków z dziećmi. Wszyst
ko dlatego, że można tu zo
baczyć szopkę naturalnych
wymiarów między innymi ze
zwierzętami, żłóbkiem oraz
trzema królami.
Coraz więcej aut
pod oknami
Wszyscy
mieszkańcy,
z którymi udało nam się po
rozmawiać, narzekali, że ich
ulica z miesiąca na miesiąc
staje się coraz bardziej ru
chliwa.
- To nas bardzo denerwu
je. Nie po to mieszkamy
w domkach jednorodzin
nych, żeby mieć pod oknami
autostradę - mówi jed
na z mieszkanek ulicy Żół
kiewskiego. - Jesteśmy za
dowoleni, że odnowiono na
szą nawierzchnię, ale nie
wiedzieliśmy, że przez to bę
dzie tędy jeździć aż tyle aut.

Jeden z domów przy ul. Żółkiewskiego wyróżnia charakterystyczny ogródek.

Kierowcy robią sobie skrót
z ulicy Piłsudskiego na Ba
nacha. Lokatorzy ulicy
Chodkiewicza mają ten sam
problem. Dobrze, że udało
nam się wywalczyć chociaż
to, że ulica jest jednokierun
kowa, bo wcześniej była
dwukierunkowa.
Z kolei tutejsi przedsię
biorcy woleliby, aby ruch
przez ulicę odbywał się
w obu kierunkach, bo dzięki
temu ich klienci nie mieliby
problemów z dojazdem.
- Wszyscy właściciele tu
tejszych zakładów są też
mieszkańcami, ale sąsiedzi
powinni zrozumieć, że dwu
kierunkowy ruch na ulicy
ułatwiłby nam prowadzenie
działalności - mówi Grze
gorz Centkowski, właściciel
pralni Pers.
Sami kierowcy natomiast
narzekają, że szczególnie
mieszkańcy ulicy Żółkiew
skiego traktują ulicę jak
swoją własność. - Wszyscy
chcą ulicy jednokierunko
wej, a tu i tak jest problem z
przejazdem, bo lokatorzy
domków zamiast stawiać au
ta na swoich posesjach, par
kują je na całej długości
jezdni. Nawet nie na chodni
ku - skarży się Zenon Woź
niak, słupszczanin.
Zależy nam na tym, żeby
było ładnie
Zarówno przy ulicy Żół
kiewskiego, jak i Chodkiewi
cza, znajdują się głównie

stare, przedwojenne domki
jednorodzinne. Wiele z nich
przypomina jednak nowo
czesne domy, ponieważ
mieszkańcy w ostatnich la
tach zaczęli je modernizo
wać.
- Pewnie, że zależy nam,
żeby było ładniej, ale chcemy
przede wszystkim, żeby było
nam bardziej komfortowo
- dodaje pan Eugeniusz.
- Sam również dobudowa
łem część do swojego domu.
Przez to jest rzeczywiście

FoŁ Kamil Nagórek

ładniej, a ulica staje się bar
dziej kolorowa, ale nam jest
również wygodniej.
Podczas naszej wizyty nie
którzy lokatorzy skarżyh się, że
po obfitych opadach deszczu ich
posesje są zalewane.
- Chyba coś się stało ze
studzienkami, bo ostatnio
po ulewach mamy stojącą
wodę na podwórkach - mówi
Jan Adamiak. - Mam na
dzieję, że drogowcy nieba
wem zajmą się tym proble
mem. ■

HISTORIA ULICY
Obie ulice powstały w poło
wie lat 30. XX wieku, w związ
ku z budową osiedla dom
ków dla robotników. Ulicom
nadano wówczas imiona bo
jowników hitlerowskich. Ulica
Jana Chodkiewicza (15601621, hetman, dowódca
wojsk polskich m.in. w czasie
obrony Chocimia przed Tur
kami) przed 1945 rokiem no
siła imię Giinthera Rossa
(1900-1932, członek SA, zgi
nął w potyczce z koszaliński
mi komunistami), a Stanisła
wa Żółkiewskiego (1547-

1620, hetman wielki koronny,
zwycięzca wielu kampanii
przeciw Rosji, Szwecji i Turcji,
założyciel miasta Żółkiew ko
ło Lwowa) - Otto Planetty
(1899-1934, zabójca kancle
rza austriackiego Engełberta
Dolfussa w 1934 r.). Domki
zbudowane w tamtym czasie
istnieją do dziś, dobudowano
jedynie kilka budynków
głównie w ostatnim dziesię
cioleciu. Nawierzchnię bruko
wą tych ulic zastąpiono cał
kiem niedawno asfaltem.
(STEN)

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA
Raz w tygodniu prezentuje
my słupskie ulice. Czekamy
na Państwa zgłoszenia.
Jeśli chcecie zaprosić nas
na swoją ulicę i pochwalić się

nią, pokazać jej wady, dzwoń
cie pod numer telefonu 059
84881 53.
W następnym tygodniu opi
szemy ulicę Anny Łajming.

*
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SŁUPSK

Jestem szczęśliwy,
że znalazłem klucze
NAS2Ä AKCJA Czytelnicy odbierają zguby.

TU MIESZKAM
(1) Helena Rolbiecka, urzędniczka

- Przy ulicy Żółkiewskiego
mieszkam od ponad 25 lat
i muszę przyznać, że nie moż
na tu narzekać na wiele rzeczy.
Przede wszystkim to bardzo
spokojne miejsce. Zdecydo
wanie jest to też bardzo spo
kojna okolica, więc jest mi tu
Przyjemnie. Kiedy kilka lat te
mu była tu droga dwukierun
kowa, ruch uliczny był znacz
nie większy. Teraz na szczęście
samochody jeżdżą tylko w jed
ną stronę. Mieszkam tu od
dawna, więc znam prawie
wszystkich sąsiadów. Bardzo
dobrze nam się wspólnie
mieszka. Wszyscy ze sobą
chętnie rozmawiają i pomaga
ją, kiedy tylko mogą.
(2) Jan Adamiak,

technik-mechanik

- Pamiętam jeszcze te ulice
z lat 70., bo od tego czasu tu
mieszkam. Wtedy w tej okolicy
właściwie nie było tu zabudo
wań. Nie było banku na Bana
cha ani targowiska. Zamiast te
go wszędzie rozciągały się zie
lone tereny pełne dzikiego
Ptactwa. Potem dopiero
Wszystko się rozwinęło, ale
i tak jest u nas bardzo przyjem
nie i spokojnie. Wielu miesz-

kańcom z pewnością żyło się
tu lepiej, kiedy naszą jezdnię
pokrywały kocie łby. Wtedy nie
jeździło aż tylu kierowców. Po
tem odnowiono nawierzchnię
i zalano całą ulicę asfaltem.
Przez to ulica Żółkiewskiego
funkcjonuje jako wygodny
skrót. Mamy też problem
po większych ulewach. Nie
wszystkie studzienki są spraw
ne, dlatego niektóre z posesji
po deszczu są zalewane.
(3) Eugeniusz Buka, emeryt

-Jestem mieszkańcem ulicy
Żółkiewskiego od 1948 roku.
Bardzo mi się tu podoba i ni
gdy nie chciałem zamienić tej
okolicy na inną. Podoba mi się
to, że możemy mieszkać
w domkach, które nie znajdują
się na obrzeżach miasta, a stąd
mamy naprawdę wszędzie bli
sko. Są tutaj stare budynki, ale
większość mieszkańców w
ostatnich latach je odnowiła,
przez co jest tu znacznie ład
niej. Sam również to zrobiłem.
Tylko pojedyncze domki przy
pominają jeszcze stare czasy.
Zauważyłem też, że musi być
jakiś problem ze studzienkami,
bo od pewnego czasu, kiedy
przechodzę przy którejś z nich,
bardzo śmierdzi.

(4) Rene Hanak, uczeń

- Bardzo podoba mi się to,
że chociaż nie ma tu żadnego
placu zabaw, wcale mi się tu
nie nudzi. Każdy w przydomo
wym ogródku ma jakieś za
bawki dla dzieci, więc jest tu co
robić. Sam na przykład bardzo
dużo czasu spędzam w garażu
dziadka, bo lubię majsterko
wać. Mam tu sporo kolegów,
a najwięcej czasu spędzam
z Marcelem. Czasem chodzę
do niego, by wspólnie się ba
wić. Rzadko chodzę do pobli
skiego parku przy ulicy Bana
cha. Zdecydowanie częściej
proszę rodziców, żeby zabrali
mnie do Parku Kultury i Wypo
czynku, bo jest tam świetny
plac zabaw. Dorośli też na nic
tu chyba nie narzekają, bo
przecież mają w pobliżu mnó
stwo sklepów.
(5) Ewa Centkowska,
sprzedawczyni

- Podoba mi się mieszkanie
w tej okolicy, ale jak wszędzie,
tu także można wymienić kilka
wad. Przede wszystkim mam
fatalny dojazd do pracy. Auto
bus, którym jadę, krąży po ca
łym mieście, więc na dojazd
w dwie strony przeznaczam
sporo czasu. Prowadzimy też

przydomowy zakład, więc nie
sprzyja nam także to, że ulica
jest jednokierunkowa. Znacz
nie więcej klientów mieliśmy
w czasie, kiedy samochody jeź
dziły w obie strony. Niektórzy
narzekają tu na spory ruch, ale
wcale nie jest najgorzej. Zresz
tą samochody gdzieś muszą
jeździć, a kierowcy wybierają
wyremontowane drogi, takie
jak ta. Sąsiedzi są mili i nikomu
nie przeszkadza to, że każdy
wie tu o sobie bardzo dużo.
(6) Paweł Powideł, uczeń

- Przy ulicy Chodkiewicza
mieszkam od sześciu lat. Trud
no na tej ulicy znaleźć mi za
równo plusy, jak i minusy.
Można powiedzieć, że to takie
miejsce, gdzie nic się nie dzie
je. Tylko czasem jest głośno,
kiedy starsza młodzież wraca
z pobliskich pubów. Oczywi
ście dzieciakom najbardziej
brakuje placu zabaw. Sam ze
swoimi kolegami ze szkoły
chodzę do parku jordanow
skiego, żeby pograć w koszy
kówkę. W czasie roku szkolne
go gram głównie na terenie
przydomowego ogródka. Po
doba mi się to, że mieszkańcy
tej ulicy odnawiają swoje do
my, przez co robi się ładniej.

TU PRACUJĘ
stronę, jest cicho i spokojnie.
Chociaż nie ukrywam, że wola
łem, kiedy było tu więcej kie
rowców.

gę narzekać na brak klientów.
Bardzo cieszy mnie to, że nie
muszę inwestować w żadną
reklamę, ponieważ to osoby,
które wcześniej coś u mnie ku
powały, mówią o mojej firmie
swoim znajomym, którzy po
tem tu przychodzą.

Grzegorz Centkowski,
właściciel pralni Pers

- Pralnia dywanów oraz taPicerek jest naszą rodzinną fir
mą. Zresztą wszystkie miesz
czące się zakłady usługowe
Prowadzą tutejsi mieszkańcy.
Muszę przyznać, że znacznie
łatwiej było nam prowadzić
działalność, kiedy ulica była
dwukierunkowa, bo większość
klientów mogła do nas trafić
bez problemów. Aby więc za
chęcić słupszczan do korzysta
nia z naszej pralni, wprowadzi
liśmy darmowy odbiór dywa
nów z domu klienta. Teraz, kie
dy auta jeżdżą tylko w jedną

Marek Rolbiecki,
właściciel zakładu stolarskiego

- Ogólnie ulica Żółkiewskie
go bardzo mi się podoba.
Mieszkam tu od dawna, pro
wadzę tu również zakład usłu
gowy, który zajmuje się projek
towaniem oraz wykonywa
niem mebli. Od czasu, gdy uli
ca stała się jednokierunkowa,
znacznie więcej osób ma pro
blem z trafieniem do mojego
zakładu. Na szczęście nie mo

Kazimierz, producent wafli

- Jestem nie tylko osobą
pracującą w tej okolicy, ale tak
że mieszkam tu od wielu lat.
Muszę przyznać, że mieszka się
tu bardzo dobrze, ale jak każda
słupska ulica, także ulica Żół
kiewskiego ma swoje wady.
Jest tu znacznie gorzej, jeśli

chodzi o ruch uliczny, od kiedy
naprawiono drogę. Kiedyś nie
przejeżdżało tędy aż tak dużo
samochodów. Teraz mamy tu
taj bardzo ruchliwą drogę. Nie
którzy wieczorem lub po połu
dniu potrafią jechać tędy na
wet grubo przekraczając sto ki
lometrów na godzinę. Przez to
zrobiło się tu mniej bezpiecz
nie. Poza tym, kiedy przypatrzy
się dobrze na nasze domki jednorodzinne, bez trudu moż
na zauważyć, że niektóre
z nich są bardzo popękane.
Na moim też jest dużo rys. Kie
dy przejeżdża ciężki samo
chód, wszystko się trzęsie. To
dlatego wydaje mi się, że dro
gowcy powinni tutaj położyć
chociaż dwa progi zwalniające,
takie jak na pobliskiej ulicy Ło
kietka. To znacznie ułatwiłoby
nam życie. Przydałoby się tak
że odnowić chodniki, bo są
w fatalnym stanie.
(mm,

fot. kn)

Nasz czytelnik dokładnie
pamięta dzień, w którym
zgubił klucze do mieszkania
i skrzynki pocztowej.
- To był 28 kwietnia. Tego
dnia córka pomagała mi po
sprzątać mieszkanie - wspo
mina pan Marian. - W auto
busie wyjmowałem telefon
i to wtedy wypadły mi klu
cze.
Jeden
zamek
w
drzwiach już wymieniłem.
Na drugi nie mam pienię
dzy, bo kosztuje 500 złotych.
O tym, że jego klucze cze
kają w redakcji, pan Marian
przeczytał w weekend.
- W jednym z ogłoszeń napi
saliście, że macie klucze
do mieszkania i skrzynki
na listy. Postanowiłem
sprawdzić, czy to przypad
kiem nie są moje. Okazało
się, że tak. Jestem bardzo
szczęśliwy, że je odzyskałem
i bardzo wdzięczny uczciwej
osobie, która przyniosła je
do „Głosu Pomorza”.
Daniel Klusek

CZEKAJĄ NA WŁAŚCICIELI
■ tablica rejestracyjna o nu
merach GDA U388,
■ pęk kluczy znaleziony
przy ul. Małcużyńskiego
(przy kiosku Lotto),
■ pęk kluczy na breloczku Pro
vident znaleziony na Starym
Rynku,
■ pęk kluczy znaleziony przy
ul. Górnej,
■ pęk kluczy z breloczkiem
na szyfr znaleziony przy ul. 11 Li
stopada, w okolicy przystanku,
■ dowód osobisty i prawo jaz
dy wystawione na nazwisko
Tomasza Kulczyka z Darłowa,

■ tablica rejestracyjna o nu
merach GS 48625,
■ telefon marki Samsung zna
leziony na przystanku przy
ul. Wojska Polskiego,
■ pęk kluczy znaleziony przy
ul. Norwida 14
■ klucze do mieszkania
i skrzynki pocztowej znalezio
ne przy ul. Koszalińskiej,
■ telefon marki Nokia znale
ziony przy ulicy Niedziałkow
skiego,
■ kurtka ortalionowa z klucza
mi do samochodu na białym
breloczku, znaleziona w słup
skim barze Gaweł,
■ damska kosmetyczka z klu
czami znaleziona przy ul. Prze
mysłowej,
■ klucz znaleziony przy ul. Koł
łątaja,
■ kluczyki do forda znalezione
przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Słupsku,
■ klucze z dwoma breloczka
mi znalezione między ulicami
Raszyńską i Lelewela,
■ telefon marki Samsung zna
leziony przy ul. Mochnackiego,
■ klucz do samochodu marki
Volvo znaleziony przy ul. Po
znańskiej,
■ pęk kluczy znaleziony
na przystanku przy al. Sienkie
wicza,
■ karta do bankomatu Marka
Labudy znaleziona na przy
stanku przy al. Sienkiewicza.
Na rzeczy znalezione przez
naszych czytelników czekamy
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10-16 w sekreta
riacie „Głosu Pomorza" w Słup
sku przy ulicy Henryka Poboż
nego 19, numer telefonu 059
84881 21.

RAMK WMOf V
ODDAM

POTRZEBUJĘ

■ Pani Jadwiga ze Słupska ma
do oddania dwa dywany śred
niej wielkości. Kontakt: 059
842 26 95 (po godz. 11).
■ Pani Stanisława ze Słupska
ma do oddania dużą szafę
z nadstawką. Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 0 782
695 218 (od godz. 10).
■ Pan Marcin ze Słupska ma
do oddania monitor do kom
putera. Kontakt: 0 500 023 054
(od godz. 9).

■ Pani Teresa ze Słupska prosi
o meble kuchenne. Kontakt:
0607 397 468.
(dmk)

m

po

Rzeczy do oddania i prośby o
pomoc można zgłaszać e-mailowo pod adresem: akcja@gp24.pl lub telefonicz
nie pod numerem 059 848
81 21.

LĘBORK
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Po szarży na motocyklu
WYPADEK Na trasie do Łeby w niedzielę motocyklista wjechał z impetem w tył forda mondeo. Pa
sażerka motocyklisty ze złamanym kręgosłupem i w ciężkim stanie przebywa na OIOM-ie.

EDYTA LITWINIUK________
edyta.litwiniuk@gp24.pl

059 863 41 00
w godz. 10-12

Edyta Litwiniuk

edyta.litwiniuk@gp24.pl

INFORMATOR
Lębork: Na Osiedlu Sportowym, ul.
Olimpijczyków 11, tel. 059 863
15 87; Łeba: Słowińska, ul. Ko
ściuszki 70 a, tel. 059 86613 65;
Wicko: Pod Agawą, tel. 059 861
1114.

•

IMÜ
Lębork: Fregata U Pana Boga
za miedzą, godz. 18.

i

Łeba: Rybak Harry Potter i Książę

j

Półkrwi, godz. 10, 14.30, 17.20;

j

20.10 i 23; Potwory kontra Obcy,
godz. 12.45.

i

Szpitalny Oddział Ratunkowy 059

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

j

i

zownia 059 863 59 15.
KOMUNIKACJA
PKS Lębork - 059 862 19 72;
MZK Lębork - w godz. 7-15 059

[

86214 51.
POMOC DROGOWA
Lębork - 059 862 17 87, 059

I

863 23 23,0 601 628 414.

j

REKREACJA
Centrum

Sportu

i

Do wypadku doszło kilka
minut po godz. 13 na trasie
z Lęborka do Łeby, między
miejscowościami
Stęknica
a Żarppwska. Motocyklista ja
dący w stronę Łeby wjechał
w tył forda mondeo.
- W wyniku zderzenia 22letnia pasażerka motocykla
marki suzuki ze złamanym krę
gosłupem i obrażeniami wielonarządowymi, w stanie ciężkim
przebywa na Oddziale Inten
sywnej Opieki Medycznej w Lę
borku. 34-letni motocyklista
z powiatu wejherowskiego ze
złamaniem ręki i nogi został
przewieziony do szpitala w Wej
herowie - mówi ml. asp. Daniel
Pańczyszyn z KPP w Lęborku.
Zarówno motocyklista,
jak i kierowca forda byli
trzeźwi. - Okoliczności wy
padku bada policja. Dopiero
na podstawie badań biegłego
będzie możliwe wskazanie
winnego. Świadkowie zda
rzenia opowiadają jednak, że
widzieli, jak wcześniej moto
cyklista z pasażerką szarżo
wał na drodze. Z ogrom-

Motocyklista i jego pasażerka po wypadku trafili do szpitala.

Fot. osrteba

ną prędkością co chwilę wy
przedzał samochody. Zbul
wersowana takim zachowa
niem jest między innymi pani
Monika, która w trakcie wy
padku jechała w stronę Łeby.
- Stałam w korku, kiedy

po mojej lewej stronie śmi
gnął ścigacz. Potem motocy
klista przyhamował, aż za
piszczały opony i wpadł mię
dzy dwa auta, żeby schować
się przed samochodem nad
jeżdżającym z naprzeciwka.

informowani o trasie drogi
i planowanych wyburzeniach
- alarmowali miesiąc temu
właściciele budynków prze
znaczonych do wyburzenia
na terenie Lęborka i Mostów.
Dziś będą mogli przepytać
przedstawicieli gdańskiego
oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad. Na dzisiej
szym spotkaniu zaprezento

wane będą m.in. wizualizacje
poszczególnych wariantów.
Na mapy satelitarne Lęborka
i okolic naniesiona została
przyszła droga, co uwidacznia
jej kształt i przebieg. Ale i nie
dociągnięcia. Bo na wykona
nych dwa lata temu zdjęciach
nie widać wszystkich znajdują
cych się na trasie budynków.

Zapytaliśmy lęborskich poli
cjantów, jakie są szanse na
okiełznanie tych motocykli
stów, którzy mogą stanowić za
grożenie dla innych.
- Motocykliści są często
przez nas zatrzymywani i sys

tematycznie kontrolowani, jed
nak na lekkomyślność niektó
rych młodych kierowców nie po
mogą mandaty - mówi ml. asp.
Tomasz Białobrzeski z sekcji
ruchu drogowego lęborskiej po
licji.«

Rekreacji,

ul. Olimpijczyków 31, tel. 059 862
71 77 - pływalnia czynna codz.

\
j

mm.

w godz. 6-22.

PROMOCJA

www.gp24.pl

Konsultacje w sprawie S6
Dzisiaj w SP nr 3
przy ul. Kossaka 103 o godz. 17
rozpoczną się dodatkowe kon
sultacje w sprawie drogi S6. Ju
tro spotkanie dla mieszkań
ców gminy Nowa Wieś Lębor
ska odbędzie się o godz. 17
w budynku „Podkowa" w Mo
stach przy ul. Kwiatowej 26.
- Nie zostaliśmy rzetelnie po

DWA WARIANTY PRZEBIEGU DROGI
■ II tzw. południowy. Otacza
miasto od południa. Węzeł
na ul. Małoszyckiej biegnie
przez teren jednostki wojskowej. Nad ul. Krzywoustego
wiadukt. Potem nad ul. Kaszubską, Kartuską. Drugi węzeł między PKS a działkami

na ul. Abrahama. W Mostach
droga biegnie przy torach,
■ Ili tzw. niebieski. Otacza
miasto od północy. Węzeł
w Leśnicach, przewidziany
jest tylko wjazd i zjazd
od strony Słupska. Drugi wę
zełza Nową Wsią Lęborską.

(EDA)

REKLAMA

Warszawa dziękuje
za pomoc, schronienie i wsparcie udzielane mieszkańcom stolicy po upadku Powstania
Warszawskiego.
Zbieramy informacje o nieznanych bądź zapomnianych zasługach mieszkańców
poszczególnych gmin w całej Polsce w dziedzinie pomocy niesionej uchodźcom
z Warszawy.
t

Prezydent m. st. Warszawy
Hanna G r o n k i e w i c z - W a 11 z

lff

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT AKCJI ZBIERANIA RELACJI O POMOCY NA RZECZ
LUDNOŚCI CYWILNEJ WYPĘDZONEJ Z WARSZAWY NA WWW.UM.WARSZAWA.PL

Ł>5.rocznica

Powstania

Uarsiawskiago

Czy wiesz, że to nam
się należy

Baza nodegowa
Około 1,2 mld zł mogą wynieść w tym roku in
westycje w nowe hotele w Polsce. To o 300

Pracownikowi wystanemu w podróż służbową

min zł mniej niż rok wcześniej - szacuje Insty

należy się dieta i zwrot wydatków. Pracodaw

tut Hotelarstwa. Według jego danych ba

ca może te wypłaty, po odpowiednim udoku

za miejsc noclegowych w Polsce jest na tyle

mentowaniu, zaliczyć do kosztów firmy.

duża, że nawet jeśli spadną inwestycje, to
na EURO 2012 dla żadnego kibica nie zabrak
nie nodegu.
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Fundusze na kliknięcie
KONTO Kilka kliknięć i wiemy wszystko o swoich finansach. A wszystko dzięki możliwościom konta internetowego. Pod
powiadamy, na co zwrócić uwagę, by wybrać konto dające jak najwięcej możliwości i nieobciążające naszego portfela.
Rafał Czabrowski
rafal.Qabrowski@qk24.pl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Na najczęściej pojawiające
si? pytania związane z e-kontem odpowiada Monika
Szlosek, Dyrektor Departa
mentu Bankowości Detalicz
nej Deutsche Bank PBC.
- Konto internetowe to
przede wszystkim za
pewnienie szybkiego
sprawdzenia salda czy
realizacji dowolnego
przelewu. Jakie jeszcze
inne usługi są dostępne
w ramach takiego ra
chunku?
- Jest ich naprawdę wiele.
Przede wszystkim mamy
pełny wgląd w stan naszego
konta oraz posiadanych pro
duktów w banku. W każdej
chwili możemy sprawdzić hi
storię transakcji dokonanych
up. za pomocą karty debeto
wej i kredytowej. Istnieje
również możliwość ustawie
nia automatycznych spłat
rat kredytu mieszkaniowego,
pożyczki czy zadłużenia
na karcie kredytowej. A jeże
li co miesiąc dokonujemy
tych samych płatności, może
my skorzystać z usługi zlece
nia stałego. Dzięki temu nie
musimy pamiętać o termiuach, a pieniądze same tra
fiają na rachunek odpowieduiego usługodawcy. Za pomo
cą bankowości internetowej
możemy też zakładać lokaty
terminowe czy korzystać
z produktów oszczędnościo
wych, kupować oraz uma
rzać jednostki funduszy in
westycyjnych, sprawdzić ak
tualny kurs walut czy
Po prostu samodzielnie doko
nywać różnego rodzaju prze
lewów. Dzięki temu bez wy
chodzenia z domu w ciągu
kilku minut jesteśmy w sta
nie załatwić dziesiątki waż
nych spraw.
- A czy na e-koncie moż
na pieniądze pomnażać,
tak jak na koncie
oszczędnościowym?
- Na samym koncie inter
netowym można oczywiście
gromadzić nadwyżki finan
sowe, ale na pewno korzyst
niej jest przelewać je
na oprocentowany rachunek.
Dla przykładu, posiadacze
naszego konta internetowego
dbNET mają możliwość sko
rzystania z bezpłatnego,
a przy tym wyżej, niż w przy
padku standardowej oferty,
oprocentowanego
konta
oszczędnościowego - obecnie
4,8 proc. w skali roku. Mogą
też w dowolnym momencie
złożyć dyspozycję otwarcia
wybranej lokaty interneto

wej o oprocentowaniu wyż
szym o 0,25 proc. w skali ro
ku, w porównaniu z standar
dową ofertą depozytów za
kładanych w oddziale banku.
- Zaletą konta interneto
wego są niskie opłaty
związane z jego użytko
waniem. Na co przede
wszystkim powinno się
zwrócić uwagę porównu
jąc oferty bankowe
właśnie pod tym kątem?
- Przede wszystkim nale
ży sprawdzić, czy pobiera
na jest opłata za prowadze
nie takiego konta. Obecnie
większość instytucji finanso
wych umożliwia swoim
klientom podstawową obsłu
gę bezpłatnie, nie jest to jed
nak regułą. Pod uwagę nale
ży wziąć także koszt wyko
nania przelewu. O ile normą
jest, że transfer pieniędzy
wewnątrz banku jest bez
płatny, o tyle przelew pienię
dzy do innej instytucji w nie
których przypadkach wynosi
w granicach 0,5 zł-2 zł. To
istotny element, zwłaszcza,
jeśli za pomocą Internetu
dokonujemy wielu płatności.
Na pewno warto również
zwrócić uwagę na koszty
karty debetowej oraz doko
nywanych za jej pomocą wy
płat gotówkowych. Standar
dem na rynku staje się pro
mowanie przez banki obrotu
bezgotówkowego,
stąd
za większość standardowych
transakcji z reguły internau
ci nie ponoszą żadnych
opłat.
-A co z bezpieczeń
stwem naszych
pieniędzy?
- Banki przywiązują dużą
wagę do zabezpieczeń zwią
zanych z obsługą interneto
wego rachunku i elektronicz
nymi transakcjami. Logowa
nie na konto odbywa się więc
przy wykorzystaniu specjal
nego protokołu, dzięki które
mu możliwe jest szyfrowanie
transmisji danych pomiędzy
komputerem klienta a ser
werem banku. Niektóre in
stytucje dodatkowo wymaga
ją, by dostęp do konta był do
konywany za pomocą odpo
wiedniej przeglądarki inter
netowej, w przeciwnym razie
nie będzie można wykonać
żadnej transakcji. Warto też
pamiętać, aby nie wchodzić
na stronę internetową swoje
go banku za pośrednictwem
linków znajdujących się
w przychodzących do nas
mailach i nie używać wyszu
kiwarek
internetowych
do znalezienia strony logo
wania. Drugą formą zabez

pieczenia jest konieczność
potwierdzenia każdej trans
akcji dokonanej z konta in
ternetowego. Wykorzystuje
się do tego wszelkiego rodzą- .
ju hasła, loginy czy tokeny,
które dodatkowo, co jakiś
czas mogą ulegać zmianie.
To uniemożliwia wypłacenie
pieniędzy z naszego konta
przez niepowołane osoby.
Możemy być również pewni,
że w miarę rozwoju technolo
gii, wszystkie zabezpieczenia
są bardzo dynamicznie mo
dyfikowane i udoskonalane.
Należy przy tym pamiętać,
że będą one spełniać swoje
zadanie, jeśli zawsze będzie
my kierować się zdrowym
rozsądkiem i przestrzegać
kilku ogólnych zasad funk
cjonowania w sieci.
- Obecnie bardzo szybko
poszerza się zakres
usług dostępnych za po
średnictwem Internetu.
Jaki zatem będzie kieru
nek zmian w bankowości
elektronicznej w nąjbliższych latach?
Bez wątpienia bankowość
elektroniczna będzie zmierzać w stronę tworzenia
funkcjonalności mających
na celu dostosowanie obsługi
konta do wygodnej pracy
z przeglądarkami stosowanymi w telekomunikacyjnych urządzeniach mobilnych. Dzięki temu klienci będą mogli w każdym miejscu
na świecie korzystać z wirtualnych usług. Równoległym
kierunkiem rozwoju z całą
pewnością będzie personalizacja serwisów e-bankowości, ponieważ nie wszyscy
klienci chcą korzystać ze
wszystkich dostępnych funkcji, a przesadnie rozbudowane serwisy stają się przez ten
fakt mniej funkcjonalne,
Ważną zaletą nowoczesnego
systemu będzie więc możliwość dostosowania menu
aplikacji do potrzeb klienta
oraz minimalizacja liczby
„kliknięć” do realizacji konkretnego zlecenia lub skorzystania ze specjalnie dedykowanych produktów oraz
usług specjalnych. ■

Monika Szlosek, dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Deutsche Bank PBC.
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DZWOŃ BEZPŁATNIE Z DOMOWEGO
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tel.(0 94)346 04 02 tfHk

(0 94)347 02 20
W W W.TAX I / ęf.
19625

(94) 19625
' .. 600 950 950

.PL
19625
1974709G1K2/A
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SZCZECIN, UL, HUTNICZA 1, TEL, 091 459-28-82.489-2941
SZCZECIN, UL KRZYWOUSTEGO 5/1 U, TEL 091 488-36-76
SZCZECIN-DĄBIE, UL. E. GIERCZAK 24/25, TEL, 091 469-20 69
KOSZALIN, UL. KASZUBSKA 1, TEL. 094 345-34-08
BARLINEK, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 39, TEL. 095 746-10-56
CHOSZCZNO (DT „SEZAM"), UL, RYNEK 4, TEL, 095 76S-0$h35
KAMIEŃ POM., UL. SŁOWACKIEGO 1, TEL. 091 382-02-61
ŁOBEZ, PL 3 MARCA 1, TEL 091 397-33-57
MYŚLIBÓRZ, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 9, TEL. 095 747-02-22
POŁCZYN ZDRÓJ. UL. TARGOWA 12/1, TEL. 094-366-25*73
GARD SZCZ., UL. SŁOWACKIEGO 26, TEL. 091 834-80-76
, UL. 3 MARCA 45, TEL. 094 365-00-32
UL. RYNEK 25, TEL. 091 387-07-23
UL. 5 MARCA 16. TEL. 094 363-08-56
28809SWB1/A
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Większa kwota dla Polski

Zbiory w Unii
Przewiduje się, że zbiory
zbóż w krajach Unii Europej
skiej w bieżącym roku wyniosą
286,4 min ton. Rok temu osią
gnęły 310,6 min ton. Produkcja
pszenicy zwyczajnej zmniejszy
się o 9% i wyniesie 128,30 min
ton. Zbiory pszenicy twardej
szacuje się na 61,27 min ton,
podczas gdy rok wcześniej
osiągnęły one 65,8 min ton.
Areał uprawy pszenicy zwyczaj
PRZYPOMINAMY
nej wyniósł 22,80 min ha
(w 2008 r. - 23,38 min ha), a jej
W przypadku producenta
plony szacuje się na 5,6 ton
rozwijającego
produkcję
z 1 ha (w 2008 r. - 6,01 z 1 ha).
mleka, warunkiem przyzna
We Francji, będącej jednym
nia indywidualnej ilości refe
z głównych producentów zbóż
rencyjnej z krajowej rezerwy
w Unii, zbiory pszenicy zwyczaj
w danym roku kwotowym
nej wyniosą 35,50 min ton,
jest zwiększenie sprzedaży
a w Niemczech - 23,96 min ton.
mleka lub przetworów
Zbiory jęczmienia w 27 krajach
mlecznych w roku kwoto
Wspólnoty wyniosą najpraw
wym poprzedzającym rok
kwotowy, w którym złożono \ dopodobniej 61,27 min ton
wniosek. Potwierdza to fak- | (w 2008 r. - 65,79 min ton),
turami lub innymi dokumen- j a kukurydzy - 56,37 min ton
tami
potwierdzającymi j (w 2008 roku - 60,84 min ton).
sprzedaż mleka lub przetwo- j
rów mlecznych, dołączonymi i Produkcja zbóż na świecie
do wniosku składanego j
Według szacunków produk
wARR.
| cja zbóż na świecie w tym roku
Wniosek o przyznanie j będzie tylko o 60 min ton
kwoty z krajowej rezerwy | mniejsza niż w rekordowym
składa się od 1 kwietnia j ubiegłym roku i wyniesie 1.725
do 31 lipca do właściwego ! min ton. Areał uprawy zbóż
miejscowo dyrektora oddzia- j zmniejszył się nieco (głównie
łu terenowego Agencji Ryn- j na korzyść wzrostu powierzch
ni uprawy roślin oleistych),
ku Rolnego na formularzu
opracowanym i udostępnia- j a plony nie dorównają rekor
nym przez ARR.
dowym plonom ubiegłorocz
Wysokość indywidualnej [ nym. Jednak niewielki spadek
ilości referencyjnej przyzna- j produkcji zostanie zrównowa
żony wysokimi zapasami ziar
nej z krajowej rezerwy nie
może być mniejsza niż [ na. Popyt na zboże może być
500 kg oraz nie może być j w bieżącym roku nieco mniej
szy niż poprzednio.
większa niż 30 000 kg.

MLEKO Państwom członkowskim Unii, w tym również i Polsce, zostały zwiększone krajowe kwoty
mleczne. Podwyższone będą o 1% w kolejnych latach aż do roku 2013/2014.
Irena Boguszewska
irena.boquszewska@qk24.pl_ _ _ _ _ _ _ _
Kwota krajowa przysługu
jąca Polsce na rok kwotowy
2009/2010 wynosi ponad 9,66
mldkg.
Tymczasem w Agencji
Rynku Rolnego wciąż trwają
prace zmierzające do osta
tecznego rozliczenia roku
kwotowego 2008/2009.
Dotychczas dostawcy hur
towi dostarczyli do podmio
tów skupujących 9,32 mld kg
mleka (po przeliczeniu
na mleko referencyjnej za
wartości tłuszczu). Nato
miast stopień wykorzystania
kwot indywidualnych przy
sługujących dostawcom hur
towym po zakończeniu roku
kwotowego 2008/2009 wy
niósł około 99%. Ostateczne
informacje z rozliczenia mi
nionego roku kwotowego zna
ne będą po 3CK sierpnia. Po
tem prezes Agencji ustali sto
pień wykorzystania krajowej
ilości referencyjnej, a w przy
padku jej przekroczenia okre
śli krajowy współczynnik re
alokacji.
Obecnie w resorcie Mini
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi trwają prace nad projek-

W całej Unii zwiększone zostały kwoty mleczne. Rolnicy będą mogli produkować więcej mleka.

tern rozporządzenia ustalają
cego nowe wysokości stawek
rekompensat przyznawanych
dostawcom hurtowym i bez
pośrednim w zamian za za
niechanie produkcji mleka
i zrzeczenie się prawa
do kwoty indywidualnej.
W myśl opracowywanego
projektu rozporządzenia no

wa stawka rekompensat ma
być jednolita dla wszystkich
województw i wynosić 10 gr
za kilogram kwoty mlecznej.
Pozostałe warunki mechani
zmu rekompensat pozostają
niezmienione. Jednocześnie
Agencja Rynku Rolnego
przypomina, że w przypadku,
gdy producent w ciągu dwóch

Fot. irena Boguszewska

ostatnich lat otrzymał kwotę
indywidualną z krajowej re
zerwy kwoty krajowej, wów
czas przed złożeniem wnio
sku o przyznanie rekompen
saty musi zrzec się pisemnie
praw wynikających z decyzji
o przyznaniu kwoty indywi
dualnej z krajowej rezerwy.

(bog)

SUPER OFERTA dla ROLNICTWA

super
oferta:

-

silnikowe
superol
hydrauliczne
przekładniowe

Koszalin, ul. Zwycięstwa S76
tel. 094/340 51 IO 094/340 Ol 84
kom. 606-382-400

Suptrol
Lux

fft ~

Hlpel praskładnlewy
HL hydrauliczny
iko maszynowy

fu

www.tomsol.com.pl
v

2534609G1K2A

...

ROLNICZY WTOREK/OGŁOSZENIA
Zakład Przetwórstwa Rolnego
"Małyszko-Samulak"s.c.
Świdwin ul. Kołobrzeska 3
tel. 094 3656318,0502369044,0502369045
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Ogłoszenia pochodzą:
Podajemy strefy telefonicznych
(GK)- obszar koszaliński
numerów kierunkowych:
(GP) - obszar słupski
094 koszalińska, 059 słupska
(GS) - obszar szczeciński
091 szczecińska
(N)- ogłoszenie z internetowego systemu ogłoszeń www.nadaj.pl

PEUGEOT 306 (1997)

517-087-057. (GK)
---------------- :----------------- -------------------- --

25924/A

RENAULT 19. 0609-388-541. (GK)
— ------------ —

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

25898/A

SEAT ibiza, 2000, tanio

694-390-668.

(GK)

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

25668/A

SPRZEDAM Renault Laguna 1,9 DCI

2002 srebrny metalic, klimatronic,
stan bardzo dobry, el. szyby,

RUBRYKI#
w porządku alfabetycznym szukaj na stronie»

cena 16900zł, tel. 501600617.
(GK)
----------------------------------------------------------

25914/C

TICO (1998) 0-600-359-310. (GK)
---------------- -------------------------------- ------- —

25926/A

VW Golf III, 1,8 (1995) kombi, tanio,

Słupsk, 0-782-331486.

(GP)

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

WWW.AUTO-SZROT.COM

Nieruchomości zamiana
Auta sprzedaż

Oddam za darmo

06937/A

(N)

BIZNES
I!!!!!!!!! NAGROBKI
GRANITOWE najtaniej! Słupsk,

Budownictwo

Praca szukam
s'

Gabinety lekarskie

17

Komisy Lombardy

-■ v '

Przemysłowa 9. (GP)

V/ y

.

Przewozy osobowe

19

- ! Rolnictwo
17

19

Rozrywka

Kupno

17

Różne

Matrymonialne

17

Sprzedaż

Motoryzacja

17

Towarzyskie

F.H. „Rol-System”
Sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych

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

Niemchomośd kupno

23817/A

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

25635/A

SPRZEDAM lub wydzierżawię zakład

metalowy z maszynami.
0601-6347-03, 059/8149-835.

19

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

17

Usługi

20

23

Wypoczynek Turystyka

20

03562/A

BUDOWNICTWO

19

Nauka Kursy

06801/A

I!!!!!!!!! Windykacja, skup
wierzytelności. 094-347-32-86.

PODATKI, zwrot Vat. 9434649-34

2593609G1K2A

ul. Miastecka 32
77-220 Koczała
tel. 608-321-641
ja rekku ly nycz@ poczta .fm
www.rol-system.com.pl

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

I!!! Brukarstwo, 0605-23-33-00.
(GP)
----------------------------------------------------------

03251/A

I!!! Budowa domów pod klucz,
docieplenia, elewacje 783935032

17 I Zdrowie Uroda

20

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

W ofercie ponad 100
maszyn i urządzeń:

Niemchomośd sprzedaż

17

Zguby

20

Nieruchomośa wynajem

18

Zwierzęta

20

SUPEREKSPRES

20

pługi, - siewniki 3; 3,5; 4 i 5m

- kultywatory 2-4,4 m
- brony; - talerzówki; - wały i inne

cfePi5ie®y
eóai pala*«?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
U U mm u u ! l Skup aut
sprawnych. Gotówka! (95-2005r),
509-270-859.
www.autohandel.info.pl

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

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

05948/C

!!!!!!! Auto-kasacja, Szczecinek.
0660487-304, 0728461-879

“i

00728/B ;

wał Mark-Stig,
krusząco-ugniatający, szer. 4,7m
2583709G1K2A

(GK)

23996/A

BBRUK- polbruk, układanie, VAT

pon.-pt. (8-16). 0602-284-635.

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

25267/A

zamiana. Kredyty. Koszalin,

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

25487/A

BETONOWE: rury, bloczki, studnie,

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

kręgi, pokrywy, stożki, płytki
chodnikowe, krawężniki. "Budże!"

25619/A

Słupsk, 0602-34-0042.

(GP)

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

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

(GK)

BUDOWA domów, 501-674-584.

!!!!! 603-767-991

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

ASTRA (1997) 1.4 +gaz, zarejestr.,

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

4,950 zł 0787-546411. (GK)

BUDOWA domów, kompleksowe

!!!!! KAŻDE do 500 zł U!!!

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

0660487-304, 0728461-879

AUTOCAMPING 509337098

(GK)

------- t-------■- ----------------------------------------

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

00728/A

kupi każde ładne zarejestrowane gotówka. Białogard, 0504-835-801.

25618/A

03105/A

autozłomowanie. (GK)

25603/A

(N)
25192/A

BMW 740 4,0 (1994) benzyna,

automat, pełne wyposażenie,
15000zł, 0783-995-608. (GP)
----------------------------------------------------------

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

01035/A

(GK)
25401/A

wykończenie wnętrz,
0605-720-127.

(GS)

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

00208/A

BUDOWA domów,

06932/A

CORDOBA 1.6 1996r.

(GK)

ogrodzenia,klinkier, itp. Tanio,
solidnie. 0787-896-556. (GK)
---------—-------

01029/A

BUDOWLANE 0509-267-084. (GK)

0696-283457. (GK)

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

24672/A

AUTO skup wszystkie 662-291-909
(GS)
---------------------- —----------------- —-------

01382/A

FORDA zniszczonego kupię.

Tel. 0602-371-831 (GS)
01872/A

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

mmmammmam

Walut 094/341-05-95.

25642/A

BALUSTRADY, ogrodź.

KAŻDY do 2000 zł. 0502-992-198.

Piątek ••••••Market

mmmmmm

094/346- 06- 59. Kantor Wymiany

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

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

Sobota •••••• Zdrowie
Poniedziałek ••Dom
Wtorek******Pieniądze i Firma
Środa ••••••• Praca-Nauka
Czwartek •••• Automania

(GK)

0513-685-847. (GK)

(GK)

AUTO - handel- komis "MIKARO"

Reklamy zlecane do naszych dodatków tematycznych
ukażą się jednocześnie
w„Głosie Koszalińskim"
„Głosie Pomorza" i „Głosie Szczecińskim"!!!

kosztorysowanie 0608-558-166;
www.briinvesta.pl

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

Szczecińska 90. (094)346-59-16.,

25744/A

03994/A

"INVESTA" Nadzory,

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

"AMC" Auto Komis, Gnieźnieńska

!!!!!! AUTO-KASACJA Koszalin,

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

NOWA kosiarka bijakowa
Muthing MU Eco-Top 180, szer 1,8m

06891/B

Szczecińska 67. Transport gratis!
(GK)

25698/A

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

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

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Odkup,

(GK)
------------------------------------------ -;—■■■/-----

ciągnik Zetor 11245 ZTS, 1996 r.,
4640 mtg, bloker, stan bdb

0-59/842-85-10 (GP)

18. Kupujemy samochodygotówka! www.amcspj.pl

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

talerzówka Dal-Bo,
szer. 4m, składana, stan bdb

Plac Broniewskiego 14,

Bierkowo, 059/811-91-50,
0606-206-077 (GP)

01178/B

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

kombajn Fahr M1300,
sieczkarnia, heder 4,7m, wózek

całych i uszkodzonych, kasacja.

AUTO SPRZEDAŻ

(GS)

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

Hurtownia SANTEX, Słupsk,
Poznańska 42,059/84-13-260,

SKUP- sprzedaż samochodów

AUTO KUPNO

agregaty uprawowo-siewne

25244/A

!!! POLBRUK, układanie.
517417-615. (GK)
! Najtaniej materiały hydrauliczne.

Fiona, Nordsten, Stegsted

kombajn New Holland S1540
heder 3,90m, sieczkarnia

22585/C

(GK)

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

kombajny; opryskiwacze Hardi

pogłębiacz Kvemeland,
zabezpieczenia non-stop, 2 zęby.

!!! Polbruk 0696467-593.

03387/A

KOMIS, sprzedaż, skup, zamiana.

Słupsk, Morska, 0606-206-077.
KOPANIE i czyszczenie stawów,

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

'

06891/A

509729310

OPEL Vitaro, Renault Trafie,

602456-088.

'«Go®

(GK)
25858/A

POWYPADKOWE. Sprzedaż części.

16809G1K1V

Stargard. 0504-672-242.
---------------------------------------------------------

(GS)
00990/8

roboty melioracyjne -

(N)

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

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

*5? ‘iS

MATIZ1999 klimatyzacja
25596/A

MERCEDES SLK 2.0 kompressor,
Cabrio, 2002r. 0605400-000.
(GK)
---------------------------------------------------------

profesjonalnie. Słupsk,
0512-378-002. (GP)
—----------------------------------------------------

0604-564-261.
01022/A

SKUP aut za gotówkę!

PEUGEOT 206 1.4. 0-694-097-789.

0517-16-11-22 (GS)

(GK)

06677/A

KOPARKO- ładowarka
(GK)

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

24674/A

MALOWANIE natrysk. 514-509-708.
(GK)
---------------------------------------------------------

25491/B

16

OGŁOSZENIA DROBNE

wtorek 4 sierpnia 2009

(6K)
-- --------------------

25659/»

MINIKOPARKA, 0501019-251.
(GK)
25652/A

PŁYTY drogowe, jumbo,

!!!!!!!! AUTA NA GAZ (BRC)-

(GP)

Niskie raty, 25000zł-155,27zł,

RATYRAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,

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

0-602-644-337

(GK)

----- ---------------------------- ------------- ----------01015/B

SCHODY, 0607-105-396,

04132/B

(GS)

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

01141/A

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

24900/A

TYNKI cementowo- wapienne.

Profesjonalnie! 662-142-955. (GK)
---------------------------------------------------------

24971/A

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

120 rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego

05404/A

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

13185/A

!!! KREDYTY NA OŚWIADCZENIE!!!

USŁUGI koparko- ładowarką,
(GK)

WIATY, ogrodzenia drewniane i
(GP)

WYWÓZ GRUZU i ODPADÓW W

! AUTOSZYBY "MIKAWI". Sprzedaż
-montaż- przyciemnianie. Koszalin,

508050820.

tel. 0-94/342-08-68.

!! GE Money Bank Kredyty;
Tuwima 23 (Inkubator),

240-

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

06404/A

Kurier 21 zł. Realizacja 24 h.,
091-561-21-61,

04133/B

ALARMY, blokady 196-30

00499,

03835/A

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych

091/433-22-77. Szczecin

twarzy i inne. Koszalin, Szpitalna 2,
(GK)

04321/B

"JANOSIK" kredyty na dowód

13757/A

(GS)

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

01353/A

PRYWATNE pogotowie

(GP)
04691/A

01126,

0-602-294-167.

FINES 0-510-08-70-22.

04321/A

(GP)

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

03835/B

HACJENDA- kredyty również bez BIK,

23816

23121/A

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

06922,

0

Vjiil. Zwycięstwa 143 (obok Zwiqzkowc
www.spgn.pl

--------------------------------------------------------06876,

25940/D

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże, Świeszyno,
od 2617zł/m2 + VAT (GK)
25940/6

(GK)

SPRZEDAŻ

(GK)

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

25940/1

2585»

WYBÓR OPON I FELG UŻYWANYCH.

25940/H

"INTERHOUSE" 2-pokojowe, parter

(37) Gałczyńskiego

Działka budowlana 3.000 mkw.,
Wyszebórz, przy drodze -119.000.
www.knk.com.pl 094-347-66-16.

25940/M

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

25940/J

KREDYTY konsolidacyjne,

AKUMULATORY, OLEJE.

Gabinety lekarskie. Koszalin,
Kościuszki 7. 094/346-11-99. (GK)

gotówkowe, hipoteczne.

BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,

! Jasiński Nieruchomości

l,5km od morza, Osieki 360.000

789-366-656.

094-311-85-33.

094/342-08-88 atrakcyjny dom -

(GK)

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

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

23519/A

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

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

(GK)
25073/A

(GK)

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

MULTIKA-MARKET kredytowy;

RZECZOZNAWSTWO instalacji

Słupsk, Galeria Podkowa
059/840-34-70. (GP)

gazowych 602571075

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

06395/A

P@RTNER kredyty, oddłużenia,

0603-325-455 matematyka.

MARKET KREDYTOWY

(GK)

Najnowsze oferty wiodących banków.
Szybka decyzja, różne dochody,
na oświadczenie. Gotówka pod wartość
samochodu. Oddłużanie pod zastaw
nieruchomości, bez zaświadczeń
o dochodach, dopuszczalne
przeterminowania w spłacie kredytów.

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

24316/A

POŻYCZKI pod zastaw.

0608-878-104

bardzo duży wybór, decyzja przy
kliencie, wszystkie źródła dochodu.
(094)345-8346 Koszalin. (GK)
---------------------------------------------------------

25626/A

mmmmmmmim
I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(GS)

SPŁATA innych. 0-501-35-48-25.
(GP)

kupno

(GK)
25817/A

13385/A

! !! 600-218-318
25507/A

25940/A

"INTERHOUSE" ! Nowe domy w

lat.

94-345-81-62 (GK)

06868/A

BIURO Serenada, 0510-580466.

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

zabudowie szeregowej, Rokosowo -

"RÓŻA" 604-08-35-38;

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

Zientarska Koszalin ul. Zwycięstwa

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

AUTONAUKA Tkaczyk
(GK)
20463/A

(GK)

25940/E

(GP)
06698/A

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

ABAKUS
(6K)

ABAKUS - dołącz do grona

zadowolonych Klientów.
(GK)

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

25928/B

95.000, - (GK)
— ------- ^— ---------------------------- ---------

25928/D

zamiana na 1-pokojowe rej. Orlej
25747/H

(GK)

"URBANOWICZ" Modrzejewskiej-

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

4-pok (86,5), nowsze budownictwo

ABAKUS 2-pokojowe, Centrum,

(GK)

25928/H

139.000, - (GK)

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

25747/D

www.spgn.pl

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

25928/F

ABAKUS 2-pokojowe, rej.

(GP)

Sucharskiego, 147.000,- (GK)

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

00034/B

1-POK. nowe z aneksem

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

25928/E

ABAKUS 3-pokojowe (55),

kuchennym 26 mkw., (Asnyka)

rej. Na Skarpie, 165.000,- (GK)

798-38-13-88.

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

(GK)
25861/A

tel.0-691-619-761 (N)

vV

V v Lz U l L

.—i- A_t V L A»:

Koszalin, ul. Wenedów

garaże w podziemiu
budynek z windami
pow. 30- 103 m.kw.
(w tym dwupoziomowe)

(GK)

2539

94/347-11-77.

ul. Mirtowa od 359.813 zł +VAT

ogrzewanie miejskie, tani czynsz,
Słupsk 0-603-872-767.

ABAKUS 2-pokojowe 127.000,- lub

1-POKOJOWE Rosnowo 38m2,

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.

Poznam fajną dziewczynę 30 - 45

EMERYCI, TEL. 0-605-788-008.

"INTERHOUSE"

(GP)
"ENIGMA" 0601165757.

(GP)

25150/A

25747/L

"URBANOWICZ" Strzeżenice,

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

(GK)

KONSOLIDACYJNE.
SAMOCHODOWE. NA DOWÓD.
DO 20 TYS. - ETAT, DZIAŁ.GOSP,

25555/A

www.interhouse.nieruchomosci.pl

GOTÓWKOWE. HIPOTECZNE.

(GK)

(GK)

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

Wyślij SMS: "Koszalin" oddzwonimy.
---------------------------------------------------------

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!! DOJEŻDŻAMY.

"ANKAM" wolno stojący Obrońców

77/4 tel. 094 341 88 75
kom. 600402-699

(GK)
25625/A

25553/A

miesięcznie 0-609-610-556.

! Bubnowicz - kurs za 61 zł

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

(GK)

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

24436/A

balkonem, rej. Wyspiańskiego,

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

Nieruchomości Marzenna

(GK)

KUPIĘ akcję PGNiG.

25566/A

(GK)

ABAKUS 1-pokojowe (27), z

(GK)

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

"ANKAM" szeregówka Gierczak

450.000

094-342-20-02, www.ucn.pl

działka (3001)-189 000

25565/A

stołówką 1.350.000 (GK)

MMMJ,MSdL..—
www.oskmanewr.pl

90 dni. Szybka decyzja! Koszalin,

25551/A

(GK)

Helu 570000

(GK)

(GK)

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

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

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

KUPIĘ AKCJE PGNIG, AKCJE PZUKAŻDĄ ILOŚĆ -696-367-017,

Tel. 511-558-888.

(GK)

"ANKAM" Kołobrzeg pensjonat ze

Pawła II45,091/829-53-55. (GK)
25615/A

"URBANOWICZ"

Nabór ciągły. Koszalin,

059/728-14-43, Szczecin, ul. Jana

25940/1

605400-905; www.ankam.com.pi

PIŁSUDSKIEGO 5,0-94/342-38-39

25014/A

3-POKOJOWE, 68 mkw., parter,

Zapraszamy.

(GK)

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

305000

(GK)

25940/K

"INTERHOUSE" Obiekt produkcyjny

(1642) Leśna 870.000

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

Z SIMLOCKIEMI BEZ 662-193-884

akceptowalne opóźnienia max. do

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

policealne szkoły dla dorosłych.

Słupsk, ul. W. Polskiego 29A, tel.

dokumentowania dochodów,

(46,2) oś. Zakole 220.000 (GK)

25940/F

"INTERHOUSE" Nowe 2-pokojowe

"ANKAM"

(GK)

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

www.spgn.pl

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

COSINUS- darmowe zaoczne licea i

ul. Zwycięstwa 148,

25940/G

3-pok (56m2) ul. Zwycięstwa
094/345-7 l-81;www.alto-sc.pl
25798/B

25803/A

3-POKOJOWE Przylesie

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

"ALTO"

"ANKAM" 4-pok., garaż Młyńska

„AK-TEL". KUPIMY NOWE TELEFONY

504-707-597.

25738/C

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

tel. 094/34-22-900,

kredytem hipotecznym, bez

(GK)

19778/A

NAUKA. KURSY

01423/A

!!!! SPŁAĆ kredyty tanim

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

ANGIELSKI 0508-297-757.

(GK)

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

17609G1K2F

GOTÓWKOWE i konsolidacyjne-

(GK)

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

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

"INTERHOUSE" Dom drewniany

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

(GK)

opłaty rachunków.

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

Raduszka.

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

(N)

Zwycięstwa 40/27,
094/345-2342, 602-552-138.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!! i!!!!!!!!!!!!
11!111!!I!!! 111III!

0091:

25780/A

(GK)

3-POKOJOWE, stare budownictwo,

Rentgen, USG, Pantomografia.

(GK)

00034/D

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

"INTERHOUSE" 3-pokojowe (50)
Żeromskiego 195.000 (GK)

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

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

(GP)

Ostrowiec, 094-346-96-28.

(GK)

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

TOMOGRAFIA komputerowa,

01724/A

500-200-603.

696-667-693.

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

!! "KILIAN"

www.spgn.pl

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

"INTERHOUSE" 2-pokojowe, I

piętro, balkon (42,6) Sucharskiego

mechanika, Koszalin,
Gnieźnieńska 32F,

25710/A

3-POKOJOWE 66 mkw.

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

AUTO-MAREK Marek Szychowski-

0-606-806-774 (N)
----- :---------------------------------------------------

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

"INTERHOUSE" 1-pokojowe (20)

Orla 87.000

00034/C

2-POKOJOWE Koszalin

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

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

25616

(GP)

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

3458zł/m2 + VAT, (GK)

jego obrzeżach, warunek dobry
dojazd- kupię. 0501-310-176.

blacharstwo, lakiernictwo,

2527709G1K2B

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

deweloperskie, garaże, lokale
usługowe, ul. Spółdzielcza, od

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

(GK)

OPONY NOWE, OSOBOWE,
CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY

0662-776-178 (GS)

* nic nie płacisz za zgłoszenie
0/ * nic nie płacisz jeśli sprzedasz sam

"INTERHOUSE" I Nowe mieszkania

ZIEMIĘ rolną w Koszalinie lub na

(GK)

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

tel. 609-966-693.

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

1 piętro,Słupsk, 0502-979-252.

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

AUTO na gaz. Montaż.

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

KREDYT dla każdego.

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

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

Szukamy mieszkań 2-pok. do szybkiej sprzedaży

/O STRATY-CZYSTY ZYSK

00034/

(GK)

(GS)

Zwycięstwa 7 llp.094/347-74-95.

stomatologiczne VITR0DENT
059/8412450,0-604-170-112.

(GK)

AUTOGAZ MM. 0504-025-573.

091/820-51-22. Szczecin
---------------------------------------------------------

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

06182,

AUTO gaz Jamno 094/346-91-15.

Połczyńska 73 (094)342-59-50,

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

pacjenci NFZ bezpłatnie, chirurgia
estetyczna, operacje korekcyjne

03530/

(GP)

(GP)

NIEZALEŻNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI (z licencją państwową)

ZGŁOŚ - NIE ZWLEKAJ

KUPIĘ mieszkanie 34 pokojowe,

(GS)

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

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

laparoskopowe, hemoroidy
bezoperacyjnie, krótkie terminy-

06330/

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

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

Dąbrowski zabiegi: operacyjne,

(GP)

(GP)

!! CZĘŚCI samochodowe.

JEXPRES-KREDYT 059/840-22-72.

GABINET lekarski Wojciech

www.ellert-nieruchomosci.pl

KUPIĘ dom, 512-004-262.

(GP)

LEKARSKIE
06615/6

rej. Karłowicza 198.000,-

ABAKUS

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,

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

059/841-44-13 (GP)

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

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

Mieszkanie
4-pokojowe, 59 m2,

2527209G1K2C

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI

059/841-44-14,

GABINETY
I!! 0885-893-714 ginekolog.

UWAGA WAŻNE!!!
Pilnie poszukujemy
mieszkań 2-pokojowvch,
do I piętra.
ZAPRASZAMY

24505/

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

25666/A

!! pożyczki dla Firm bez
zaświadczeń, uproszczone

(GP)

blisko Centrum 161.000,

695-635-293. (GK)

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

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

GINEKOLOG- 0500-675-109

(GK)

! HAKI HOLOWNICZE. SŁUPSK,

BUDOWLANEGO. REMONDISTEL.

059/848-28-29.

25640/A

59/840 1155

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

(GK)

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

(GS)

Mieszkanie
3-pokojowe, 45 m2,

I Komfortowy dom w zabudowie szeregowej
(268) przestronny salon, os. Bukowe, 555.000,

25318/A

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.

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

NOWE MOŻLIWOŚCI PRZYJDŹ I SAM

KONTENERACH, WYNAJEM RĘKAWA

094/347-17-50.

24853/A

APTEKI POD LWEM) 094 3426838

06589/A

JA!!! 4-pokojowe, (69) dwustronne,
środkowe, I piętro, rej. Zwycięstwa, 165.000,-

! Kupie dom do remontu

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

SPRAWDŹ!!! KOSZALIN,
POŁTAWSKA 4/7(J0WISZ OBOK

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

■

I Atrakcyjna działka (1008) pod budownictwo
jednorodzinne, Nowe Bielice, 113.000,-

NIERUCHOMOŚCI
KUPNO

Szczecińska 13A (VIS)

13-pokojowe, (52) po remoncie, umeblowana
kuchnia, I piętro, Centrum, 172.000,-

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

6.059/842-92-38. (GP)

059/842-98-01. (GP)
---------------------------------------------------------

47938/A

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

!! TŁUMIKI katalizatory złącza
! I! 100 000 bez poręczyciela,

(GK)

25592/A

Czekaj Zbigniew. Koszalin,

gipsowe, wylewki. 0-512-257-843,

0-512-301-272.

(GK)

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

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

06084/A

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

13-pokojowe, (47) po remoncie, balkon, dwu
stronne, rozkładowe, rej. Wenedów, 175.000,-

13-pokojowe, (75) duża loggia, ustawne
pokoje, środkowe, rej. Karłowicza, 255.000,-

KAT. B OSK Morze, 503423416.

--------------------------------------------------------23513/A

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

06928/A

25895/A

PZMOT Koszalin - Kołobrzeg,
094/34-259-61. (GK)

(GK)

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

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

060240-50-31 (GK)

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

zastępczy. 094/346-03-99;
605-05-20-30.

25654/A

DUET A,B,B+E,C,C+E

(GP)

za torami szlabanami. Samochód

konsolidacyjne do 150.000 zł094/342-30-60,

malowanie hydrodynamiczne,
remonty, 0692484-129. (GP)

091/43-10-838

22300/A

naprawa. Raty. Samochody z

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

TYNKI maszynowe gipsowe,

betonowe, 0601-860-329.

(GK)

wtryskiem już od 1.700,00
Koszalin, Lechicka 74,200 metrów

(GK)

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

ERUCHOMOSCI

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

!!!! AUTO- SERVIS -GAZ Montaż,

(GK)

energetycznej 0501-124-159.

725-084-178.

05662/A

!!!!! ''AAUTOALARMY1'
(Naprzeciwko PZU) 094-346-22-87;
---------------------------------------------------------

zł- 094/342-24-51,
094/342-30-60.

ŚWIADECTWA charakterystyki

(GP)

0502-532-639.

INI! ABY płacić niższą ratę weź
kredyt konsolidacyjny do 150.000

02253/A

BEZSTRESOWO. 608-781401.

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

(GS)

(GS)

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

www.tralex2.pl

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

oporowe-elki, trelinkę kupię,

każdego miesiąca, 0500-092-245

bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.
odsetki 7,08%. Słupsk:

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

tel. 880463-795.

BABSKA - rozpoczęcie 10-12

!!!!!! Atrakcyjne pożyczki!
Zapraszamy! Minimum formalności:

MINIKOPARKA 0508-199-555.

PPW„BUDOPROJEKT“S.J.

Koszalin, ul. Modrzejewskiej 48 a

25928/G

ABAKUS 5-pokojowe,

dwupoziomowe, rej. Na Skarpie,
319.000, - (GK)

SUPER OFERTA!
Ostatnie dwa
mieszkania
dwupoziomowe

w cenie 3.500 zł/m kw.
+ VAT
tel. 094 342 59 55,

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

tel. 094 34712 25 (w godz. 11-16)

tel./fax 094 342 49 10

od 3177zł/m2 + VAT (GK)

www.budoprojekt-koszalin.pl

www.jutrzenka.koszalin.pl

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

25940/C

2579109G1K3A

2579409G1K3A

OGŁOSZENIA DROBNE____________

wtorek 4 sierpnia 2009
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ABAKUS atrakcyjne (81), Centrum,

DZIAŁKI siedliskowe, 502-947-182.

ZIEMIĘ l,20h, 5km. od morza,

SKLEP Zwycięstwa 150

AKCJA praca bezrobotni, szkolenia

FIRMA Agro-Sieć zatrudni

242.000, - (GK)

(GK)

0795-907-797.

790-871-107. (GK)

1200-1800zł/m-c (do 35 lat).

serwisanta wiecej informacji

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

25928/J

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

ABAKUS komfortowe, 3-pokojowe,

GARAŻ Koszalin Gierczak

nowoczesna aranżacja, Nasz Dom
197.000, - (GK)

660492-764.

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

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

GARAŻ ul. Kwiatkowskiego

25928/C

przy myjni, 0-512-911-517.

dwóch rodzin, blisko Emki

(GK)

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

25928/K

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

25604/A

wynajem
ÜÜBIUROWY lokal (13 + 13 m
25845/A

(GP)

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka

Zwycięstwa 143 (obok Związkowca)

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

03528/A

(GK)

www.abakus-nieruchomosci.pl (GK)

! BoxManhatan, parter,

Koszalin ul. Bat. Chłopskich 77/8

501- 708-965

25928/L

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

Zapraszamy do oglądania lokalu w
AR-HAND Słupsk,

dniu 08.08.09r godz. 10.00-12.00

www.arhand.pl, 508-525-765,

Tel. 602-632-151 (GK)
—-------------------------------- ----------------------

59-84-00-344 (N)
24713/A

w Cewlinie nad jeziorem,
889-348-178. (GK)

KOŁOBRZEG- bliźniak 220 mkw.,

ATRAKCYJNE działki budowlane,

ok. 1200m2, od 25zł/m2, okolice
Słupska 0-669-259-283. (GP)
~------- ------------------------------------------------

06570/A

25889/A

0888-109-857.

(GK)

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

garaż, ogród, atrakcyjne położenie,

2-

200 m od morza, doskonały

(GK)

inwestycyjnie, 602479-167.

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

25882/A

0505420410.

LOKAL 30 mkw., centrum

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

25920/A

Koszalina 0697-210-333.

2-POKOJOWE 0605-962-560.
(GK)

0600-817-135.

--------------------------------------- -----------------03556/A

BOX Wokulski, 30m2,

0609-09-0948.

25961/A

06918/A

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

0503-018-955.

BOM 220m2 w stanie surowym

Chłopska Kępa, os. Unii

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

z wszystkimi mediami na działce
1338m2 w m. Ustka - Przewłoka,
350m od morza. 0601-6347-03.

Europejskiej, Raduszka,
------------------------------------------------- .-------

(GP)

M.PIJEWSKA Nieruchomości

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

03563/A

Manowska

25766/F

Koszalin, ul. Młyńska 31;

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

BOM

w

Kołobrzegu i pensjonat

DOM

w

219.000,- (GK)

25298/A

Kołobrzegu,

1/2

bliźniaka,

ul. Basztowa. 0662-289-264.
(GK)
----------

00710/A

dom z piwnicą (240)+ osobny
budynek (105) na działalność
gospodarczą bądź centrum
rekreacyjne. Słupsk 0600-082-162

25766/E

NORD

Koszalin, 0.

06797/A

w

602-295-179.

DOMY wolno stojące, osiedle

728481-970.

Tel. 605492-722.

(GK)

PILNIE! 4-pokojowe, osiedle

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

Niepodległości, Słupsk. DELTA,

HALA 2x400m2, Centrum Słupska,

06911/A

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

DZIAŁKA budowlana 23 ary,
25206/A

DZIAŁKA budowlana 5000 mkw.,

48 zł/ mkw., prąd, wodociąg,

25357/A

25954/F

03456/A

059/84-11-029. (GP)
WEX działki Bierkowo, Siemianice,

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

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

03545/A

24124/A

FIRMA transportowa z woj.

! Do trybowania, 094/3414141.

CYFRA + zatrudni i przeszkoli

pomorskiego zatrudni kierowców.

(GK)

8 młodych osób, zaangażowanie

Wymagane doświadczenie,

gwarancją 1800 netto

znajomość angielskiego lub

25302/A

niemieckiego, ADR. Praca na

(094)71644-84. (GK)

094-3414141. (GK)
25303/A

(GK)
20964/A

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

25938/B

cysternach. Tel. 0515-117-820

DO punktu obsługi klienta

lub 0-502-028-290.

tel. 094 346 42 09.

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

(GK)

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

25686/A

(GP)

FRYZJERKĘ 502 250 961.

06924/A

(GK)

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

DO składania elektroniki - firma

25916/A

GŁÓWNEGO księgowego na pełen

RGB Technology. Wykształcenie
minimum średnie techniczne.

etat (kreatywność, doświadczenie) -

Wiek do 35 lat. (94) 318 1811

firma RGB Technology

2000 złotych Słupsk 511352686

praca@rgbtechnology.pl

(94) 318 1811

(N)

(GK)

0-693-113-385.

(GK)
25512/A

25498/A

praca@rgbtechnology.pl

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

25869/B

(GK)

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

25869/A

Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego

03458/A

03466/A

Bogata oferta

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

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

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

25923/B

03537/A

25941/A

POSZUKUJĘ do

(N)
24181/A

wynajęcia

2-pokojowe Słupsk, 0783-562-250.

091/460-97-24 (GS)

TYP 2: UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ - dotyczący udziału mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w branżowych misjach gospodarczych organizowanych przy targach lub wystawach
odbywających się za granicą, pod warunkiem, że:
1. we wcześniejszym terminie:
- Organizator misji złoży do Instytucji Zarządzającej RPO Wniosek o rekomendację dla misji
gospodarczej,
- Instytucja Zarządzająca RPO, po rozpatrzeniu Wniosku Organizatora misji, rekomenduje misję do
dofinansowania. Udzielenie rekomendacji ma postać „Listy branżowych misji gospodarczych
rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ" zamieszczonej na stronach
www.rpo.wzp.pl.
2. Udział w misji gospodarczej weźmie co najmniej 5 przedsiębiorców posiadających siedzibę na
terenie Polski.
Organizatorami branżowych misji gospodarczych, realizowanych ramach RPO WZ mogą być:
- instytucje otoczenia biznesu (nie działające dla zysku) - IOB,
- jednostki samorządu terytorialnego - JST,
- instytucje zrzeszające przedsiębiorców,
pod warunkiem, że w ramach prowadzonej działalności statutowej podmioty te realizują
przedsięwzięcia na rzecz wsparcia przedsiębiorczości.
Dofinansowanie udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terenie
województwa zachodniopomorskiego:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
4. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

06936/A

POMIESZCZENIE

(GP)
00034/G

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

2.248.000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

magazynowo-gospodarcze
5040950-326

WWW.STANBUD.PL;

międzynarodowym

Dokumentację można składać osobiście od dnia 17.08.2009 r. w siedzibie Wydziału Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60A, Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.3015.30. bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania RPO, ul. Kolumba 60A, 70-035 Szczecin
W trybie konkursu otwartego nabór projektów i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do
wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią
decyzją IZ RPO WZ. Wyniki oceny są ogłaszane na bieżąco.

POKÓJ w domku 094/34-03-348.

nieruchomości. 059/84-819-20.

Od Koszalina 0604482-868.

Konkurs nr RPOVVZ/1.3.2/2009/1 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze

(GP)

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

(GK)

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

25463/A

25646/A

POKÓJ (1,2-osobowy)

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

DZIAŁKI budowlane lub domy
jednorodzinne nad jeziorem 7 km
(GK)

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

(GP)
WWW.SPGN.PL

25340/A

25923/A

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

Głobino, inne, 059/84-11-029.
--------------'—-------------------------------- —

(GK)

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

(GP)

(GK)

0886-676-830.

(GK)

2. Rodzaj podmiotów, któro mogą ubiegać się o dofinansowanie

(GK)

POKÓJ Słupsk. 0602-665-650.

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

32 zł/ mkw. Las. Sianów,

06934/A

POKÓJ dla pary 094/343-20-17.

DZIAŁKĘ warzywną, 0664-948-222.
25934/A

(GP)

(GK)

WEX 4-pokojowe 102m2.

DZIAŁKI budowlane 10-15 arów,

670-984.

059/84-11-029. (GP)
-------------- —-------------------------------------

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

0502-

WEX 3-pokojowe Piłsudskiego,

(GP)
06792/A

25477/A

kadry@pco-group.pl

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

06751/A

KAWALERKA, centrum Słupska

0-59/842-36-96

DZIAŁKA, Ustka. 0601-20-66-94.
-------------------------------------

25690/A

TERENY budowlane 0694955559
—-----------------------------------------------------

(GK)

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

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

(GK)

droga asfaltowa, Darłowo

(GP)

Koszalin, 602-285-126.
25358/A

ŚRÓDLEŚNE siedlisko 604251096.

(GK)

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

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

06677/B

LOKAL 21 mkw., handel, biuro,

(GK)
23996/A

059/842-66-67.

----------------------------------------------- —1

SPRZEDAM dom Kołobrzeg -

Grzybowo, 601-713-161.

(GK)

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

25812/A

0512-378-002. (GP)
03498/D

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

25397/B

DZIAŁKA bud. Mścice

510035-985.

25813/A

Bosmańska. 0886-192-776.

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

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

(GP)

Oferty proszę przysyłać na e-maila:

Typ 1: UDZIAŁ W TARGACH/WYSTAWACH - dotyczący udziału w targach lub wystawach
o międzynarodowym charakterze (organizowanych w kraju, jak i za granicą) pod warunkiem,
że przedsiębiorstwo pierwszy raz uczestniczy w danych targach lub wystawach.

GARAŻ do wynajęcia, Koszalin,

wycena firm. (GP)

059/8402402 www.polawscy.pl
1-, 2-, 3-, 4- pokojowe, domy.

na jezioro Jamno, 609-665-977.

sml@neostrada.pl (GK)

06865/A

W ramach poddziałania dofinansowanie będzie przyznawane na realizację dwóch typów projektów:

(GK)

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

Sp. z o.o. (094)346-00-58.

25852/A

(GP)

CIEŚLĘ zatrudnię, 0602-252-012.

25176/A

E.Gierczak, 200 zł/mc.

HALA magazynowa 360 m2,

Charzyno, 509-115-172.

25763/A

(GK)

POŁAWSCY-NIERUCHOMOŚCI

0507-140-660.

25605/A

DO wynajęcia mieszkanie

601-813-938.

059/84-234-00. (GP)

DZIAŁKA 1000 mkw., z widokiem

lub 0505 991526

z biegłą znjomością j. niemieckiego.

nabór wniosków o dofinansowania projektów

(GK)

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

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

(GK)

Bobolicach zatudni pracownika

Koszalin 094 716 59 47
----- ----------------------------------------------------

25689/A

FIRMA PCOGroup sp. zo.o. w

lub 0 59 725 50 28;

i Ouiosque w Galerii Hosso.
CV prosimy wysyłać na adres:

GK)

25927/A

umeblowana, centrum,

Unii Europejskiej - P.B.I. "KOBET"
---------------------------------------------------------

!! I PRACA Szczecinek jako
sprzedawca w sklepach Re-Kids

urlopowy tel. 094 346 42 09.
----------------------------------------------------- —

(GK)

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

(GK)
19615/A

25938/A

25423/A

FIRMA handlowa zatrudni na okres

06694/A

GARAŻ do wynajęcia Koszalin,

390.000 zł Koszalin,
—----------------------------------------------------

Słupsk - 0506 944 620

(GK)

DO wynajęcia 2-pok. w Jowiszu

DOM Strzeżeń ice 1.700 zł.
25457/A

13386/A

(GK)

biuro@ewmar2.pl

(GK)

www.nieruchomosci.slupsk.pl

zabudowie szeregowej

0604422-387.

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

0515-079-609. (GP)
---------------------------------------------------------

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

Słupsk, ul. Starzyńskiego 11,

00034/F

25673/A

Wiek do 35 lat.

centrum Koszalina, 0794-630-980.

Tel. 059/84-14420

(GP)

(GK)

25942/A

--------------------------------------------------------- * 25389/A

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

BOMY

25481/A

DOM luksusowy do wynajęcia,

(GK)

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

DOM. 059/84-00-930,

AUTOPRACA 1500-2500zł/m-c.

(GK)

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

OMEGA -obrót, wyceny,

www.spgn.pl

03564/A

(GK)

ul. Piłsudskiego 17,
094-347-12-30. Oddział:
ul. Zwycięstwa 73/2,
094-345-30-00.
www.nord-nieruchomosci.pl,

www.otodom.pl nr 568308
----- ----------------------------------------------------

!!! DO OBSŁUGI KLIENTA,
ANKIETY-15 ZŁ/H 947164483.
---------------------------------------------------------

specjalistę ds płac i kadr CV
proszę przesyłać na adres

(GK)

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

"FORMAT" zatrudni pracownika

dwupokojowe nowe (internet,
TVjumeblowane od 17 sierpnia
ul. Na Skarpie tel. 500414-141.

NIERUCHOMOŚCI Siedziba:

(GP)

094 346 42 09.

JÜBA&

25784/A

ASYSTENTA kierowcy,

25766/A

dnia: 4-pokojowe Franciszkańska
---------------------------------------------------------

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

— ---------------------------------------------------01025/A

25216/A

FIRMA EWMAR Koszalin zatrudni

www.imperial.org.pl (GK)

(GK)

z okolic Wiekowa, wymagane

DO wynajęcia kawalerka, .lOOOzł,

M.PIJEWSKA Nieruchomości Oferta

w Sarbinowie sprzedam
606427-234. (GK)

0501-860-810.

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

BOKS Manhattan góra 20m2,

dwóch rodzin. 0509-317-116,
602494-086. (GK)
25935/A

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

działu sprzedaży 0-94/346-1140,

(GK)

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

(GK)

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

6 funt/h 094-340-93-65

06869/A

energia. Koszalin. 0513-008-007.

(GK)

działalności gosp. lub zamieszkania

25360/A

Tel. 0609-662-429 (GK)

2-POKOJOWE, 1200 zł +gaz,

BOM szeregowy, możliwość

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

uprawnienia spawalnicze.

8 f/h! Opiekunki osób starszych-

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

094-341-18-19; 600-801-608;
602-770-608 Sprzedaż, kupno,
bogata oferta: mieszkania, działki,
lokale- sprawdź; www.mpijewska.pl!

(GK)

ANGLIA! Rzeźnicy/wykrawacze-

25105/A

FIRMA ARBUD w Wiekowie zatrudni
mechanika z doświadczeniem

(GP)

05580/B

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

2-POKOJOWE Sianów,

M.PIJEWSKA Nieruchomości

JOB, CAT. (GP)

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

atrakcyjne działki budowlane:

BOM przed Mielnem-604 576 458

25508/A

(GP)
03533/A

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

"AVON" zaprasza! 0605-251-962.

Słupsk, 0663-541-681.

(GP)

601-617-166, również Mini Koparki

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

2-POKOJOWE do wynajęcia.

LOKAL Dmowskiego, pilnie!
Słupsk, 0601-85-10-75.
---------------------------------------------------------

(GP)

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

094 716 59 47 lub 0505 991511

! POMOCNIKA do Pizzerii

(GK)

(GK)

JCB3 CX-2007r. 650MTG, stan
idealny, cena netto 156 tyś/zł.,

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

2-POK. umeblowane

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

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

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

25872/A

BOX pow. 30m2 na Hali "Pod

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

25897/A

0S0B0WY 0-694-598488.

Wieżą", ul. Banacha. Słupsk,
(GP)

25905/A

1- POKÓJ dla 2-osób.

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

25885/A

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

(GK)

ATRAKCYJNA działka budowlana

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

24505/A

1-POKOJOWE 0723-904-052.
25743/8

KAWALERKA Świdwin

511-623-601.

06833/A

! Magazyny 695-635-293. (GK)
---------------------------------- ---------- --------- —

pod nr 0598115086 (N)

lub 0 59 725 50 28; Koszalin -

25930/A

(GP)

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

Słupsk - 0506 944 620

Koszalin, 0502461-361,

! 1-pokojowe małe 0601-658-555.

INVEST

25912/A

SPRZEDAM koparko- ładowarkę

TANIO 2- pokojowe, pokoje.

(0)508-386431. (GK)

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

Atrakcyjny lokal użytkowy - 464 m2-

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

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

kw.). Parking, Koszalin-

094/345-22-75
-------- ------------------------------------------------

06813/A

NIERUCHOMOŚCI

GRUNTY 18,5ha, 0501-334-849.

ABAKUS

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

(GK)

ABAKUS komfortowy dom dla
(GK)

25475/A

(GP)

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie, szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania i składania
wniosków jak również terminy bezpłatnych szkoleń dla wnioskodawców dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem:
www.rpo.wzp.pl.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel.
091 4411 163,091 4411 148,091 4411 157,091 4411 162,091 4411 164,091 4411 153,
091 4411 161,091 4411 154,091 4411 145,091 4411 160; faks: 091 48 89 994.
PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

___

_ .

££. *;*»****•
ó“ '^

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

(GP)
04249/A

03570/A

18Ö909SZAG A

j| |j|

wtorek 4 sierpnia 2009

____________

OGŁOSZENIA DROBNE

GANZ Polska Sp. z o.o. w Sianowie

POSZUKUJEMY handlowca w

ZAJMUJEMY sie kreacją wizerunku.

!!!!!!! BUSEM DO HOLANDII-

EUROPEJSKA Wesela

zatrudni 2 pracowników

Koszalinie. Opis stanowiska:

TANIO. TEL0503-198457

094/347-11-77

budowlanych- monterów izolacji.

(GK)

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

Wymagane doświadczenie.

aktywne pozyskiwanie nowych
klientów, sprzedaż usług

Zapraszamy chętnych do
współpracy. 0794-373-538. (GK)
---------------------------------------------------------

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

Praca na terenie kraju.

informatycznych i oprogramowania

CV na adres sekretariat@ganz.pl

znajdującego się w ofercie firmy.
Wykształcenie min. średnie, wysoka

094 318 66 89

(GK)

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

24019/A

HOSTESSY tel. 094 346 42 09.

kultura osobista, łatwość
nawiązywania kontaktów, prawo

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

25675/A

jazdy kat. B. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, miłą atmosferę

HOTEL Polanin - Połczyn - Zrój

zatrudni na stanowisko kucharz,

(GK)

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

hotel@hotelpolanin.pl

(GK)

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

25719/A

POSZUKUJEMY Pani do sprzątania.

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

domu. tel. 508-359-644.

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

06766/A

KIEROWCĘ kat. B na sezon,

tel. 094 346 42 09.

(GK)

warunki, 0502-051-738.

(GK)

stała. 94/34-20402.

(GK)
25931/A

(GK)

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

PROMOCJE, ulotki. 0510-731-847.

25511/A

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

25892/A

MECHANIKA maszyn

PRZEDSIĘBIORSTWO, zatrudni

budowlanych zatrudnię.

dekarzy -blacharzy, i innych
fachowców budowlanych.

Koszalin 606-744-984.

(GK)

(GK)

od 8,00 do 17.00 (N)

BERLIN- lotniska 0601-70-53-53,
(GS)

24917/A

kuchenną 059/810-97-87.

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

06866/A

(GP)
06940/A'

25908/A

PARACA od zraz - sprzedaż odzieży.

094/352-84-35.

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

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

03480/A

POMOC biurową,

tel. 094 346 42 09.

(GK)

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

25674/A

POMOCNIKA magazyniera

094 346 42 09.

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

25676/A

kosmetyczki, rehabilitantów i

25449/A

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego
Jacka Wróblewskiego z Kołobrzegu,
sygn. akł VII GUp 10/09, ogłasza,
że nadzorca sądowy sporządził i przedłożył
sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą
listę wierzytelności upadłego.
Listę wierzytelności każdy zainteresowany może
przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego
w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. Upad
łościowych i Naprawczych, ul. Andersa 34.
W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia
można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom
art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
- Prawo upadłościowe i naprawcze.
2589309G1K3 A

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

25857/A

sprzedam, 094-318-2448. (GK)
---------------------------------------------------------

25871/A

tel 094/35-158-09

0501-066-008.

0510-109415.

----------------------------------------------06858/A

25914/B

06856/A

(GK)

669-038-326

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

25918/A

SKUP- maciory, knury,

0504-539-303. (GK)

(GK)
25937/A

25677/A

szkół średnich, tel. 094 346 42 09.
(GK)
-----------------------

25679/A

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

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

(N)
---------------------------------------------------------

TYNKARZA z doświadczeniem

Sklep przy hurtowni MDH Sezam,
Koszalin, Łużycka 21. (GK)

okolicznościowe

06824/A

(GK)

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

25684/A

Zgodnie z art. llf. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu została wydana
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na:
przebudowie drogi nr 0152Z Mrzeżyno • Dźwirzyno - Kołobrzeg na
odcinku od tan 3+285 w miejscowości Dźwirzyno wraz z rozbiórką i
budową mostu nad Kanałem Resko, na działkach numer: 1,2,3,5,
8,11/3,11/7,12/4,13/2,18/4,29,33,35/2,37,38,42/2,
43/1,43/2,44,47,53/4, 53/15,53/7,53/10, 780,53/14, 56,
67,72,73,85,87,150,161,163/2,252/5,301,368,415/4,
417,622,756,7581765, obręb Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg oraz
na działkach numer. 135 obręb nr 3 w Mrzeżynie, gmina Trzebiatów
Informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w
Powiatowego w

Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 od p oniedziałku do piątku

DREWNO 0665-022-590.
23176/A

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

25914/D

PŁYTY drogowe, kontereny, silosy
(GS)
---------------------------------------------------------

00490/B

POMPY do wody, 0694955559.
(GK)
25954/E

PRODUCENT: ogrodzeń

betonowych, metalowych,

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

0-503-198-446, 0-67-2669491

512-058-192 www.willamilenium.pl

DREWNO kominkowe

(GK)

(GK)

0602-699-045. (GK)
25633/A

pierwszy przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
numerem działki 82/9 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie Jelenino - w
miejscowości Jelenino wpisanej cfo Księgi Wieczystej 16315 stanowiącej
własność G mi ny Szczecinek.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek
działka numer 82/9 oznaczona jest symbolem MNU-3 - teren zabudowy
mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej.
Działka znajduje się w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wynosi 44.700 zł
Postąpienie podczas przetargu nie może wynieść mniej niż 447 zł
Wadium wynosi 4.470 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2009r. o godzinie 12.00 w siedzibie
Urzędu Gminy Szczecinek przy ul. Pilskiej 3 w pokoju nr 5.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie
4.470 zł najpóźniej do dnia 10.09.2009r. na konto Bank Polska Kasa Opieki
S.A. nr 80124036791111000043507555. Za datę wniesienia wadium
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy
Szczecinek, nie później niż do dnia 10.09.2009r.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczecinek ul.
Pilska 3, pok. nr 5, tel. 094 - 37 -432- 94 wew. 42.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

84309G3K2B

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

bramy, napędy, montaż,

04771/A

solidnie. 091/3971951,

(GK)

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

Ceny promocyjne: do października

w godzinach 730 +1530.
71209G5K8A

25952/A

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

zakresie dróg publicznych (tj. z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 721; z późn.
zm.) Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2009r. na

24032/A

Suzuki rf600r. 508-082-509.

www.drewbud.com.pl.

DREWNO 0668-546-864.

Wójt Gminy Szczecinek ogłasza

- O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

EKOGROSZEK GRZEJNIKI, POMPY,

(GP)

Wesela. (094)341-0143;
www.rogaliczek.pl (GK)

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

25820/A

NAJTANIEJ PIECE, KOTŁY NA

tel. 512-212-386. Promocja!
!!!!!!!!!! "ROGALICZEK".

00118/B

06455/B

MOTORÓWKĘ z silnikiem Yamaha

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

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.

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

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

DOMY, domki drewniane.

00118/A

ULOTKARZY-100 zł dziennie,

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

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

25634/A

tel. 094 346 42 09.

(GP)

00013/D

cementowe. Tel: 0601436-099

slipki i szorty kąpielowe dziecięce.

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

(GS)

(GK)

WESELA. Imprezy

I!!!!!!! BUS- przewozy
pasażerskie, Niemcy, Belgia,
Holandia, Anglia (z domu-pod dom).

w tynkach maszynowych,

Starostwa

25125/A

męskie. Cena tygodnia 10 zł

0662-227-276. (GK)

21104/A

0505-058-333.

OKAZJA!! Sprzedam lub zamienię

00713/B

www.baminek.pl

!!!!!!!! BILETY UE
094/34-66-900. (GK)

25870/A

(N)

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

00781/A

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

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

skarpetki bawełniane damskie i

!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,
059-841-11-51, kom
0503-198457. (GK)

25958/A

ŁÓDŹ wędkarska 2-osobowa z

wwwmcesoriahydrauuczne.pl

Playtex. Cena tygodnia 2,50 stopki-

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

(GK)

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

AL/PEX, KOLEKTORY SŁONECZNE.

www.garazeprzechlewo.pl

0668-953-378. (GK)

(GK)

TEGOROCZNYCH absolwentów

Budownictwa

BLASZANE GARAŻE PRODUCENT!!!

798710329

25947/A

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

siedzibie Wydziału

25884/A

TYGODNIA 0598334312

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

I!!!!!!!!!!!!!!!!! HOLANDIA
codziennie z domu pod dom,
0503-198446, 067-26-69491

(GK)

(GK)

00675/A

SPRZEDAM kombajn NEW

00013/E

ŁÓDKĘ, 0603-25-29-05.

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

NAJTANIEJ REALIZACJA DO

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

(GS)

40 +laweta, 668489484.

ceny - sprzedaż ratalna
0501-231-350, 0505-126-033.

PRZYCZEPA, wywrotka 3.500 zł

(GK)

0505-058-333.

(GP)

BLASZAKI, garaże -konkurencyjne

(GP)

do 26T, wywrotki, HDS.

MEBLE ogrodowe,0600-880-776.

---------------------------------------------------------------------01181/B

24794/A

25602/B

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

ATRAKCYJNA cena garaży

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

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

25914/A

00013/C

blaszanych - transport, montaż
gratis. 0501-231-350. (GS)

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

JAKO pracownik biurowy,

(GK)

kompleksowo. Transport. Tanio.

(GS)

KURY nioski. 5,8,10 zł. Transport.
0601-596-353. (N)

0604-587-925.

25884/B

KOPARKĘ ostrówek 604-143-247.

MATERIAŁY budowlane

[STYROPIAN, wełna,

KUPIĘjęczmień - zbiór 2009r

ŁADOWARKĘ czołową,

komputera, niem., ang. Karlino,
Białogard 601904 461. (GK)

0785-186-967. (GK)

przyczepką 094/342-21-78. (GK)
00013/A

CENA tygodnia 5 zł biustonosz

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

692484-129

stropy! tanio ! 0501-066-008.

(N)
(GP)

00013/B

[PUSTAKI ceramiczne, dachówki,

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

15824/A

06455/A

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

(GS)

ekon., prawo jazdy, obsługa

48330/B

GARAŻE, blaszaki - tanio i solidnie

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

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

Praca w Kołobrzegu. (GK)

kom. 0503-073-111
www.konstal.tit.pl (GK)

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

(GS)

ogólnobudowlanych

PRZEWOZY

STUDENTÓW na sezon

94/34642-09

00013/F

(GP)

KOSZENIE łąk +48606348373

do ociepleń, murarzy,

(GK)

-------------------------------25808/B

01203/A

KOPACZKĘ dwurzędową, sadzarkę

STOLARZA meblowego z prawem

0-509-851-645.

ceny. Transport, montaż gratis, raty.

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

HOLLAND TF 42. tel.

(niepalące) Mielno, Lechitów 22,

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

! Układanie kostki, 0505-058444.

(GK)

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

01181/A

---------------------------------------------------------25671/A

IGRANIT, kruszywa, 0505-058444.

(GK)
25509/A

25476/A

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

komunikatywny. 665154289.

(GK)

(GS)

- sprzedaż ratalna 0669-684441,

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

JAŁÓWKĘ cielną, 0608-236-827.

również w domu. Zorganizowany i

STUDENTKI do recepcji i do baru

trenerów fitness. 0502-168-370.

(N)

! QUAD 200, traktorek
784459-083. (GK)

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

technicznego i administracji.

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

POSZUKUJEMY do współpracy

MACIORY SKUPUJE 605533481

w ruchu międzynarodowym.
606-385-778 (GK)

jazdy. Koszalin, 501-399-600.

(GK)

! BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,

25787/A

ZATRUDNIMY kierowcę kat. CE

---------------- ----------------------------------------24999/A

091/ 48849-11, 0517-95-93-75,
052/ 348-7148, 0608414-949

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

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

ÜÜÜDREWN0 0600-880-776.

BIUROWA wykształcenie wyższe

(GK)

..................................

(GK)
12158/A

0-601-86-39-37. (GS)

25598/A

REKRUTACJA do działu handlowego,

094/34-10-194.

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.

(GK)

(GS)

01036/A

ul. Tęczowa 1. Informacja

Jarosławiec (zakwaterowanie),
0507-048-841. (GP)

25261/A

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

PUHP PILAWA Kołobrzeg zatrudni

Składanie ofert osobiście Kołobrzeg
25957/A

!!!! WAPNO ROLNICZE

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

0-509-877-264.

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

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

"DOWO", (091) 578-67-33,

25663/A

dźwigowych oraz pomocników.

00620/A

GARAŻE blaszane - tanio i solidnie.

GARAŻE blaszane- konkurencyjne

(GK)

!!! WAPNO nawozowe. PPH

(GK)

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

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

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

602294559

PUB - zatrudnię. 0500-002-867.

doświadczoną pomoc kuchenną,
(GK)

00819/A

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

do układania kostki,

konserwatorów urządzeń

OD zaraz na sezon w O.W.

01211/A

(GK)

recepcjonnistę na sezon ze
znajomością j. niemieckiego.Mielno

(GK)

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

O 59 725 50 28; Koszalin 094 716 59 47 lub 0505 991 511

0602-211-807.

094/3542023 058/7629512,
(GK)

22952/A

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

0914850422. (GS)

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

ZATRUDNIĘ recepcjonistkę, lub

PRZYJMĘ na docielenia Koszalin

lat. Słupsk - 0506 944 620 lub

Mieszałki,
943737-544,782-982-263

25954/8

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

0606235417,018/334-08-10.

NAGROBKI granit od 1750zł, raty,

WRÓŻBA, tarot, runa.

094/365-63-18.

doświadczeniem na pomoc

25688/A

0661-940-763

23520/A

(GK)

TRANSFERY-lotniska.
---------------------------------------------------------

(GK)

058/588-36-02,

00713/A

ZATRUDNIĘ na sezon Panią z

(GK)

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

zatrudnię, 80zł/ dzień. Wiek do 35

00691/A

0694955559.

091/317-88-72,094/31-88-002,

ZATRUDNIMY podwykonawców

MŁODYCH i bez doświadczenia

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

22979/A

DWUTEOWNIK NP 360,

www.blaszaki.com 0-684532922,

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

--------------------------------------------------------00023/B

(GK)

! DETEKTYW PRYWATNY
094/34-00-992. (GK)

091/455-34-97

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

0603-11-73-78.

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

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

DAMSKO- MĘSKICH Z
DOŚWIADCZENIEM W

(GS)

25264/A

___ IM,_ _ _ _
0602-601-166.

PRZEDSTAWICIELI handlowych

tel. 094 346 42 09.

00811/A

25525/A

Niemcy 060248-58-64,

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

MECHANIKA na staż Koszalin

25581/A

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

ZATRUDNIĘ FRYZJERÓW(KI)

25672/A

(GK)

(GK)

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)

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

Koszalin tel. 783579091

606 744 984.

03126/A

WWW.F0T0WESELA.C0M.pl

(GK)

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

DREWNO opałowe 80 zł/ mp,

(GP)

IINTERBUS, Holandia, Belgia,

25965/A

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

(GK)
25922/A

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

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

(Inkubator Koszaliński) 697212132
(GK)

94/31-89-441, zatrudni kierowcę

WESELA, 0501-354264.

na ciągnik do transportu (chętnie
emerytów) 0668-953-378. (GK)

KRAWCOWĄ Szarych Szeregów

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

paczki z adresu pod adres
602-800-924 (GK)

668-307-693.
20463/B

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

00118/E

Mielenku, Lipowa 11,

ZATRUDNIĘ kombajnistę i kietowcę

PRACA fizyczna i umysłowa, sezon/
25681/A

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

! Inajtaniej Niemcy, Holandia+

25949/A

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

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

25527/A

ZAKŁAD Usług Pralniczych w

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

ogólnobudowlanego, dobre
06766/B

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

(GK)

POSZUKUJĘ pracownika

(GP)

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

(GK)

(GK)

KONTAKT PO 20.00, 696-020-654.

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

KIEROWCĘ do hurtowni alkoholi

0-502490-970.

25230/A

POSZUKUJĘ pani do sprzątania

tel. 601-628-531. (GP)

0503-198446, 067-26-69491

NOWOPOWSTAŁYM HOTELU W
DŹWIRZYNIE, PRACA STAŁA.

(N)

przedstawiciela handlowego
z doświadczeniem,

tel. 601-628-531.

25263/A

Koszalin, 601861871 po 18.00.

HURTOWNIA alkoholi zatrudni

zatrudni instalatora- serwisanta,

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

rekrutacja@perfektum.pl

tel 602 499 841

00118/C

!!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,

ZAKŁAD Instalacji Alarmowych

kat. C.

pracy. CV na adres:

25808/A

DREWNO kominkowe,

(GK)

509288386

25828/A

(N)
25574./A

(GK)
24702/A

RURY, słupki, 0694955559.
(GK)
25818/A

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

25954/A

Wójt Gminy Szczecinek ogłasza

drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
numerem działki 103/5 o pow. 0,1032 ha, położonej w obrębie Mosina - w
miejscowości Mosina wpisanej do Księgi Wieczystej 16324 stanowiącej
własność Gminy Szczecinek.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek
działka nr 103/5 oznaczona jest symbolem MNU-3 "tereny zabudowy
mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej".
Działka znajduje się w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej.
Pierwszy przetarg odbył się 25 czerwca 2009r. o godzinie 12:00 w siedzibie
Urzędu Gminy wSzczecinku ul. Pilska 3.
Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wynosi 27.000,00 zł
Postąpienie podczas przetargu nie może wynieść mniej niż 270,00 zł
Wadium wynosi 2.700,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2009r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu
Gminy Szczecinek przy ul. Pilskiej 3 w pokoju nr 5.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia
10.09.2009r. w odpowiedniej kwocie na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr
80124036791111000043507555 (za datę wniesienia wadium uważa się
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Szczecinek).
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczecinek ul.
Pilska 3, pok. nr 5, tel. 094 - 37 -432- 94 wew. 42.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
84309G3K2A

ć¥

* 4*

OGŁOSZENIA DROBNE,
SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

512-514-523 gorąca 30-latka.

(094)34-04-360; 0602-74-00-57.

(GK)

(GK)

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

AUTOLAWETA 0669-826-078.
(GK)
25664/A

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

25887/A

600-749-012 koszalinianka 23

HDS 8 ton Koszalin-

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.

lata.

(0)510-270-294.

0-59/846-11-10, 0508-120-638

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

(GP)

662-920-390 zmysłowa rozwódka.

HDS- wywrotka. 0602-372-620. (GK)

(GK)

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

'-----

25641/A

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

00366/C

(GK)
25114/C

24830/A

511-958-878.

25774/A

14895/A

SIATKI oc, pcv, leśne, zbrojeniowe,

słupki, druty. Producent, transport,
montaż. 59/84-75-325,
668-634-922 (GP)

ADA Słupsk, 0513-75-18-32.

(GP)

—---------------------------r-------------------------

03544/A

0-506-55-77-83.
03438/A

SIATKI ogr., leśne i słupki.

25590/A

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

SPRZEDAM owoc borówka

amerykańska 519-798-330.
~---------------------------------------------------

25859/A

STYROPIAN producent, dostawa.

052-331-6248. (GK)
-----------------------------------------

SUKNIE ślubna (38) 504-577-746.
(GK)
'

25538/A

SZAMBA 3m3, 0694955559. (GK)
----------------------------------------------------

25954/D

TKANINY, artykuły oraz usługi

tapicerskie. Koszalin Kosynierów 37
lei. 094/34542-92. (GK)
'

03469/A

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

25228/A

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

-produkcja, sprzedaż.
0-602-723-619. (GP)

ATRAKCYJNA blondynka

516-615-659

(GP)

(GK)
25919/A

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

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

06830/A

mmmmmm

Słupsk, 0661-177-611. (GP)
03504/A

(GK)

naprawa
RTV dojazd bezpłatny, Zakład,
Sikorskiego 5 094/3414-525,
698-074-634. (GK)

DŁUGONOGA Słupsk,

0-514-649-895.

(GP)

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

03558/6

(GK)
25775/A

GORĄCA nowa 18-latka

516-366-144 (GK)

! pralkonaprawy, Słupsk

ILONA 19 lat. 0727-670-334.

602-364-943 (GP)
06086/A

(GK)

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

JOWITA 0-692-070-493.

01893/B

(GP)
06470/A

03468/A

IZA Kołobrzeg 508-058-893.

00685/A

22986/A

(GP)

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

03468/B

25834/A

694-0240-80.

25658/A

(GK)

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

VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,

OLIWIA,MAJKA 0782-913-810.

094-34-03495.

(GK)

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

25888/A

24 h. Zatrudnimy Panie.
094-341-16-54.

Słupsk.

94/3465389

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

(GK)

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

22771/A

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

01020/B

(GK)
25636/A

!!!!!!!! Księżniczka, 0504-530-579
(GP)
—

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

06913/A

0500- 408-533 biuściasta Jagódka.
------------------------

25114/B

blondynka.

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

23465/A

03558/A

0-513-694-998 Monika - prywatnie.
(GP)
----------------------------------------------------------------

03425/A

0605403-555.

(GP)
04825/B

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

03552/A

wykończeniowe tel: 0794-686-703
00101/B

25029/A

00252/A

24543/A

(GK)
! SCANIA wys. burty 3W.
609-515-882 (GK)
—•-------- :--------------- ------------ ----------------

(GK)

(GP)

przyłącza, kotłownie, koparka,
0512-327-307. (GP)

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

0-508-69-69-32.

04820/C

25374/A

OGÓLNOBUDOWLANE, docieplenia,

ALKOHOLOWE odtrucia

remonty, hale, polbruki, chodniki,
hydraulika, przyłącza wod-kan

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

(GP)

692559271.

03523/A

napędy, monitoring - promocje,

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

--------------------------------------------------------47955/A

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

!! PRANIE dywany, meble

00506/A

okulistyczny. Koszalin, 0. Langego
(N)

(GK)
25495/A

(O)

01034/A

24444/A

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

solidnie. 059/83345-36,

25271/A

_ _ _ _ MM_ _ _ _

0-605-286-058,
0-660-385-917. (GP)

LEGITYMACJA studencka 57881.

(GK)

(GK)
25933/A

_______HL-

25963/A

LABRADORY rodowodowe
sprzedam, 0510-097482

(N)

(GS)

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

OCZKA wodne, kaskady, trawniki,

inne aranżacje. 0691-226-885.

(GP)

01032/A

Okna dachowe PCV. Atrakcyjne

GŁADZIE bezpyłowo; 0603-291-555

ceny!!! (GK)

(GS)

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

...
25804/B

VIDEO-DVD, fotografia.
502-329-385.

00954/A

03235/A

mieszkań, reiki, 606-806437.

(6K)

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

SPRZEDAWCZYNIĘ do sklepu
odzieżowego. Słupsk

0505-184422. (GP)

24741/A

01717/A

YORK piesek, 0667-943-343.
---------------------------------------------------------

RADIESTEZJA, oczyszczanie
(GK)

(GK)

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

(GK)

(GK)

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

(GK)

(GK)

25613/A

601418-306.

(GP)

20 zł Koszalin 0727-286-195.

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

25468/A

WIZYTY domowe 509-306317.

602571075
25429/A

--------------.—•-------------------------------------

(GK)

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

(GS)

MONTAŻ instalacji gazowych,

GLAZURA, remonty. 0660-778-756.

Zwycięstwa 253. (094)347-65-32.

21.094/345-85-96

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

PAZNOKCIE żelowe

FILMOWANIE+PHOTO-FREE-

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

05859/A

GLAZURA terakota Tanio

!!! OKNA PCV- Avangarde XXI

23777/A

OPTYK realizacja recept. Gabinet

603724634 (GK)

ELEKTRYCZNE 609-10-10-59. (GP)

886376425

21786/A

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

(GP)

23597/A

MASAŻYSTA kręgarz 727-288-901.

608-22-77-89. (GK)

wieku. "Drew-Plast", Koszalin,
01026/A

foteli, dywanów, 094/34142-95.

---------------------- 7---------- 1----------------------

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

(GK)

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

MEBLE na wymiar, 0609415-217.

(GS)

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

04206/A

!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,

24410/A

ELEKTRYCZNE od A-Z

01564/A

00691/A

MAMMOGRAFIA, 094/341-26-15

(GK)

układanie,renowacja schodów,

0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82.

(GK)

(GS)

06837/A

ELEKTRYK 886-370 286.

25578/A

514-235-787.

CYKLINOWANIE,

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

■ 01271/A

GINEKOLOG kobieta 0516-808444

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

GARAŻE- blaszaki tanio i

0-696-727-338, 513-084-589. (GK)

(GP)

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

ÜÜMÜÜALE NAJLEPSZE
PRANIE DYWANÓW, MEBLI.

00841/A

olejowanie, lakierowanie "Pardet"

Leszczyńskiego 10D,

(GS)

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

CYKLINOWANIE, 888-151-889.(GK)

BRAMEX bramy wjazdowe,

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,

25269/A

GINEKOLOG 0790-685-267

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.

POZOSTAŁE

CYKLINOWANIE, układanie,

00954/C

509-306-317. (GK)

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

(GK)

04594/A

garażowe, przemysłowe, balustrady,

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

25878/A

(N)

WOD-KAN. c.o. gaz tanio

WWW.HDV2.EU 0504-910-758.

drzwi. 0601-778-402

06615/A

(N)

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

ELEKTRYCZNE 667514229

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

(GP)

01393/A

! GINEKOLOG 518-254-040

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

30-LATKA Słupsk, 0791-620-311.

-------------------------------------------------------------------------------------- 03444/A------------- ------ --------------------------------------

HYDRAULICZNE instalacje,

(GK)

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

AUTOMATYKA, bramy, markizy,

(GS)

!!! 0514-220-205 ginekolog.

Staszica 8a.

(GS)

www.cyklinowanie-koszalin.pl

verticale, moskitiery. Stolarka
aluminiowa. Słupsk, ul.

(GK)

(GP)

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

CYKLINOWANIE bezp.

094/34141-30, 0504-308-000.

!!!! ROLETY

(GK)

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

0507-800-500

886-586-525 (GK)

GINEKOLOG, 0603-92-28-92

................................... ................... .... ■■■■ ■ ■—

066240-37-37.

HYDRAULICZNE gazowe

06199/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe

25632/A

00531/A

jmsmummL.

(GK)

Tanio. 050346-21-22.

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

Koszalin, Władysława IV-go 147A

www.bramex-slupsk.eu

!!!!!!!!!!!! 1,6 ton602-622-284.

509-765-180.

01019/A

!!!!!!!!!! 0-504-129-243.
NAJTAŃSZE remonty, hydraulika,

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

raty 059/842-65-57

094-343-50-84,0502-637-252.

03558/C

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

0793-172-751,

25865/A

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

energ. C.O. gazowe, 0-512-257-843,
059/842-98-01 (GP)

(GK)

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

III!! BRAMY

(GP)

30-LATKA Słupsk, 0-515-505-984.
----------------------------------------- -------------

06808/A

94346-30-03. (GK)

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

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

! PRZEPROWADZKI, transport

—

25018/A

TRANSPORT

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

25638/A

25019/A

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

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)

0790465-910. (GK)

'

(GP)

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

•---------------------------------------------------------------

!! GŁADZIE elewacje itp
697-518-767 (GK)

(GP)

!!!!!!!!! Najtaniej,

30-LATKA od 9 do 17.

05348/A

CYKLINOWANIE, 0692-266-887.

(GK)

03565/A

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

0-507-184-767 www.zloterolety.pl

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

25114/A

materiał 15%. (GP)

Słupsk ul.Złota 3 059/84248-84;

0600-696-516 Dwie początkujące.
---------------------------------------------------------

OKNA, DRZWI

(GK)

!!!!!!!!! Potencja

(GK)

Przeprowadzki, Słupsk,

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

25776/A

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

0-511-191-619 Słupsk, Nikola.

22585/D

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

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

(GK)

! HYDRAULIK przeróbki

783935032 (GK)

moskitiery, verticale. Produkcja

przeprowadzki, Słupsk.

(GK)

zapraszamy!

(GS)

516-234-106.

(GS)

!!!!!!! ROLETY

0602-2846-93 Meblowozem -

0510-583-517 Ewa ładna

05799/B

grzyby; www.wczasy-porost.pl ---------------------------------------------------------

25886/A

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.

0501- 775-245 Grażynka biust 5.
-- ------------------------------- .-------------- :-------

(GP)

25417/A

514-633-878 (GK)

23465/B

(GK)

25773/A

SPRAGNIONA rozwódka

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

(GK)

00615/A

IHUSŁUGI ogólnobudowlane i

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

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

!!!! WCZASY, weekendy, ryby,

(GS)

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

glazura,itd., VAT. (GP)

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

03499/A

SPRAGNIONA 0-600-752-038.
----------------------------------—---------- ----------

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

okolice. 0509-563-960.

23064/A

ŁEBA - pokoje, 059-866-26-34.

Tynki gipsowe llzł. Koszalin i

PCV bezołowiowe i aluminium.

(GK)

06279/A

%0D.-KAN.-C0.

(GK)

25488/A

(GP)

Tel. 663-882-366.

podbitki, remonty, tanio.
0723-896-716. (GK)

!! POSADZKI maszynowe lOzł.

25214/A

0-888-957-669.

!!!!! Ocieplenia, płyty G/K,

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

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

(GK)

!! MŁODA studentka 512-612411.
----- ----------------------------------------------- —

23815/A

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna

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

—

25590/B

SPEŁNIAMY fantazje.

0500-565-973.

06939/A

094/346-80-60, 0-503-380410.

(GP)

Ü!!!!! 0662-665457. WYJAZDY.

(GP)

(N)

WYPOCZYNEK
I TURYSTYKA

TYNKI gipsowe maszynowe

WYMIANA pokryć dachowych.

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

23363/A

VIDEOFILMOWANIE,
FOTOREPORTAŻ ŚLUBY,

00335/A

06938/A

POŃCZOSZKI, 0609-530-241,

(GK)

----------------------------7-------- :--------------------

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

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

!!!!!!!!!!! Malarz,

!! Malowanie,tapety natryskowe,
remonty A-Z. 0796-101-623. (GP)

059/847-55-15, 0602-748-515

!!!!!!!!!!!!!!! 777;

06592/A

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

(GK)

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
---------------------------------------------------------

01020/A

Remonty mieszkań, solidnie, tanio.

LODÓWKI, zamrażarki.

(GK)

(GK)

(GK)

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

--------------------------------------------------------------------- 47935/A

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

94-345-79-16.

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

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

25682/A

25772/A

(GP)

IM!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA

24497/A

(GK)
-------------- ,-------------------- •---- ----------- ------

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

! Ü!!!!!!!! U !!!!!!! "LAS

05641/A

remonty od A do Z, upust na

PRALKI- AGD, zmywarki,

NOWA 19-latka. 0514-810-135.

(GK)

(GP)

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

VIDEOFILMOWANIE foto

889-929-509

094-318-95-11, 0-504-391-790.

!!! 1502-541-194 Najtańsze

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

(GK)

25117/A

TAPETY natryskowe, remonty.

Produkcja, montaż,
059/84-37-373.

00624/A

(GK)

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

"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,

gwarancja 094/340-25-25,

(GK)
25778/A

REMONTY. 0787-250-799.

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

MŁODA mężatka. 723-352-647
---------------------------------------------------------

ROLETY

JUNKERSY- naprawa tanio,

94/318-01-50

25637/A

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

gładzie, terakota, glazura

(GK)

MIŁA 40-latka. Tel. 510-778-743.
(GK)

04823/A

606-579-846.

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

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

Szczecin, Stargard 0889433-021.

(GP)

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

!!!!! REMONTY, malowanie,

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.
02837/A

24948/A

GAZOWE urządzenia- naprawa,
----------------------------------------------------------

(GK)

REMONTY, polbruk i docieplenia.

796-165-623.

ELEKTRYCZNE, alarmy,
---------------------------------------------------------

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

KADA-MS kada@ms.pl

(GK)

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.

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

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,

721-614-168.

(GP)

06705/A

REMONTY, 0793-795-863.

(GP)

--------------------------------------------------------25777/A

REMONTY, 0-505-095-928. (GP)

OKNA

!!!!!!!!!!! 501-294-271
06619/A

szafy, Słupsk, 0602-394-696. (GP)

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

00302/A
23152/A

(GS)

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

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

(GS)

Podajemy strefy
telefonicznych
numerów kierunkowych:
094kosza\\ńska,
059 słupska
091 szczecińska

(GP)

(GK)

-----

24672/B

PRZYJĘCIA WESELNE

Pralki wentylatory telewizory sprzęt
kuchenny Biesiekierz 5a

(GK)

(GK)

TEL. 0509-318-727

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

04127/C

509267084.

01786/A

tel. 664423-307, 507-106-151.

KWADRANSIK 696-581930.

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

(GS)

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

TYNKI + posadzki maszynowo,

WYPRZEDAŻ AGD, RTV, lodówki

ZIEMIA torfowa. 0607-693-912.

25056/A

REMONTY kompleksowo

25130/A

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

KOBIECA, 0798-909-316.

(GK)

04997/C

BRAMY garażowe i wjazdowe

Ogłoszenia pochodzą:
(GK)- obszar koszaliński
(GP)- obszar słupski
(GS)- obszar szczeciński
(N)-ogłoszenie
z internetowego systemu
ogłoszeń www.nadaj.pl

!!!!Domowe TV. 059-84-20-970.

--------------------------------------------------------25416/A

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

13385/A

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

059/84-00-310

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naprawa
RTV - domowe. 059/843-04-65.

GORĄCA brunetka. 514-808-274.
25330/A

NAPRAWY RTV AGO

(GP)

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

(GK)

25698/B

___ jmsl___

00628/A

BIUŚCIASTA, 0-607-304-654.
25954/C

24702/B

25219/A

(GK)

REMONTY A-Z, 660-164-363.

Goleniów 091/407-20-10

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

24854/A

ANIOŁEK Kołobrzeg 0698-054-054.

ATRAKCYJNA milutka 40- latka,

(GK)

24027/A

(GP)

(GK)

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

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

~—---------------------------------------------------

059-841-2444

888-815-700

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

(GK)

00466/A

SILNIKI elektryczne, 0694955559.

03536/A

0604-696-386.

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

01787/A

POLBRUK kamień tanio

ul. Mickiewicza 8,094/346-23-93.

47941/A

ASIA 515-66-39-08, Słupsk.

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

Rolety- Rzymskie - Verticale- Plisy Markizy - Moskitiery - Żaluzje

(GP)

(GK)

Producent, Słupsk 059/847-1642.

garażowe. Goleniów
091/407-20-10 (GS)

0661-679-665.

międzynarodowy, przeprowadzki.
500-201-769. (GK)

(GK)

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy

"ROL- POL"

600-231-608.

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

25917/A

GŁADZIE, malowanie.

ul. Ogrodowa 8, tel. 508-230-887,

(GK)

(GK)

00729/A

(GK)

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

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

wykończenia. 508 717 564.

(GK)

REMONTY mieszkań,

druty, słupki. Transport. Montaż.
(GP)

tel: 094-341-83-22.

GŁADZIE, malowanie, regips,

OKNA "Anterm1' PCV, ALU. Rolety-

AMELIA. 0662-596-798.
03385/B

03231/A

(GK)
25725/A

TRANSPORT 1,51., krajowy,

0-603-070-188.

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

tapety, 511-725-569.

rolety zewnętrzne sprzedaż-

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333
---------------------------------------------------------

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

komorowe współczynnik o,5,

MIĘDZYNAROD. towar,

(GK)

(GK)

Kaszyńska 0-59/842-87-55,
(GP)

24269/A

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.

PRZEPROWADZKI, 0668--546-864.

AGNIESZKA Koszalin
----------------------------------------------------------

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

24443/A

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

(GK)

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

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

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

(GP)

ABSOLUTNIE wszystko.

ogrodzenia, balustrady.
094/346-85-57. (GK)

GŁADZIE, malowanie, glazura,

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

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

SIATKA- sprzedaż, montaż,

!!!!!! OKNA "Akus", 5 i 6 -

montaż. Koszalin, ul: Lechicka 4,

(GK)
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TAJEMNICE PSYCHOLOGII
KRÓTKO

Kiedy ona odchodzi...

j Mózg i narkotyki

badania Kposowy, zauważa,
że duża część mężczyzn, któ
rzy po rozwodzie popełnili sa
mobójstwo, miała przedtem
poważne kłopoty z alkoholem
lub narkotykami. Jego zda
niem szczególnie podatni
na załamanie nerwowe mogą
być ci panowie, którzy w po
wszechnej opinii uchodzą
za ludzi silnych, mających de
cydujący głos w małżeństwie.
Nagle zostają sami - porzuce
ni i odtrąceni.
- Wtedy tracą sens życia.
Czynnikiem sprzyjającym ta
kiemu myśleniu mogą być
wcześniejsze niepowodzenia
w pracy lub co gorsza jej
utrata. Ponieważ w przeci
wieństwie do kobiet nie po
trafią się oni dzielić swoimi
problemami z przyjaciółmi,
pogłębia się w nich poczucie
osamotnienia i izolacji. Stąd
już krok do depresji i myśli
0 samobójstwie - tłumaczy
Hendin.
Jednak najbardziej praw
dopodobną przyczyną samo
bójstw są - zdaniem tego na
ukowca - ukryte zaburzenia
emocjonalne, których nigdy
nie udało si£ zdiagnozować
1 wyleczyć, ponieważ męż
czyźni rzadko zgłaszają się
z takimi sprawami do leka
rza. - Taka niestabilność psy
chiczna może popchnąć męż
czyznę do samobójstwa lub
do aktów agresji wobec kobie
ty, która zamierza od niego
odejść, a czasem do jednego
i dnigiego - podkreśla Hen
din.

Kiedy pojawia się ból, nasz
! mózg zaczyna produkować
substancję o działaniu odurza
jącym działającą jak marihuana,
j Jak wiadomo wytwarza się ją
| z konopi indyjskich, a znajdująj ce się w niej związki halucyno| genne noszą nazwę kanabinoj idów. Występują one nie tylko
j w marihuanie. Jeden z nich
j o nazwie anandamid znalezioi no w mózgu szczura. Badacze
| pod kierunkiem Michaela Wali kera z Brown University (USA),
| którzy dokonali tego odkrycia,
postanowili zbadać, jaką funk\ cję może pełnić ten związek
j w organizmie ssaków. Ekspery! menty wykazały, że ma on dziaj łanie znieczulające.
Naukowcy już od jakiegoś
| czasu domyślali się, że system
| łagodzenia bólu u ssaków skła
da się nie tylko ze znanych
I od dawna endorfin, które
| pod względem składu chej micznego przypominają morfi| nę, ale również z innych subj stancji. Walker był jednym
j z pierwszych naukowców, któ; rzy wpadli na trop tych związ5 ków. - Istnieje wiele rodzajów
| bólu. Nasz organizm reaguje
j na nie na kilka sposobów. Cza! sem uruchamia produkcję en
dorfin. Jednak innym razem
wydziela związki podobne
do marihuany - tłumaczy naI ukowiec. Jak wiadomo marihuj ana znosi niektóre rodzaje bó
lu. Ekstrakt z konopi indyjskich
stosowano do łagodzenia doI legliwości przez tysiąclecia
| w Chinach i na Bliskim Wscho| dzie. Walker ma więc nadzieję,
j że jego badania to krok w kieI runku opracowania nowych lej ków znieczulających, w których
i aktywną substancją będzie
| anandamid. - Skoro mózg ssaj ków sam produkuje ten zwią| zek, my też nie powinniśmy
i mieć oporów, aby sięgnąć
i po niego, skoro możemy w ten
| sposób pomóc pokonać ból i komentuje Walker.

(SN)

(SN)

MAŁŻEŃSTWO Mężczyźni nie tacy silni, jak mówią. Rozwód lub separacja fatalnie wpływają
na męską psychikę - doszli do wniosku naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego.
SUPERNOWA
redakcja@gk24_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mężczyźni, którzy rozstali
się ze swoimi partnerkami
życiowymi, dwukrotnie czę
ściej odbierają sobie życie,
w porównaniu z mężczyzna
mi żonatymi - wynika z ana
lizy danych na temat samo
bójstw w USA. Są to kolejne
w ostatnich latach badania
wskazujące, że - wbrew roz
powszechnianej przez sa
mych mężczyzn opinii - źle
znoszą oni rozstania. Załama
nia psychiczne i głębokie de
presje, prowadzące w skraj
nych sytuacjach do podejmo
wania prób samobójczych,
zdarzają się u nich częściej
niż u kobiet.
Jak podkreśla główny au
tor badań Augustine Kposowa, w przypadku słabej płci
rozwód rzadko bywa przy
czyną targnięcia się na życie.
- Kobiety cierpią, kiedy od
chodzi od nich ukochany
mężczyzna, lecz nie zabijają
się z tego powodu, chyba że
już wcześniej przejawiały
skłonność do myśli i czynów
samobójczych, co mogło być
wynikiem jakiś zaburzeń
emocjonalnych - uważa ba
dacz.
Z dokonanej przez niego
analizy, w której uwzględ
niono dane dotyczące prawie
pół miliona zgonów, wynika,
że nawet po uwzględnieniu
takich czynników ryzyka jak
wiek, stan materialny, pozy
cja społeczna czy wykształce
nie - rozwód wciąż jest

Para... jeszcze razem.

Fot Supernowa

u mężczyzn ważną przyczy
ną podjęcia próby samobój
czej. Zatem kiedy kobieta od
chodzi, chęć odebrania sobie
życia jest podobna u męż

Jak to wytłumaczyć? Psy
chiatra prof. Herbert Hendin,
dyrektor Amerykańskiego
Towarzystwa Zapobiegania
Samobójstwom, komentując

Więźniowie dymka - lęki i fobie

Erudycja płynie z kory
mózgowej

NAŁOGI Co druga osoba paląca uskarża się na kłopoty emocjonalne - doszli do wniosku naukowcy, któ
rzy przeprowadzili ankietę wśród kilku tysięcy ofiar nikotynowego nałogu.

UMYSŁ Warto się kształcić, aby zachować sprawność.
Liczba połączeń pomiędzy
komórkami nerwowymi zależy
w dużym stopniu od rodzaju
wykonywanej przez nas pracy
oraz sposobu podejścia do niej
- twierdzą naukowcy z Uni
wersytetu Stanowego Illinois
w Chicago.
- Miarą rozwoju danego
fragmentu mózgu jest liczba
połączeń pomiędzy tworzący
mi go komórkami nerwowymi.
Połączenia te zwane synapsa
mi powstają z kolei tym czę
ściej im intensywniej wykorzy
stywana jest dana część mózgu
— mówi James Black, główny
autor badań. Obserwując tzw.
korę przedczołową z przodu
mózgu zauważył on, że osoby
z wyższym wykształceniem,
które dbały o swoją edukację
i wciąż nabywały nowych do
świadczeń zawodowych, miały
w tej części więcej połączeń
międzykomórkowych. Wyko
rzystując obrazy uzyskane
pod mikroskopem elektrono
wym Black policzył liczbę neu
ronów i synaps w tkankach
mózgowych pobranych od 16
zmarłych osób. Przed śmiercią

czyzn młodych i starych, bo
gatych i biednych, takich,
którzy ukończyli szkołę za
wodową i profesorów uniwer
sytetu.

ludzie ci nie cierpieli na żadne
choroby układu nerwowego
i w momencie zgonu byli w po
dobnym wieku. Mimo to różni
ce w budowie kory przedczołowej były znaczne.
- Najwięcej połączeń doli
czyliśmy się u tych, którzy wy
konywali zawody wymagające
stałego dokształcania się.
W porównaniu z resztą mieli
0 20 proc. więcej synaps - in
formuje Black. Przypuszcza
on, że wytwarzanie nowych
połączeń jest sposobem na ma
gazynowanie coraz to nowych
informacji, które napływają
do mózgu w efekcie ciągłego
doskonalenia swoich umiejęt
ności. - Można więc powie
dzieć, że doświadczenie zawo
dowe gromadzi się w korze
przedczołowej mózgu. Ü osób,
które wykonują pracę mało ob
ciążającą umysł, liczba połą
czeń zmniejsza się z upływem
lat. Brak nowych informacji
1 doświadczeń sprawia, że ko
mórki mózgowe zaczynają tra
cić ze sobą kontakt - podsumo
wuje uczony.
(SN)

SUPERNOWA
redakcja@qk24.pl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Ankieta ujawniła zaska
kujące zjawisko. Okazało się,
że cztery na dziesięć osób pa
lących papierosy uskarża się
na rozmaite dolegliwości psy
chiczne lub psychosomatycz
ne. Są to przede wszystkim
depresje, lęki, fobie i nerwice
- relacjonuje główna autorka
badań Karen Lasser z Ha
rvard Medical School w Bo
stonie (USA). Podkreśla, że
choć ankietę przeprowadzono
w Stanach, jej wyniki są re
prezentatywne dla wielu in
nych krajów zachodnich.
Potwierdza to jej brytyjski
współpracownik, Andy Par
rott z Uniwersytetu Wschod
niego Londynu. Jest on jednak
mniej zdziwiony uzyskanymi
wynikami. - Spodziewałem
się tego. Pojawia się pytanie,
co tu jest przyczyną, a co skut
kiem. Czy to osoby ze słabą
psychiką są bardziej podatne
na nałóg nikotynowy, czy też
raczej to nałóg powoduje osła
bienie psychiki? - zastanawia

Badacze uczestniczący w tym projekde jako pierwsi zauważyli, że dużo
osób cierpiących na jakąś dolegliwość psychiczną pali
papierosy.

się naukowiec. Jego zdaniem
bliższa prawdy jest ta druga
teza. - Uzależnienie od niko
tyny sprzyja pojawianiu się
dolegliwości natury psychicz

Fot. Supernowa

nej, głównie depresji i stanów
lękowych - stwierdza.
Do niedawna większość
badaczy zajmujących się na
łogiem tytoniowym uważała

raczej, że to osoby słabe psy
chicznie chętniej sięgają
po papierosy, ponieważ po
magają one pokonać lęk lub
utrzymać równowagę emocjo
nalną w trudnych sytuacjach.
Tylko nieliczni palą, bo lubią.
Większość pali, bo musi. Jed
nak zdaniem Parrotta ten
mechanizm jest o wiele bar
dziej skomplikowany. - Oso
ba silnie uzależniona od pa
pierosów potrzebuje ich, aby
normalnie funkcjonować. Je
śli poziom nikotyny w jej or
ganizmie znacznie spadnie,
pojawiają się takie reakcje
jak rozdrażnienie, niepokój
i lęk. Z czasem te symptomy
mogą się pogłębiać, a czas ich
trwania wydłużać. W pew
nym momencie nałogowy pa
lacz zaczyna mieć kłopoty
z psychiką - mówi nauko
wiec, zastrzegając jednak, że
mechanizm ten nie dotyczy
każdego amatora papierosów.
W ankiecie przeprowadzo
nej przez Parrotta i Lasser
udział wzięło ponad 4 tys.
osób w wieku od 15 do 54 lat.
(SN)

TELEWIZJA

wtorek 4 sierpnia 2009

TVP POLONIA

TVP 1
:

Bez śladu 4 (19/24)

Tancerze (7)

06.00 Kawa czy herbata?

06.45 Tełezakupy

08.00 Wiadomości

07.15 Złotopolscy (272): Tajemnica

08.10 Pogoda

| 05.15 Wstawaj! Gramy! - muz.
06.00 Nowy dzień z Polsat News

f
i;

07.00 TV Market - mag. reklamowy
| 07.15 Wielka wygrana - teleturniej
f 08.00 Przygody w siodle (32)-se-

spowiedzi-serial obyczajowy,

08.15 Kwadrans po ósmej-wywiad
08.30 Koszmarny Karolek (29):

Polska
I 07.45 0 słupnikach - film dokumen-

rial familijny, Australia/Kanada, reż. Steve Mann

talny, Polska 2009

Urodziny Damianka - serial
08.45 Świnka Peppa (48): Gra w

08.10 Dwójka dzieciom: Milly i Mol

piłkę - serial, Wlk. Brytania
08.55 Jedynkowe przedszkole
09.20 Lippy & Messy

i

ly (5/26):Alf-serialanimowany, Australia
| 08.30 Radiostacja Roscoe

09.30 Legenda Nezha (44): Po

mowany, Chiny

1

09.55 Na wysokiej fali (19) -serial

obyczajowy, Australia
10.30 Don Matteo 3 (9): Tajemnice

serial dla młodzieży, Kanada
09.00 Barwy szczęścia (63) -serial
obyczajowy, Polska
09.30 Barwy szczęścia (64) - serial

klasztoru serial sensac.,Wł.
11.25 Tełezakupy

obyczajowy, Polska
10.00 Kopciuszek (16) - serial oby
czajowy, Polska

12.00 Wiadomości

1020 Moja rodzinka (14/34)-se

rial obycz., Wielka Brytania

12.10 Agrobiznes-magazyn rolniczy
12.20 Plebania (1305) serial, Pol.
12.45 Klan(1694)-serial,Pol.
13.10 Szkoła złamanych serc

j

|

14.30 Ktokolwiek widział, ktokol-

13215 Z lotu ptaka (7) - serial doku

kół iskrzy - serial obyczajowy,

15.10 Przeprowadzki (7/10): Niczyj portret - serial obycz., Pol.
16.10 Kolarstwo: Tour de Pologne
17.00 Teleexpress

j

1720 Kolarstwo: Tour de Pologne
18.15 Moda na sukces-telen., USA
18.45 Przebojowa noc-muz.

17.30 Program lokalny
18.10 M jak miłość (659) - serial

logne
19.00 Wieczorynka: Mój przyjaciel

19.05 Tulipan (1/6)-serial obycza-

obyczajowy, Polska

królik (22): Najlepszy sko

jowy, Polska

czek na świecie- serial ani-

20.05 Tancerze (7) - serial obyczajo-

mowany, Kanada

USA, wyk. Frankie Muniz

21.00 Czas na miłość: W sidłach

19.55 Sport
20.00 Kolarstwo: Kronika Tour de

uczuć - thriller, Kanada 2005
22.30 Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa
Brzegi” 2009 w Kazimierzu
Dolnym i Janowcu nad Wisłą

Pologne
20.10 Prognoza pogody

2025 Papierowe małżeństwo-ko
media obyczajowa,
Polska/Wielka Brytania 1991
22.00 Przypadkowy świadek -thriller, USA 2006

22.45
23.10

23.45 Kino nocnych maików. McVi-

ny, USA, wyk. Simon Baker
17.45 Ostry dyżur 10 (30) - serial
obyczajowy, USA
i; 18.50 Wydarzenia
1920 Sport, Prognoza pogody
19.30 Malanowski i Partnerzy (56):

j

cy/USA 2002, wyk. Eminem
Z bliska i z daleka: Sprawie
dliwość według Putina-film

01.35 Notacje: Grażyna Jonkajtys.
Kresowa droga Polaków

dokumentalny, Niemcy 2006
Zakończenie programu

01.50 Zakończenie programu

16.25
17.30
1825

USA 2004, reż. John Lee Hancock, wyk. Dennis Quaid
| 22.00 Studio Lotto
( 23.05 CSI: Kryminalne zagadki
Miami 3 (61) - serial sensa
cyjny, USA, wyk. Adam Rodri
guez, David Caruso
I

f

I 02.45 Nagroda gwarantowana
03.45 Tajemnice losu
| 04.45 Zakazana kamera

05.05 Barwy grzechu {148/160) tele

Alamo
1836 r. Niewielka grupa teksaskich śmiał
ków przez ponad 13 dni stawiała opór
meksykańskiej armii, próbując nie do
puścić do rozbicia nowo powstałej Re
publiki Teksasu. Niespełna 200-osobowy
oddział bronił się w twierdzy Alamo. Prze
ciwko sobie mieli wojsko liczące 2 tys.
świetnie uzbrojonych żołnierzy.

nowela, Brazylia, wyk. Tais Araujo
05.55 Na Wspólnej (47)-serial obycza
jowy, Polska
0625 Mamy Cię!- program rozrywkowy
07.40 MagdaM.(22)-serialobyczajowy,
Polska, reż. Jacek Borcuch

TVN SIEDEM

western, USA 1972, reż. Sydney Pollack, wyk. Allyn
Ann Mclerie, Robert Redford, Stefan Gierasch, Will Geer

Jeremiah Johnson
Zmęczony cywilizacją Jeremiah wyrusza
w góry, żeby jako traper żyć w zgodzie z
naturą. Niebawem zostaje okrzyknięty
bohaterem przez plemię Płaskich Głów i do
staje za żonę córkę ich wodza. Pewnego
dnia mężczyzna narusza święte terytorium
Indian, którzy w odwecie zabijają mu
żonę i przybranego syna.

19.35

20.05

2220

00.45 Wróżki

10.05 Big Brother 4.1 - reality show

11.20 Big Brother 4.1 - reality show
11.50 Big Brother 4.1 - reality show
13.15 Program rozrywkowy

trze Sztompce - cykl dok., Pol.
10.45 Wielka miłość Balzaka
(6/7): Unoskoczłd - serial
11.45 Kroniki XIV Światowych

13.45 Dziewczyny fortuny - pro

Igrzysk Polonijnych
12.00 Wiadomości

gram interaktywny
14.45 Muzyczne listy- mag. mu

12.10 Więzy krwi (8) - serial, Pol.
13.00 Dwadzieścia lat minęło... -

zyczny
15.50 Instynkt tropiciela - magazyn
16.25 Instynkt tropiciela - magazyn

1992 - cykl dokumentalny

17.00 Mała czarna - talk show
18.00 Strażnik Teksasu (18) - se

13.45 Panny i wdowy (3/5) -serial
14.40 ...ale festiwale!: Spotkania
Zamkowe. Śpiewajmy po

rial sensacyjny, USA, wyk.
Chuck Norris
19.00 Zbuntowani (21) - serial oby
czajowy, Meksyk, reż. Juan
Carlos Munoz

ezję. Świat wg Nohavicy -

koncert
15.40 Nasz reportaż: Pamięć cią
gle żywa

17.20 Kolarstwo: Tour de Pologne

fabulamo-dokumentalny
20.50 Bez śladu 4 (19/24) - serial
|

kryminalny, USA, wyk. Anthony
LaPaglia, Poppy Montgomery,
Eric Close, Enrique Murciano

j

21.50 Jedenasta godzina (10/18) -

serial obyczajowy, USA, wyk.
Rufus Sewell, Jeff Seymour,
Waneta Storms, Shawn Doyle
| 22.50 Twarzą w twarz 2 (10) - serial
sensacyjny, Polska, wyk. Paweł
Małaszyński, Magda Walach,
Marcin Perchuć, Karolina Nol|

f 23.45 Szymon Majewski Show 8-

program rozrywkowy
00.50 Uwaga!-magazyn

I 01.16 Nocne granie
02.30 Rozmowy wtoku-talkshow
03.25 Nic straconego - programy

powtórkowe

06.00
07.00
08.00
09.00

10.00

1020

18.00
19.00

20.00
20.30

21.00

18.45 W labiryncie (76): Igor tele

nowela, Polska
19.15 Dobranocka: Miś Kudłatek:
W parku - serial anim., Polska
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.00 Kolarstwo: Kronika Tour de
Pologne
20.10 Prognoza pogody
20.15 Więzy krwi (8) -serial, Pol.
21.10 Wideoteka dorosłego czło

stał on zamordowany w
Ystad, skąd ptzyjechał pociąg.
Kurt Wallander rozpoczyna
dochodzenie.
22.55 Regina (22) - serial obyczajo
wy, Polska, reż. Teresa Kotlarczyk
23.25 Życie rodzinne - film familijny,

wieka - program muzyczny
21.35 Okazja (13): Dżoger - serial

komediowy, Polska
22.00 Okazja (14): Bożenka -serial

bizak
1

kryminalny, Szwecja
Kolejny raz detektyw Wallander staje w obliczu niezwykle
trudnego śledztwa. Lokalna
partia socjaldemokratyczna
rozpoczyna kampanię wybor
czą, której głównym hasłem
jest walka z rasizmem. Wkrót
ce w Gdańsku w jednym z po
ciągów zostają znalezione
zwłoki czarnoskórego mężczy
zny. Śledztwo wykazuje, że zo

lenowela, Polska

TVN
20.05 W-11 - wydział śledczy - serial

17.10 Agent przyszłości (15/16)-serial

19.05

ma odpoczynku na szczy
tach. Film o profesorze Pio

18.15 W labiryncie (75): Towar te

mediowy, USA

- serial sensacyjny, Niemcy
Diabli nadali (15/25) - serial ko
mediowy, USA, wyk. Kevin James
Jej cały świat 2 (20-osŁ)-serial ko
mediowy, USA, wyk. Bruno Campos,
Christina Applegate
Jeremiah Johnson - western, USA
1972, reż. Sydney Pollack, wyk.
Allyn Ann Mclerie, Robert Redford
Po tragedii „Posejdona” -film sen
sacyjny, USA 1979, reż. Irvin Allen,
wyk. Karl Malden, Michael Caine

(17) - se
rial sensacyjny, USA, wyk.
Chuck Norris

09.05 Strażnik Teksasu

nowela, Polska
10.20 Młodzi twórcy mistrzom: Nie

| 19.50 Uwaga! - magazyn reporterów

13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00

SF, USA, wyk. ChristopherGorham

lenowela, Polska
09.55 W labiryncie (76): Igor-tele

Galileo

1040 Tełezakupy
1220 Apetyt na kasę
1320 Barwy grzechu (149/160)-tele

18.05 Kobra: Oddział specjalny (12/32)

czajowy, Meksyk, reż. Juan
Carlos Munoz
08.05 Dziewczyny fortuny - pro
gram interaktywny

09.25 W labiryncie (75): Towar-te

Wallander Afrykanin - serial

12.00

Polska, reż. Jacek Borcuch

wadzki - program dla dzieci

21.00

- serial sensacyjny, Niemcy

16.10 MagdaM.(23)-serialobyczajowy,

07.00 Zbuntowani (20) - serial oby

08.55 Domisie: Domisiowe wypro

20.00

11.00

nowela, Bracia, wyk. Tais Araujo

zyczny
06.25 TV Market

rial przyg., Polska

17.00 Teleexpress

08.40 Agent przyszłości (14/16)-serial
SF, USA, wyk. Christopher Gorham
09.35 Kobra: Oddział specjalny (11/32)

1420 Mamy Cię! - program rozrywkowy
15.40 Jejcaiyświat2(19/20)-serialko

Marka Piegusa (9-osŁ) -se

16.10 Kolarstwo: Tour de Pologne

ÄkscoH&ry

dramat, USA 2004, reż. John Lee Hancock,
wyk. Dennis Quaid, Billy Bob Thornton, Jason Patrick

turystyczny

19.00 Fakty
i 19.30 Sport
| 19.40 Prognoza pogody

00.05 CSI: Kryminalne zagadki
Miami3(62)-serialsensacyjny, USA, wyk. David Caruso
01.05 Granica ryzyka -thriller, Hiszpania 1997

da/USA, wyk. Tom Welling, Kri
stin Kreuk, Michael Rosen
baum
Przyjaciele 8 (19/24) - serial
komediowy, USA, wyk. Jennifer
Aniston, Courtney Cox, Lisa
Kudrow, Matthew LeBlanc
Przyjaciele 8 (20/24) - serial
komediowy, USA, wyk. Jennifer
Aniston, Courtney Cox, Lisa
Kudrow, Matthew LeBlanc
Rozmowy w toku - talk show
Sąd rodzinny-serial
fabulamo-dokumentalny
Detektywi - serial fabularno-dokumentalny

f

bulamo-dokumentalny
20.00 Alamo-dramat historyczny,

kino: 8. mila - dramat, Niem

Brytania 1980

f
f

Toksyczna miłość - serial fa-

j

Sport telegram

car-film kryminalny, Wielka

15.55

15.50 Wydarzenia

I 16.10 Prognoza pogody
16.15 Interwencja-magazyn
I 16.45 Obrońca (4) - serial sensacyj-

(4)-relacja
Panorama

23.15 Prognoza pogody
2320 Wieczór filmowy. Kocham

i

USA, wyk. Beth Broderick

wy, Polska

1920 Wiadomości

1520

14.45 Zwariowany świat Malcolma

| 15.15 Sabrina, nastoletnia czarównica (33) - serial komediowy,

czajowy, Polska

18.50 Kolarstwo: Mini Tour de Po-

(12/22) - serial SF, Kana

(137) - serial komediowy,

j 15.15 MAS.H. (230)-serial kornei 15.50 Dom (19/25): Jestem dla
ciebie niedzielą-serial oby-

1420 Tajemnice SmalMIle

mediowy, Polska
i

Australia
diowy, USA, wyk. Alan Alda

0525 Muzyczne listy - mag. mu

czajowy, Polska

I 14.00 Miodowe lata (32) -serial ko-

mentalny, Francja

15.05 Prognoza pogody

08.35 Niewiarygodne przygody

czajowy, Polska

ny, USA

| 14.25 Córki McLeoda (81): Gdy wo-

09.20 Milionerzy-teleturniej

serial komediowy, Polska

12.00 Magnum (123/162): Fałszywazagrywka-serialsensacyj-

08.15 Clever Widzisz i wiesz

04.35 instynkt tropiciela - magazyn
05.00 Program rozrywkowy

serial obyczajowy, Polska, wyk.
Tomasz Schimscheiner, Boże
na Dykiel, Joanna Jabtczyńska,
Renata Dancewicz
13.40 W-11 - wydział śledczy - serial
fabulamo-dokumentalny

i

Wallanden: Afrykanin

08.10 Prognoza pogody
08.15 Kwadrans po ósmej

| 12.00 Rodzina zastępcza (177) | 13.00 Mamuśki (11) - serial oby-

Wideoteka dorosłego
człowieka

04.10 Instynkt tropiciela - magazyn

1020 Salon gry
1120 Tełesklep
| 1220 Na Wspólnej (1074-1076)-

i; 11.30 Sabrina, nastoletnia czarównica (32) - serial komediowy,
USA, wyk. Beth Broderick

I 13.30 Mamuśki (12) - serial oby

12.55 Lotko.tv- teleturniej

wiek wie...
15.00 Wiadomości

08.30 Nowe przygody Tequili i Bonettiego (6) - serial sensacyj

11.10 Nowe przygody Rippera
(43/44) -serial, USA

(171) - serial obycz., Australia
14.00 Podróżnik: Isalo-magazyn
14.25 ZUS dla ciebie

SERIAL

06.00 Kawa my herbata?
08.00 Wiadomości

| 05.30 Uwaga!-magazyn
05.50 Tełesklep
06.50 Granie na śniadanie

ny, Włochy, wyk. Jack Scalia
09.35 Czarodziejki (104) - serial
obyczajowy, USA
10.30 Sheena (32)- serial sensacyjny, USA

(24/52): Więcej niż singel-

czwórny wachlarz - serial ani

X

SERIAL

SERIAL

Papierowe małżeństwo

'W

Amerykański chopper
Amerykański hot-rod
Jak to jestzrobione?
Prawda ex/ fałsz- pogromcy mitów:
Kontrola umysłu
W klatce czasu: Kaskaderzy
Zwykłe rzeczy -niezwykłe wyna
lazki: Kontenerowce, Ciężarówki
Miami Ink - studio tatuażu: Ultima
tum Garvera
poTURBOwani
Brudna robota: Dekarz
Wybuch kontrolowany: Glasgow
Jak to jest zrobione?
Jak to jest zrobione?
Smash Lab: Uciekająca przyczepa
Prawda czy fałsz- pogromcy mitów:
Wybuchowy apartament
poTURBOwani: Mustang
Miami Ink-studiotatuażu: DyłematYojiego
Sekundy grozy (4)
Jak to jest zrobione?: Deseiy lo
dowe, Drewniane kije gołfowe,
Skrzydła samolotów
Jak to jest zrobione?: Balony, Ta
pety, Mrożone frytki, Żarówki

21.30 Portuwe życie: Godzina szczytu
22.30 Brudna robota: Czyszczenie cza
szek
2320 Strefa śmierci: Zasadzka w Hawidża
0020 Z akt FBI: Strefa śmierci
0120 Amerykański chopper Craftsman,
Die Hard (2)
0220 poTURBOwani (7)

komediowy, Polska
22.30 Kroniki XIV Światowych
Igrzysk Polonijnych

00.10 Prognoza pogody

USA 2003, reż. Maggie Greenwald
01.15 Big Brother 4.1 - reality show
03.35 Muzyczne listy - mag. muz.

00.15 Programy powtórkowe

04.25 Zakończenie programu

22.45 Kocham Cię, Polsko!
00.00 Serwis info

CANAL+

HBO
06.00 Zagadka Powdera -dramat obycza

| 0700 Łapu Capu -chochliki telewizyjne

jowy, USA 1995, reż. Victor Salva,
wyk. Sean Patrick Flanery
07.50 Na planie (32) - magazyn filmowy
0825 Prestiż-thriller, USA/Wielka Bryta
nia 2006, reż. Christopher Nolan
1025 Wycieczka na studia-komedia,
USA 2008, reż. Roger Kumble

|
|
I
|

12.00 Wszystkojestmażliwe-komedia

romantyczna, USA 1989
13.50 Niezwykły dzień Panny Pettigrew

komedia romantyczna, Wielka Bry
tania/USA, reż Bharat Nalluri
1520 Kłopotyzbiondynką-komedia ro
mantyczna, USA 2008
16.55 Gracie-dramat USA2007
1820 WALL-E-filmanim., USA2008
20.10 Premiera:JohnAdanis(l)-serial
biograficzny, USA, wyk. Paul Giamatti, Laura Linney
2120 Premiera: John Adams (2)-serial
biograficzny, USA, wyk. Paul Giarnatti, Laura Unney
22.10 Dramatyczna decyzja-dramat kry

minalny, Welka
Brytania/lriandia/Niemcy2006,
reż. Steve Hudson, wyk. Peter Mullan, Gary Lewis
23.45 Znowu w akcji - film przygodowy,
Welka Brytania 2007, reż. Chris
Munro, wyk. Dennis Waterman, Mar
tin Kemp, Chris Barrie
01.10 Renesans-filmanim.,Fr./Wk.Brytania/Luksemburg2006
02.55 Dramatyczna decyzja-dramat kry
minalny, Welka

07.10
0720
07.45
08.00

Nie przegap-mag. informacyjny
Simpsonowie 18(3)-serialanim.
Łapu Capu-chochliki telewizyjne
Rockefeller Plaza 30 3 (9)-serial

komediowy, USA, wyk. Tina Fey
| 0820 Pielgrzymki i biznes - film doku
mentalny, Francja 2008
| 0920 Pradawny ląd. Mądrość przyjaciół
- film animowany, USA 2007
10.50 Król Kalifornii - komediodramat
USA 2007, ret Michael R Cahill
1220 Mentalista( 16/22)-serial
I 1320 CzasKomanczów(l/4)-westem,

i

USA 2008, ret Simon Wincer
| 15.00 Juno - komediodramat USA 2007
1 16.40 Księga strachu-film fantasy, USA
2007, reż. AlexZamm
18.15 PrzystanekWoodstock2009:Wo
odstock ‘69 - koncertjubileuszowy
I 20.00 Łapu Capu-chochlikitelewizyjne
| 20.10 Simpsonowie 18 (4) - serial anim.
20.35 Nie przegap - magazyn
20.45 Łapu Capu-chochliki telewizyjne
| 21.00 Premiera: Na krawędzi nieba-dra

23.05

I 0025
| 02.05
03.35

mat Turcja/Niemcy 2007, ret Fatih
Akin, wyk. Nurgiil Yesilćay
Shutter-Widmo-horror;USA
2008, ret Masayuki Ochiai, wyk. Jo
shua Jackson, RachaelTaylor
Krab i Joanna -dramat psycholo
giczny, Polska 1980
Wiadomości bez cenzury-kome
dia, USA 2008, ret Tom Kuntz
Słodko-gorzkie tycie - dramat sen
sacyjny, Korea Południowa 2005
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Chciałem zmienić środowisko
ROZMOWA z Michałem Szałkiem, nowym zawodnikiem Gryfa 95 Słupsk, który przeszedł do tego klubu z drugoligowego KP Police. Jest środkowym obrońcą.
- Czy załatwiłeś już
wszystkie formalności
związane z przejściem
do Gryfa 95?
- Nie, jeszcze nie.
Przed meczem z Victorią Ko
ronowo rozmawiałem z Paw
łem Kryszałowiczem, dyrek
torem sportowym słupskiej
drużyny. Mówił, że jeszcze
są do dogadania ostatnie
sprawy związane z moim
przejściem.

- Ty jednak rozumiem je
steś zdecydowany zasilić
słupską drużynę?
- Chciałbym grać w Gry
fie 95. Widzę bardzo ciekawy
zespół, widzę bardzo fajną
atmosferę, można z nim po
walczyć o coś ciekawego.

- Jak ty siebie widzisz
w tym składzie?
- Od chwili, gdy przysze
dłem do zespołu, złapałem
wspólny język z nowymi ko
legami. Wszystko jest na jak
najlepszej drodze, byśmy się
dobrze zrozumieli na boisku.

- Rzadko to się zdarza,
ale dostałeś od razu miej
sce w pierwszym
składzie...
- Tak, może dlatego że
grałem w KP Police w II li
dze. Mogę jednak powie
dzieć, że ta druga liga to jest
na poziomie Bałtyckiej III li
gi. Tak sobie patrzę na to, co
prezentujemy w sparingach,
na to co prezentują poszcze
gólni gracze w Gryfie 95
i na poziom rywali i mam
właśnie takie przemyślenia.
Poziomy są zbliżone. Nie ma
większej różnicy. Oczywiście
kilka zespołów odstawało

ciecha Polakowskiego?

poziomem od innych w II li
dze, ale myślę, że i w Bałtyc
kiej III lidze będzie moż
na pograć ciekawe mecze.

- Jak on jeszcze grał
w Redze Trzebiatów, to kie
dyś się spotkaliśmy. Ale bli
żej miałem możliwość po
znać go dopiero na trenin
gach w zespole Gryfa 95
Słupsk.

- KP Police nie chciał cię
zatrzymać w jakikolwiek
sposób? Byłeś ważnym za
wodnikiem w składzie,
grałeś po 90 minut
w większości spotkań.

- Znany jest z tego, że jest
mało powściągliwy, jeśli
zawodnicy robią błędy na
boisku.» Nie przestraszy
łeś się?

- Dali mi wolną rękę. Mo
że ja bardziej tam nie chcia
łem zostawać, niż oni mnie
zatrzymać.

- Każdy trener ma swoje
sposoby na motywowanie
drużyny. Akurat ten szkole
niowiec krzyczy... Nieważne.
Byleby wyniki były.

- Podobno masz dziew
czynę ze Słupska i to też
jest ważny argument
w tym, że możesz grać
w Gryfie 95.

- Znajdujesz wspólny ję
zyk z kolegą z obrony
Tomkiem Bukowskim. On
jest także kapitanem
zespołu?

- Coś w tym jest. Chociaż
chciałem zmienić środowi
sko. Jestem wychowankiem
Polic, spędziłem tam około
15 lat. W pewnej chwili zda
łem sobie sprawę, że potrze
bowałem zmiany. A że nie
udało mi się znaleźć klubu
w wyższej lidze, to znala
złem się w Słupsku.

- Akurat Tomka nie zna
łem jeszcze. Teraz się pozna
jemy. Powoli ten kontakt
na boisku łapiemy. Myślę, że
z dnia na dzień będzie coraz
lepiej.

- Grałeś już parę sparin
gów w Gryfie 95. Nie
byłeś zdziwiony, że tyle
ludzi przychodzi na spa
ringi zespołu z m ligi?

- Na ile chcesz się zwią
zać z Gryfem 95?
- To właśnie jeszcze nie
jest dogadane z Chemikiem.
Najprawdopodobniej będzie
to roczne lub półroczne wy
pożyczenie.

- Absolutnie. Myślę, że to
jest jeden z argumentów, ja
ki mnie tu przyciągnął: at
mosfera wokół piłki i zainte
resowanie nią fanów. Sły
szałem, że na meczu z Bałty
kiem Gdynia wiosną obyło
blisko dwa tysiące osób.
W Policach na drugą ligę
przychodziło może po trzysta
osób. Różnica więc jest dosyć
znaczna.

- To Gryf 95 będzie tą
trampoliną, z której odbi
jesz się do startu do walki
o grę w klubie z wyższej
ligi?
- Jak najbardziej. Chcę
być profesjonalnym piłka
rzem. Każdy, kto zaczy
na kopać piłkę, marzy o ja
kiejś karierze.

- Znałeś już trenera Woj-

Michał Szalek (przy piłce) będzie stanowił trzon obrony słupskiego klubu.

Fot. Łukasz Capar

Rozmawiał Rafał Szymański

Dwucyfrówka Korala
Czternaście goli zdobyto
w kontrolnym meczu w Dębni
cy Koral - Wielim Szczecinek.
Końcowy rezultat to 11:3 (4:1)
dla dębnickiego czwartoligowca. Strzelcy goli dla Korala:
Krzysztof Bednarek - 4, Artur
Żarnowski - 3, Sebastian Stalka, Michał Adamczyk, Robert
Michalski i Grzegorz Nawacki.
Zdobywcy bramek dla Szcze
cinka: Paweł Jakimiec - 2
i Krzysztof Jabłoński. Dla ze
społu z Dębnicy był to ostatni
test przed inauguracją sezonu
2009/2010. W pierwszym me
czu czwartoligowym nowej
edycji Koral Dębnica będzie
gospodarzem spotkania z Gry
fem 2009 Tczew (nowa nazwa
drużyny powstała po połącze
niu dwóch klubów z Tczewa,
czyli Wisły i TKP). Inauguracyj
na gra zaplanowana jest na so
botę (8 sierpnia, godz. 16).
Koral: Tandecki, Drążek, Mi
chalski, Dąbkowski, Błaszczak,
Ł. Bednarek, P. Dowksza, Bulwan, Wachnik, K. Bednarek,
Stalka. Ponadto swoją formę
sprawdzili też: Babiński (bram
karz), Nawacki, Tarczyluk, Żar
nowski, Adamczyk, Żukowski,
Kulczyk, Synak, Dłużniewski
i Zbigniew Cyzman (grający
trener).

Cztery dni do inauguracji
Wyjątkowo emocjonująco
zapowiadają się sobotnie derby inaugurujące mecze w Bał
tyckiej Ili lidze pomiędzy dwo
ma lokalnymi rywalami Druteksem-B)rtovią Bytów i Gry
fem 95 Słupsk. Mecz rozpocz
nie się o godz. 16 na stadionie
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Bytowie przy ul.
Mickiewicza.
Gospodarze przesłali już
do Gryfa 95 Słupsk 198 biletów
na ten mecz. Kibice ze Słupska

mogą je nabywać w siedzibie
klubu przy ul. Zielonej
od wtorku do piątku w godzi
nach 9-13, telefon: 059 842-7556. W razie gdyby kibice nie
wykupili wszystkich biletów
słupszczanie w dniu meczu
zwrócą gospodarzom resztę
wejściówek.
Kasy stadionu w Bytowie
otwarte będą od godziny 15,
ceny biletów dostęnych
w tych punktach to 6 zł - nor
malny i 3 zł ulgowy.

PUKA NOŻNA - SPARINGI
Sparta na czwórkę
W Sycewicach piłkarze
Sparty wygrali z Gryfem 95
II Słupsk 4:1 (2:1). Grano 2x40
minut. Strzelcy goli dla sycewiczan: Daniel Sitarczyk - 2, Pa
weł Chałubiński - 2, w tym je
den z główki. Dla słupszczan
honorową bramkę zdobył Da
niel Wiśniewski.
Sparta: Strzelecki, Krzyża
niak, Jęcek, Kozieł, Stasiak,
Ogórek, Białek, Borowiec, P.
Chałubiński, R. Wasiak, Sitar
czyk. Na zmiany wchodzlili: M.
Wasiak, Piotrowski, Kamil Kotłowski,
Marcin
Hojarski
i Krzysztof Hojarski.
Gryf II: Rusakiewicz, Olesz
czuk (46 Zdzisław Lewandow
ski), Kóniczuk, Ludko, Romanowicz, Sominka, Piekarski, My
tych, Świątczak, Dykty, Wi
śniewski.
Nieudany sparing Czar
nych
Na sztucznym boisku w Ko
szalinie piłkarze miejscowego
Bałtyku pokonali Czarnych
Czarne 2:0 (1:0). Strzelcy goli:
Michał Koziarski i Krzysztof
Miętek. Dla czarneńskiego ze
społu był to ostatni spraw
dzian formy przed inauguracją
rozgrywek w IV lidze. Pierwszy
mecz ligowy Czarni rozegrają
w Czarnem z Lechią II Gdańsk.

Będzie to w sobotę (8 sierpnia)
ogodz. 16.
- W koszalińskim sparingu
bramki straciliśmy po szkol
nych błędach defensywy. Na
szą bolączką była słaba sku
teczność. Okazji do zdobycia
goli mieliśmy przynajmniej
cztery. Najdogodniejszą miał
Seweryn Remieniewicz, który
nie potrafił wykorzystać rzutu
karnego. Po jego strzale piłka
trafiła w poprzeczkę - poinfor
mował Jurek Marach, trener
Czarnych.
Kierownikiem czwartoligowego zespołu został Marek
Święcki, który zastąpił Toma
sza Sokołowskiego.
Czarni: Schmidt, Kuzan,
Wnuk-Lipiński, Szaciukiewicz,
Kozanko, Łagoda, Jankiewicz,
T. Spryszyński, P. Spryszyński,
Remieniewicz, Roman Sztuba
(gracz testowany z Hubertusa
Biały Bór). Na zmiany weszli:
Staniol, Klejdysz, Wegner
i Szwałek.
Osiem goli
na stadionie w Bytowie
U siebie piłkarze Bytovii
II Bytów wygrali z Lipniczanką
Lipnica 5:3 (2:2). Zdobywcy
bramek dla bytowian: Tomasz
Piechowski - 2, Andrzej Ignatowicz, Łukasz Kluk i Łukasz
Chylewski. Strzelcy goli dla go

ści: Paweł Rączkowski - 2 i Se
weryn Rzepiński.
Bytovia II: Wolski, Sabisz,
Świderski, Brenczków, Sazon,
Śmigiel, Chylewski, Kluk, Płot
ka, Piechowski, Ignatowicz.
Na zmianę wszedł Jaszewski.
Lipniczanka: Andrzej Dorawa, Wojciech Wiczk, Kuik-Studziński, Kozłowski, Żółtkowski,
Drobiński, Marek Dorawa,
Rączkowski, Bastian-Brzeziński,
Rzepiński, Rafał Wiczk.
Ponadto na zmiany wcho
dzili: Kopp-Ostrowski i Olik.
Zgasili
Płomień Języczki
W Bruskowie Wielkim SwePol Link wygrał z Płomieniem
Jeżyczki 2:1 (0:0). Dla gospoda
rzy gole strzelili: Dominik Zagórowski i Paweł Klimczuk.
Z piłkarzy gości na listę strzel
ców wpisał się Marcin Koło
dziej.
SwePol Link: Moniuszko (46
Więcek), Król, M. Klimczuk, P.
Klimczuk, Adamski, Chmielew
ski, Faliński, Szynkowski, Szudobaj (46 Zefert), Słowacki (46
Zagórowski), Waluś.
Dzisiaj (4 sierpnia) o godz.
17.30 w Bruskowie Wielkim
odbędzie się kolejny mecz
kontrolny. Tym razem SwePol
Link podejmować będzie Polo
neza Bobrowniki.

(FEN)

i
|

;

!

j

W ostatnich derby w Bytowie było 0:0.

(RES)

Fot. mk caPar
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Złotka tracą doświadczenie
SIATKÓWKA - Nie wytrzymam tej presji - powiedziała Dorota Świeniewicz i ogłosiła zakończenie reprezentacyjnej ka
riery. Zespół wciąż ma szanse na awans do finału World Grand Prix, ale został osłabiony przed ważnymi meczami.
Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@gp24.pl
Wiadomość o rezygnacji
z występów w kadrze Doroty
Świeniewicz spadła na kibi
ców jak grom z jasnego nie
ba. Dwukrotna mistrzyni
Europy, onegdaj wybra
na najlepszą siatkarką
na Starym Kontynencie, naj
bardziej doświadczona za
wodniczka kadry, zrezygno
wała w momencie, gdy ze
spół prezentuje się coraz le
piej. Co prawda w weekend
w Kielcach w turnieju World
Grand Prix przegrał dwa
mecze, ale wciąż liczy się
w walce o finał, a i tak naj
ważniejsza
impre
za przed nim. Drużyna szli
fuje formę przed wrześnio
wymi mistrzostwami Euro
py, które odbędą się w Pol
sce i wszyscy liczą na dobry
występ Złotek.
Nie wiadomo, co stało się
w kadrze po sobotnim laniu
0:3 z Holandią. Świeniewicz,
kapitan zespołu, nie zgrała
w niedzielę z Japonią. Jej
koleżanki wygrały 3:0, wyry
wając sukces rywalkom
w końcówkach setów. To
pierwsza wygrana kadry
w domu w WGP. Po niej,
podczas konferencji, zawod
niczka podała swoją decyzję
mediom, tłumacząc, że nie
radzi sobie ze stresem i pre
sją, jaka jest wywiera
na na kadrę.
W jej oświadczeniu czyta
my: „Oświadczam zatem, że

Siatkarka grająca na pozycji
przyjmującej. W 2003 roku
zdobyła mistrzostwo i Puchar
Włoch, ze swoim włoskim
klubem Desparem Perugia.
Wraz z reprezentacją Polski
zdobyła w 2003 i 2005 mi
strzostwo Europy. W 2005 ro
ku, na zakończenie ME zosta
ła wybrana najlepszą zawod
niczką turnieju. Tego roku zo
stała też wybrana najlepszą
siatkarką roku w Europie.
W 2006 roku przerwała karie
rę. W 2007 roku wróciła
po urodzeniu syna. 18 lipca
2009 roku podpisała roczny
kontrakt z BKS Aluprof Biel
sko-Biała.

1. Brazylia
2. Holnadia
3. Chiny
4. Rosja
5. Niemcy
6. Tajlandia
7. Polska
8. Dominikana
9. USA
10. Portoryko
11. Korea Płd.
12. Japonia

definitywnie kończę karierę
reprezentacyjną. Dziękuję
wszystkim koleżankom z re
prezentacji za wspaniałe
chwile przeżyte razem,
za pomoc w trudnych chwi
lach i okazane mi zaufanie,
trenerowi Matlakowi za od
wagę, stanowczość i uszano
wanie mojej decyzji, mężowi
i synowi za wyrozumiałość

0 przyszłość BMW Sauber
FORMUŁA

Zespół może jeszcze zmienić właściciela.

Jutro mija termin podpisa
nia przez teamy FI porozumie
nia dotyczącego regulaminu
i budżetu w nadchodzącym se
zonie. Dotąd nie zrobił tego tyl
ko zespół BMW Sauber, w któ
rym jeździ Robert Kubica. Nie
miecki koncern BMW ogłosił, że
wycofuje się z FI, ale właściciel
2Ö proc. akcji drużyny 65-letni
Szwajcar Peter Sauber chce

uratować team. Do jutra musi
znaleźć sponsora. Są na to
szanse, bowiem były mistrz
świata Nelsinho Piquet jest,
zdaniem brazylijskich mediów,
zainteresowany kupnem tej
stajni. Sytuacja podobna jak
przed sezonem, gdy po wycofa
niu się Hondy z FI team przejął
Rose Brawn.
(GH)

PUKA NOM
Czerwone Diabły
skaperowały nastolatka
Manchester United podku
pił z drugoligowego Le Havre
kapitana francuskiej reprezen
tacji juniorów, 16-letniego po
mocnika Paula Pogbę. Francu
zi uważają, że Czerwone Dia
bły przekupiły rodziców za
wodnika i ten nie wywiązał się
z umowy z Le Havre. Pogba

ma być talentem na miarę Cristiano Ronaldo, dlatego Angli
cy tak o niego zabiegali.

Superpuchar Turcji
Fenerbahce, zdobywcy Pu
charu Turcji, pokońali w nie
dzielę mistrza Besiktas 2:0
w spotkaniu o superpuchar.
Obie bramki zdobył Alex.
(GH)

dla moich czasami niezrozu
miałych dla nich wyborów
i w końcu specjalne podzię
kowania z głębi serca dla
wszystkich prawdziwych ki
biców siatkówki w Polsce
i za granicą, dzięki którym
mogę powiedzieć: warto by
ło.”
Trener Jerzy Matlak nie
chciał komentować tej decy

zji, ale stwierdził, że nie bę
dzie namawiał siatkarki
do powrotu. Powiedział, że
z bólem serca musiał zaak
ceptować jej decyzję. Ona
po prostu nie wytrzymała
presji i ciągłej krytyki, czę
sto obraźliwych ataków
na nią. Kadra nadal walczy
w cyklu Grand Prix i przygo
towuje się do ME. ■

M

PKT

Sety

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
9
5
5
5
4
4
4
0
0
0

9:0
9:1
9:2
8:5
6:5
7:7
5:6
5:8
3:8
4:9
2:9
2:9

WORLD GP
Siatkarki Brazylii, Holandii
i Chin prowadzą w tabeli
World Grand Prix po trzech
seriach. Polska jest siódma.
W kolejnym turnieju w Macau
(7-9 sierpnia) Polki zagrają
z Brazylią, Chinami i ponow
nie Tajlandią, a w Hongkongu

(14-16 sierpnia) - znów z Chi
nami i Holandią oraz z Domi
nikaną. Każda z 12 drużyn ro
zegra po dziewięć meczów.
Do finału, który odbędzie się
w Japonii (19-23 sierpnia),
awansuje pięć najlepszych
drużyn plus gospodynie.

Zwycięstwo na ostatnich metrach
TOUR DI POLOGNE Pędzący z zawrotną prędkością peleton skasował ucieczkę z udziałem Polaka.
219 kilometrów liczył drugi
etap 66. Tour de Pologne z Se
rocka do Białegostoku. Zawod
nicy mieli dużo czasu, by powal
czyć o zwycięstwo, a wszystko
i tak rozstrzygnęło się w ostat
nich sekundach i na ostatnich
centymetrach.
Na 46 kilometrze w miejsco
wości Tuchlin uciekło czterech
zawodników: Dominique Comu
(Quick Step), Steven Cozza (Garmin), Dominik Roels
(Milram), Bartłomiej Matysiak
(Polska BGŻ). Ich przewaga
momentami przekraczała 9 mi
nut. Na peleton, którego siłę
szczególnie w końcówkach tras
nie ma mocnych, to było jednak
za mało. Już na pętlach w Bia
łymstoku przewaga z metra
na metr coraz bardziej zmęczo
nej czwórki topniała. W akcie
desperacji Matysiak i Roels

Liderem wyścigu nadal jest Borut Bozić

jeszcze pociągnęli do przodu, zo
stawili dwójkę towarzyszy
z nieszczęśliwej ucieczki i mieli
przez chwilę 14 sekund przewa
gi nad goniącymi. Na trzy kilo
metry przed metą i ta dwójka

została wchłonięta. Nadzieje ki
biców na to, że Polak wygra
etap 66. Tour de Pologne roz
wiały się.
Na ostatnich metrach
nad widzami tylko śmigały bi-

dony wyrzucane przez chcących
mieć jak najmniejsze obciążenie
kolarzy. Wygrał Angelo Furlan
z grupy Lampre. Dla niego ta
kie końcówki to wymarzona sy
tuacja. 32-letni kolarz na ostat
nich metrach dzięki jednemu
silniejszemu pchnięciu pedałów
ubiegł rywali. Chociaż jego ko
ledzy z grupy w takim tłoku, ja
ki zrobił się przed metą, nie po
trafili go rozprowadzić.
— Bardzo lubię Białystok.
Wygrałem tam po raz drugi
- cieszył się po wygranej
Włoch. Drugie miejsce zajął
Jurgen Roelandts (Silence-Lotto) przed Juanem Jose
Haedo (Team Saxo Bank).
W klasyfikacji generalnej
prowadzi Słowak Borut Bo
zić. Dzisiaj trzeci etap z Biel
ska Podlaskiego do Lublina.
(RES)
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Słupia w hali i na siłowni ę
PIŁKA RĘCZNA Drużyna Słupi Słupsk po spadku z ekstraklasy rozpoczęła przygotowania do rozgrywek w pierwszej li
dze. Na razie zamiast grać dziewczyny biegają i przerzucają kilogramy na siłowni.
Krzysztof Ńiekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Po spadku z ekstraklasy
nastąpiła zmiana trenera.
Nowym szkoleniowcem zo
stał Michał Zakrzewski. Do
tychczasowy trener Adam
Fedorowicz został koordyna
torem i czuwa nad pracą se
niorek i młodzieżowych ze
społów prowadzonych przez
Anitę Unijat. Słupia jest
w trakcie przygotowań
do
nowego
sezonu
2009/2010. Jej zawodńiczki
szlifują formę na miejscu
w Słupsku. Zajęcia odbywają
się od 22 lipca. Wśród trenu
jących znajdują się: bramkarka Iwona Łoś i zawod
niczki z pola: Anna Pniewska, Agnieszka Łazańska-Korewo, Agnieszka Marciuch, Aleksandra Adach,
Karolina Szczukowska i po
zyskana z Warszawy Daria
Wasilewska. Do zespołu do
łączyła również druga nowa
zawodniczka, która ostatnio
reprezentowała barwy war
szawskiego zespołu AZS
AWF. Jest nią Paulina Walkiewcz (rocznik 1988). Ta
szczypiomistka przewidzia
na jest do grania jako obro
towa. Grała też w młodzieżo
wej reprezentacji Polski.
Brakuje Moniki Podolak,
która jest u mamy we Wło
szech.
Bramkarka Marta Backiel przebywa w Warszawie
i tam realizuje indywidualny

Trener Michał Zakrzewski (pierwszy z prawej) wraz z zawodniczkami na treningu.

cykl przygotowań. Z zespołu
definitywnie ubyła Pauli
na Muchocka. Ta sympa
tyczna szczypiomistka jesz
cze w lipcu trenowała
w Słupsku, ale tylko gościn
nie. Teraz już przeniosła się
do Kielc, a jej nowym klu
bem jest KKS, tegoroczny
beniaminek ekstraklasy. Po

pularna Mucha wzmocniła
szeregi kieleckiego klubu,
którego trenerem jest Ro
man Jezierski. Nie bierze
udziału w przygotowaniach
Anita Unijat. Najbardziej
doświadczona i zasłużo
na szczypiomistka słupskie
go klubu w najbliższą środę
(5 sierpnia) wybiera się ze

fot. Łukasz cap»

swoimi młodymi podopiecz
nymi
na
zgrupowanie
do Miłkowa koło Karpacza.
Unijat ostatnio borykała się
z problemami zdrowotnymi.
Wszystko wskazuje na to, że
zakończy jednak karierę
i całkowicie poświęci się pra
cy szkoleniowej, na razie z
najmłodszymi.

Młode pokolenie zaatakowało

Słupskie zawodniczki trenu
ją siedem razy w tygodniu. Cza
sami zajęcia odbywają się dwa
razy dziennie. W Lasku Północ
nym w Słupsku można je spo
tkać często na rowerach. Pracu
ją nad kondycją. W ramach
przygotowań przewidziane są
także wyjazdy nad morze
i na plażę.

- Bardzo ważną sprawą
jest atmosfera, a ta jest pra
wie rodzinna. W ekipie jest
bojowy duch - tak uważa
Michał Zakrzewski. - Podczas przygotowań zawódniczki zostawiają sporo zdro
wia w lesie, ale to później bę
dzie procentowało na boisku.
W dzisiejszym szczypiomiaku decydującą rolę zaczy
na odgrywać przygotowanie
kondycyjne.
Na
razie
wszystkie nogi mają z ołowiu, ale świeżość przyjdzie
w odpowiednim momencie,
Korzystamy z hali, siłowni
i sauny w Jezierzycach.
Wszystkie treningi są bardzo intensywne i trudne, ale
urozmaicone. Zawodniczki
wkładają sporo zaangażowania w to, co robią. I to mnie
nastraja optymistycznie.
Nie jest wykluczone, że
Słupia wyjedzie na obóz
w góry. To jednak jest uza
leżnione od finansów, któ
rych w słupskim klubie nigdy nie było za dużo. Wiadomo już, że Słupia weźmie
udział w turnieju w Oborni
kach Wielkopolskich, który
odbędzie się pod koniec
sierpnia. Trwają poszukiwa
nia
sparingpartnerów.
Do rozpoczęcia pierwszoligo
wych rozgrywek ma jeszcze
sporo czasu.
Słupia
myśli
ciągle
0
wzmocnieniu
kadry,
Pierwsza kolejka ligowych
gier przewidziana jest na 19
1 20 września. ■
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SIATKÓWKA Było kilka niespodzianek w trzecim i ostatnim turnieju eliminacyjnym mistrzostw Polski Be- I
.
*
ach Ball Tour, jaki odbył Się na plaży W Ustce.
1 KOSZYKÓWKA ULICZNA Dogrywka decydowała o wygranej.
W finale zmagań na plaży
stanęły pary, których kibice
bacznie śledzący zmagania
Beach Ball Tour jeszcze nie
widzieli we wcześniejszych
turniejach.
Fani siatkówki kojarzą
mistrzów Europy do lat 18
Piotra Kantora i Bartosza
Łosiaka. Oni zagrali z do
świadczonymi Tomaszem
Wieczorkiem i Patrykiem
Fogielem.
Ci pierwsi, zanim wyszli
na plac w finale, wcześniej
pokonali wyżej notowanych
Adama Łukasika i Kamila
Łyczko 2:1 (w tie-breaku
15:10), a potem nie dali
szans aktualnym mistrzom
kraju w siatkówce plażowej
Damianowi Lisieckiemu/Do
minikowi Witczakowi 2:0
(24:22, 21:11). Drudzy finali
ści wcześniej odprawili
z kwitkiem Marcina Nowa
ka i Emila Siewiorka, wy- grywając 2:1 (19:21, 21:14,
15:3). Ten ostatni nie wy
trzymał nerwowo wcześniej,
w meczu ćwierćfinałowym.
- Emil Siewiorek został
ukarany przez komisarza
na wniosek sędziów, którzy

Trzynaście zespołów wzięło
udział w kolejnym turnieju
Słupskiego Lata z Koszykówką.
Tym razem stawka była wyso
ka, najlepszy zespół uzyskiwał
awans do Northsite Street
2009, ogólnopolskiego turnieju
koszykówki ulicznej, jaki odbę
dzie się w najbliższą sobotę
w Słupsku.
Po rozegraniu gier grupo
wych do półfinału awansowały
zespoły: Czechy, Przekoty Sun
rise, Karol i Cokolwiek.
W pierwszym półfinale Cze
chy (Robert Sobczyński, Patryk
Ścigała, Paweł Skrzypek) wy
grały z Karolem (Paweł Hyła,

Fot Łukasz Capar

opisali wulgarne zachowanie
tego zawodnika i używanie
słów
niecenzuralnych
przy podpisywaniu protokó
łu po meczu ćwierćfinało
wym - wyjaśnił Grzegorz
Sołtysiak, sędzia główny
turnieju w Ustce, dla serwi
su siatka.org.
W finale Kantor i Łosiak
wygrali 2:0 (21:19, 21:16),
a kibice zapamiętali honoro

wą postawę Tomasza Wie
czorka. Przy bloku popełnił
błąd, sam przyznał się do te
go i to w chwili, gdy rywale
dzięki temu zdobyli punkty
na 18:14. Otrzymał burzę
braw.
W meczu o trzecie miejsce
para Dominik Witczak/Da
mian
Lisiecki
wygrała
z Emilem Siewiorkiem
i Marcinem Nowakiem 2:0

(21:16, 23:21). Finał cyklu
odbędzie się w Niechorzu
(14-16 sierpnia). Wystartują
tam 24 pary z najlepszym
dorobkiem punktów rankin
gowych, zebranych podczas
wszystkich wcześniejszych
tegorocznych turniejów eli
minacyjnych.
Pula nagród w finale
- 50000 złotych.
(RES)

Kajetan Korzeniewski, Piotr
Zygmuntowicz, Karol Kowa
lewski) 10:8, natomiast w dru
gim Przekoty Sunrise pewnie
pokonało Cokolwiek 10:3.
Finał pomiędzy Czechami
i Przekoty Sunrise zakończył
się wynikiem 11:11. O zwycię
stwie decydowała dogrywka.
Po ponad 6 minutach piłkę
do kosza wrzucili zawodnicy
Przekoty Sunrise i to oni wy
grali całe zawody.
Zwycięzcą turnieju została
drużyna grająca w składzie:
Kamil Izraelski, Damian Króli
kiewicz i Patryk Przyborowski.
(RES)

KOSZYKÓWKA
! Porażka, ale awans
W ostatnim finałowym spo| tkaniu mistrzostw Europy dy| wizji B, Polska przegrała ze
\ Szwecją 71:87.
W naszej drużynie ponow1 nie najlepszym zawodnikiem
I okazał się Sebastian Szymański
| (20 punktów).
Szwecja - Polska 87:71
| (22:21; 21:14; 23:16; 21:20).
\ Trenerem reprezentacji Polski

jest Robert Jakubiak, szkole
niowiec grup młodzieżowych
Czarnych Słupsk. Zawodnik ju
niorów Czarni Giełda Samo
chodowa Robert Magnuszewski zdobył 2 punkty, miał 7
zbiórek.
Mimo porażki biało-czerwo
ni dzięki zakwalifikowaniu się
do finału imprezy, awansowali
do dywizji A.
(RES)
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