W porcie zapłacisz i nic
w zamian nie dostaniesz

m

eglarze cumujący w usteckim porcie są zbulwerso
wani. Urząd Morski wprowadził w dotychczas bez
płatnym porcie opłaty za postój. Nic w zamian nie
oferuje, nawet toalety czy zwykłego śmietnika.

Pierwszy prywatny żłobek
zacznie działać w mieście

Być lepszym
od najlepszych

Trwają zapisy maluchów do pierwszego w Słupsku prywat
nego żłobka. To świetna alternatywa dla osób, które nie
znalazły miejsca dla pociech w publicznym żłobku. Będzie
jednak dużo drożej dla rodziców.

Paweł Korzeniowski, czołowy polski pły
wak, opowiada o swoim wiel
kim sukcesie-.srebrnym me
dalu na MŚ w Rzymie.

Pomorza
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jezioro Lubowidz pod Lęborkiem /- Policjanci nie pomogli ratować! - zarzucają świadkowie tonięcia 22-latka, który potem zmarł

Może chłopak by przeżył
Edyta Litwiniuk
edyta.litwiniuk@qp24.pl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Niedziela, godz. 17. 22-letni
wejherowianin wziął na ręce kole
żankę i wszedł do wody...

o jezioro jest zdradliwe,

T

kilkanaście
metrów
od brzegu dno nagle

opada - mówi świadek. Mło
dzi zapadli się. Na pomoc po
biegł kolega. Wyciągnął tylko
dziewczynę. Chłopaka szuka
no nadal.
- Przyjechało dwóch mło
dych policjantów, ale nie
wskoczyli do wody - relacjo
nuje pan Bogusław z Chocielewka. - Jeden w aucie prze

słuchiwał dziewczynę, drugi
zaczął rozwijać taśmę i wyga
niać ludzi z wody. Tych, co
chcieli szukać chłopaka, też.
Spytałem, dlaczego, a oni - że
nie mają uprawnień. Pod ta
śmą wszedłem do wody,
za mną jeden chłopak.
Chwilę później pan Bogu
sław znalazł 22-latka na głę

bokości 6 m.’ Żył! Wyciągnię
tego za koszulę na brzeg za
częły reanimować przypadko
we osoby. *- Policjanci nawet
nie podeszli. Znów twierdzili,
że nie mają uprawnień - opo
wiada pan Bogusław. - Do
piero później jeden pomógł.
Gdyby nie ich zachowanie,
chłopak mógłby przeżyć.

22-latek zmarł wczoraj
nad ranem w lęborskim szpi
talu. Pan Bogusław był już ze
skargą u zastępcy komendan
ta lęborskiej policji, zawiado
mił też prokuraturę.
Policja ma inną wersję. Da
niel Pańczyszyn z KPP w Lę
borku: - Kiedy funkcjonariu
sze przybyh, poszkodowany

Śmierć nie przebiera, dorośli czy dzieci
Wczoraj w szpitalu zmarła rocz
na dziewczynka - piąta ofiara
wypadku, który wydarzył się
w niedzielę pod Wejherowem.
Na drodze do Milwina vw gołf
zderzył się z audi. Siła zderzenia
była ogromna, golf został
zmiażdżony. Jechało nim aż sie
dem osób. Zginął 51-letni kie
rowca golfa i troje jego pasaże
rów, w tym piędoletna dziew
czynka. Dzień później zmarło ko
lejne, roczne dziecko.
Policjantom trudno było uwie
rzyć, że ktokolwiek przeżył. Te
raz biegli badają, czy kierowcy
byli pijani, oraz ustalają, czy
dzied były przypięte w foteli
kach.
Fot PAP/Barbara Ostrowska

'mYmmi

był już na brzegu. Pierwszej
pomocy udzielały mu osoby
postronne. Jeden z pohcjantów zajął się zabezpieczaniem
terenu i rozganianiem ga
piów, którzy utrudniali akcję
ratunkową i wulgarnie krzy
czeli na funkcjonariuszy; dru
gi pomagał w resuscytacji,
uciskając klatkę piersiową. ■

Policja

Łapali
piratów
i pijaków
koło 150 kierowców skon
trolowali słupscy poli
cjanci podczas weekendowej
akcji „Prędkość”.
Rekordzistą, który miał
dwa promile alkoholu w wy
dychanym powietrzu, okazał
się słupszczanin, którego poli
cjanci zatrzymali w centrum
Ustki.
Łącznie złapano 11 kierow
ców pod wpływem alkoholu.
Wszyscy stracą prawo jazdy
i grozi im kara do dwóch lat
pozbawienia wolności.
Ponadto 35 kierowców
ukarano mandatami za nad
mierną prędkość. (KRAB)
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Czytaj na stronie 2

OGŁOSZENIE

Przepraszamy Panią Prokurator Renatę Szamiel za naruszenie jej dóbr osobistych poprzez
rozpowszechnianie nieprawdziwych i krzywdzących twierdzeń o uczestnictwie jej męża
w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą aut i paserstwem, utrzymywaniem
bliskich kontaktów z osobą będącą uczestnikiem tej grupy oraz za nieuprawnione użycie przez
autora publikacji „Pani Prokurator na urlopie” zwrotu „zawód” męża w kontekście informacji, że
mąż Pani Prokurator jest podejrzany o paserstwo kradzionych części samochodowych i zamieszany
w aferę samochodową, w której podejrzanych jest już pięć osób, przez co narażono ją na utratę
zaufania niezbędnego do wykonywania funkcji prokuratora oraz podważono jej uczciwość osobistą
i zawodową, a nadto za stworzenie atmosfery podejrzliwości wobec jej osoby w powyżej
przedstawionych artykułach prasowych.
977013795212133

Michał Kowalski, Mirosław Marek Kromer, Media Pomorskie spółka z o.o.
9
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Makabryczna śmierć w drodze
POMORSKIE Wczoraj zmarła roczna dziewczynka, piąta ofiara tragicznego wypadku drogowego w miejscowości Milwino. Na miejscu zginęły cztery osoby, w tym dziecko.
Marcin Markowski
marcin.markowski@qp24.pl_ _ _ _ _ _ _ _
Czarna seria na naszych
drogach trwa, W ubiegłym ty
godniu cała Polska wstrzą
śnięta była wypadkiem
w okolicach Dębiny, w któ
rym zginęły na miejscu 4 oso
by, w tym cztemastomiesięczna dziewczynka. W niedzielę
wieczorem w Milwinie koło
Wejherowa doszło do równie
tragicznego w skutkach zda
rzenia drogowego.
- Na tamtejszej drodze 51 letni kierowca volkswagena golfa stracił panowanie
nad swoim pojazdem. Auto ob
róciło się wokół własnej osi, zje
chało na przeciwny pas ruchu
i uderzyło w bok przejeżdżają
cego samochodu marki audi informuje Joanna Kowalik-Kosińska z Komendy Wojewódz
kiej Policji w Gdańsku. - Siła
zderzenia była tak duża, że golf
przełamał się na pół.
Świadkowie, którzy prze
jeżdżali tą drogą kilka minut
po wypadku byli wstrząśnię
ci.

W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniosły cztery osoby. Piąta ofiara zmarła wczoraj w szpitalu.

- Widok był makabryczny.
Mnóstwo krwi i samochód to
talnie zniszczony - pisze jed
na z intemautek. - Nie mo
głam odczytać nawet jego

marki. Dopiero z gazet dowie
działam się, że był to golf. Sa
mochód był tak zgnieciony, że
to cud, że w ogóle ktoś prze
żył.

Mimo że golf jest autem,
w którym jednocześnie może
jechać pięć osób, w samocho
dzie przebywało ich aż sie
dem.

GPS jest prawie całkowicie poza kontrolą policji

fot PAP/Barbara ostrowska

W wyniku zderzenia śmierć
na miejscu poniosło czterech
pasażerów
volkswagena:
51-letni kierowca, 69-letni
mężczyzna, 36-letni kobieta

oraz 5-letnie dziecko. Rocz
na dziewczynka, która była
jedną z pasażerek golfa została
przewieziona w stanie kry
tycznym do najbliższego szpi
tala.
Wczoraj, mimo usilnych sta
rań lekarzy, nie udało się ura
tować dziecka. Dziewczynka
zmarła we wczesnych godzi
nach rannych.
- Wciąż hospitalizowane są
inni pasażerowie volkswage
na, 41-letni mężczyzna oraz
44-letnia kobieta - dodaje Jo
anna
Kowalik-Kosińska
z KWP w Gdańsku. - Kierow
ca oraz pasażer audi nie odnie
śli większych obrażeń. Policja
wciąż wyjaśnia dokładne oko
liczności tego tragicznego zda
rzenia.
Policji udało się ustalić, że
mężczyzna kierujący samocho
dem audi był trzeźwy. Sekcja
zwłok ma natomiast wykazać
czy we krwi zmarłego na miej
scu 51-latka kierującego
volkswagenem nie było alkoho
lu. Biegli ustalają też czy dzieci
jadące golfem były przewożone
w odpowiednich fotelikach. ■

Strajk w całej miedzi

PRZEPISY Choć wielu kierowców posługuje się w autach nielegalnie zdobytym oprogramowaniem nawi

GOSPODARKA Ostrzegawczy protest w molochu.

Niedawno policjanci z Ło
dzi, Gorzowa i Wrocławia zor
ganizowali nalot na kierow
ców. Sprawdzali legalność za
instalowanego w autach opro
gramowania GPS. Okazało
się jednak, że nie mieli prawa
żądać dokumentów potwier
dzających legalność takiego
sprzętu. Ale uwaga, jeżeli ku
piłeś kradzione urządzenie
z pirackim programem i zo
stałeś namierzony przez
funkcjonariuszy, może nie
być wesoło.
Potwierdza to Magdale
na Marzec, rzecznik Komen

Od szóstej rano w KGHM
rozpocznie się strajk ostrze
gawczy, do którego przystąpią
wszystkie miedziowe związki
zawodowe. Jest to odpowiedź
związkowców na rządowe pla
ny prywatyzacji spółki.
Rząd bierze pod uwagę
sprzedaż około 10 proc. akcji
należących do Skarbu Pań
stwa, który w Polskiej Miedzi
ma prawie 42 proc. udziałów.
Do budżetu w ten sposób mo
głoby wpłynąć około 700 min
zł. Nad listą spółek przezna
czonych do sprzedaży pracuje
komitet stały Rady Mini
strów, a dziś kwestią prywa
tyzacji ma się zająć cały rząd.

gacji satelitarnej, to policja w tej sprawie może niewiele zrobić.
dy Miejskiej Policji w Koszali
nie.
- Istotnie nie mamy wy
tycznych w sprawie kontrolo
wania legalności oprogramo
wania - mówi. - Wygląda to
tak, jak w przypadku radio
odtwarzaczy samochodowych.
Jeśli jednak mamy uzasad
nione podejrzenie, że pro
gram GPS jest nielegalnego
pochodzenia, wówczas może
my wkroczyć do akcji.
Jakie to uzasadnione po
dejrzenie? Policja na bieżąco
monitoruje to, co się dzieje
w obrocie kradzionymi czę

W OBIEKTYWIE

ściami i sprzętem. Może się
zdarzyć tak, że w czasie
śledztwa potwierdzają się in
formacje o tym, że dana oso
ba może dysponować pirac
kimi urządzeniami. Wtedy
takiego delikwenta policja
ma
prawo
zatrzymać
i sprawdzić sprzęt. W innych,
czyli nieuzasadnionych przy
padkach nie ma możliwości
prawnych do przeprowadze
nia kontroli. .
A co o tak brzmiących
przepisach sądzą fachowcy
z branży informatycznej, zaj
mujący się sprzedażą nawiga

cji satelitarnej i oprogramo
wania?
- Ktoś powinien się zajmo
wać kontrolą takich urządzeń
- mówi Michał Jarosz ze skle
pu JKM Komputery w Koszali
nie. - Jak gdyby naturalne wy
daje się, że powinna to być poli
cja. Piractwo istnieje i stanowi
jakiś problem. Czasami sytu
acja sprowadza się bowiem
do tego, że to sprzedawcy wy
słuchują od klientów pretensji,
że oprogramowanie jest drogie,
a przecież można za darmo
ściągnąć je sobie z sieci.
Artur Kostecki

Błąd w systemie i nie ma człowieka
MAKABRYCZNA POMYŁKA - Siedziałam naprzeciw urzędniczki, a ona prosto w oczy
mi mówi, że ja nie żyję. I to od dziesięciu lat - opowiada pani Anna z Włocławka.

Młodzi Polacy i Niemcy razem porządkują zabytkowy zespół cmentarzy
wojennych Twierdzy Przemyśl. Projekt organizowany przez Fundację
„Praca dla pokoju" ma integrować młodzież poprzez wspólne poznawa
nie historii.
Fot. PAP/Darek Delmanowict

Pani Anna przeżyła szok, gdy
poszła do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie, żeby zapytać,
dlaczego nie dostała zasiłku, któ
ry przyznano jej na początku lipca. Poinformowano ją, że pienią
dze dostanie przed 1 sierpnia.
- Codziennie sprawdzałam
stan konta i coraz bardziej się
niepokoiłam - opowiada.
W końcu postanowiła osobi
ście zapytać pracowników
MOPR, co jest powodem opóź
nień w wypłacie.
- Właśnie wtedy powiedziano
mi, że nie dostałam pieniędzy, bo
nie żyję.
Zupełnie nie rozumiem, jak
mogli się tak pomylić - dener
wuje się włocławianka.

Nie potrafi także pojąć, jak
to możliwe, że skoro figuruje
jako martwa, wydano jej decy
zję o przyznaniu zasiłku.
Edyta Mokra, zastępca dy
rektora MOPR przekonuje, że
ta przykra pomyłka nie jest
wynikiem niekompetencji
urzędników. Przyznaje, że pa
ni Anna złożyła wniosek
o ustalenie prawa do świad
czeń rodzinnych przedkłada
jąc konieczne dokumenty.
Urzędnicy na ich podstawie
mieli pełne prawo wydać de
cyzję o przyznaniu świadcze
nia.
Problem pojawił się póź
niej. MOPR każdego miesiąca
nalicza zasiłki w swoim elek

tronicznym systemie OTAGO,
powiązanym z elektronicz
nym systemem ewidencji lud
ności Urzędu Miasta.
- Z uwagi na fakt, iż w elek
tronicznym systemie ewiden
cji ludności ta osoba figurowa
ła jako zmarła, w systemie
OTAGO, ściśle bazującym
na danych Urzędu Miasta,
wypłata nie została uwzględ
niona - wyjaśnia dyrektor Mo
kra. - Pracownik MOPR, któ
ry przygotowywał listy wy
płat, nie miał możliwości zwe
ryfikowania danych.
Sytuacja pani Anny została
już wyjaśniona, a błąd napra
wiony.
Joanna Lewandowska

W regionie miedziowym
od razu jest odpowiedź na te
rządowe zakusy prywatyza
cyjne. Przeciwne są wszystkie
związki zawodowe, a także
samorządy lokalne. Wczoraj
odbyło się spotkanie przed
stawicieli wszystkich związ
ków, na którym uzgodniono,
że będzie strajk ostrzegawczy.
- Nie ma wyjścia - mówi
szef miedziowej Solidarności
Józef Czyczerski. - Strajk ogło
simy we wszystkich oddziałach
KGHM, hutach i kopalniach.
Skoro rząd, mimo naszych ape
li, nie chce z nami rozmawiać,
to taka jest nasza decyzja.
Dorota Nyk
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EUROPA ŚWIAT
Atak na polskich
żołnierzy
Zorganizowana grupa talibów
przeprowadziła atak na polskich
żołnierzy w Afganistanie. W wyniku kontaktu ogniowego rannych zostało 4 polskich żołnierzy.

Dotknął je zakaz aborcji

j

j
j
|

Kolejny z Polaków jest obecnie j

PRAWO Trzy Irlandki złożyły skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Twier

uznawany za zaginionego.
0 zdarzeniu, do którego do
szło wczoraj, informuje ppłk Da
riusz Kacperczyk z Dowództwa
Operacyjnego Sił Zbrojnych.

dzą, że zakaz aborcji w ich kraju jest niezgodny z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka.
Magdalena Olechnowicz

Polacy przebywali w dystryk
cie Ajiristan w północno-zachodniej części prowincji Ghazni. Prowadzili tam działania pod krypto
nimem „Over the Top".
Polsko - afgański patrol pie
szy został zaatakowany przez
grupę talibów. Doszło do intensywnej wymiany ognia, w wyni
ku którego zostali ranni polscy
żołnierze.

ne z konstytucja ich kraju,
która mówi o równej ochro
nie życia matki i jej nienaro
dzonego dziecka. Kobiety re
prezentowane są przez Ir
landzkie Towarzystwo Pla
nowania Rodziny. To dopa
trzyło się, że irlandzki kon
stytucyjny przepis chroniący
życie nienarodzonych oraz
wykonawczy względem niego
przepis kodeksu karnego na
ruszają cztery artykuły Eu
ropejskiej
Konwencji
0 Ochronie Praw Człowieka
1 Podstawowych Wolności
z 1950 r. Są to: art. 2 o pra
wie do życia, art. 3 mówiący
o zakazie tortur i poniżające
go traktowania, art. 8 o prawie do poszanowania
życia prywatnego i rodzinne

j maqdalena.olechnowiG@qp24.pl
;

|
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W trakcie prowadzonych
działań operacyjnych jeden
z żołnierzy uznany został za zagi- |
nionego. Wczoraj trwały poszu- j
kiwania, w których udział brali j
żołnierze Polskich Sił Zadanio- |
wych i Afgańskich Sił Bezpieczeństwa.
Rodziny żołnierzy zostały po
wiadomione o zdarzeniu.
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Kobiety poddały się zabie
gowi aborcji w Wielkiej Bry
tanii, ponieważ w ich kraju
aborcja jest nielegalna. Teraz
skarżą się do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka.
Jeśli wygrają, aborcja będzie
legalna w Polsce i 46 innych
krajach.
Twierdzą, że wyjazd z Ir
landii naruszył ich zdrowie
i samopoczucie oraz spowo
dował ogromne obciążenie fi
zyczne, emocjonalne i finan
sowe. Związana z podróżą
zwłoka i uciążliwość spowo
dowały, że musiały dokonać
tak zwanej późnej aborcji.
Ich zdaniem jest to niezgod

go i art. 14 mówiący o zaka
zie dyskryminacji.
Od wyniku tego procesu
zależy, czy aborcja na życze
nie będzie legalna w Polsce
i 46 innych krajach.
Jednak zdaniem prawnika
Pawła Skowrońskiego ze
Słupska, Irlandki się ośmie
szają.
- Z punktu widzenia
prawniczego, to kompletny
absurd, a te kobiety wygłu
pią się przed całym światem
- uważa Skowroński. - To
tak jakby matka wyjechała
z dzieckiem na skomplikowa
ną operację do Stanów Zjed
noczonych i skarżyła nasz
kraj, że tu nie leczono jej
dziecka. A przecież takich
przypadków jest dużo - kon

tynuuje Skowroński. - In
na sprawa, że mało przeko
nujące jest naruszenie zdro
wia tych pań podczas wyjaz
du z Irlandii do Wielkiej Bry
tanii. Nie musiały pokonać
oceanu, a cieśninę. Cała
sprawa wydaje mi się
śmieszna - kończy Paweł
Skowroński.
Gdyby jednak Europejski
Trybunał Praw Człowieka
stanął po strome skarżących,
oznaczałoby to uznanie abor
cji za prawo człowieka, które
go nie może znieść żaden
przepis, nawet konstytucyjny.
Oznaczałoby to podważenie
regulacji chroniących życie
nienarodzonych we wszyst
kich 47 krajach, które ratyfi
kowały wspomnianą konwen

cję. Są to wszystkie państwa
europejskie, bez Białorusi, ale
m. in. z Rosją, czy Turcją.
Decyzja ma być podjęta
przez Trybunał w najszer
szym możliwym składzie, czy
li przez tzw. Wielką Izbę. Jej
orzeczenia są ostateczne
i wiążące kraje - strony euro
pejskiej konwencji praw czło
wieka.
Za absurdalna sprawę
uznają też księża.
- Kompletnie nie rozu
miem argumentów tych ko
biet. Jak mogą powoływać się
na prawo do życia, skoro do
konując zabiegu aborcji, zabi
ły dzieci. Aborcja to zabójstwo
- mówi ksiądz Jan Giriatowicz, proboszcz parafii p.w.
św. Jacka w Słupsku. W>
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Pochówek z polityką w tle

W—mam

WSCHÓD CHIN WALCZY Z POWODZIĄ PO PRZEJŚCIU SILNEGO WIATRU

NIEMCY Erika Steinbach apeluje do ministra.
Steinbach, szefowa Związ
ku Wypędzonych, chce by
niemiecki szef resortu spraw
zagranicznych wziął udział
w piątkowym pogrzebie
szczątków niemieckich cywi
lów na cmentarzu w Glinnej
koło Szczecina.
Szczątki pochodzą z czasów
drugiej wojny światowej. Nale
żą do niemieckich mieszkań
ców Malborka, którzy nie wy
jechali z miasta po wkroczeniu
oddziałów Armii Czerwonej.
Pierwsze ciała odkryto w paź
dzierniku ubiegłego roku pod
czas prac budowlanych.
Badania wykazały, że
w grobie spoczywają szczątki
ponad dwóch tysięcy osób. By
ły wśród nich kobiety i dzieci.
Ekshumacja trwała kilka mie
sięcy. Ustalenie tożsamości
ofiar było niemożliwe. Przy cia
łach nie znaleziono bowiem
żadnych dokumentów, czy
przedmiotów osobistych. Ofia
ry zostały pochowane nago.
Wiadomo, że część osób zginęła
od strzału w głowę. Wskazują
na to ślady po kulach.

Postępowanie w sprawie
wszczął gdański oddział Insty
tutu Pamięci Narodowej. We
dług ustaleń prokuratorów,
szczątki należą do cywilnych
mieszkańców Malborka, którzy
zmarli lub zginęli w zimie
na przełomie 1944 i 1945 roku.
W tym czasie wojska niemiec
kie i radzieckie toczyły walki
o miasto. Szczątki ofiar zostaną
pochowane w najbliższy piątek
na Cmentarzu Wojennym Żoł
nierzy Niemieckich w Glinnej,
około 30 kilometrów na połu
dniowy wschód od Szczecina.
Organizatorem pochówku jest
Fundacja Pamięć.
W związku z uroczystością,
Erika Steinbach zaapelowała
do niemieckiego ministra
spraw zagranicznych Franka-Waltera Steinmeiera o wzię
cie udziału w pochówku. Apel
swój zamieściła na łamach
dziennika „Bild”. Argumentu
je w nim, że jeśli minister nie
pojawi się na uroczystości to
tak, jakby niemieckie ofiary
nie były ważne.
(STE)

i

Prawie pięć milionów osób zostało dotkniętych skutkami niszczycielskiej działalności tajfunu Morakot, który uderzył w chińskie prowincje Zhejiang
i Fujian. Wcześniej władze ewakuowały z zagrożonych regionów około milion mieszkańców. Tajfun uderzył również w Tajwan, gdzie spowodował
największe od pół wieku powodzie.
Fot. pap/epa
PROMOCJA

Już ■ sobotę, 22 sierpni: z Głosem siódma płyta z serii muzycznej

ZŁOTA
KOLEKCJA
BAYER FULL

„Głos" i płytą
za jedyne 5,90 zł

„Majteaki w kropeczki"! inne hity kultowego zespołu disco polo w oryginalnym wykonaniu
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USTKA Żeglarze cumujący w porcie są oburzeni. Urząd Morski w Słupsku wprowadził opłaty za przybijanie do brzegu,

mimo że w zamian nie gwarantuje nawet ubikacji.
Marcin Prusak
marcin.prusak@gp24.pl
Za cumowanie w usteckim
porcie trzeba płacić od początku
sierpnia. Właściciele najmniej
szych żaglówek, o długości
do dziewięciu metrów, za jedną
dobę w porcie muszą zapłacić
równowartość 2,80 euro, czyli
11,50 zł (stawka wskazana jest
w euro i przeliczana na złotów
ki według średniego kursu z ty
godnia poprzedzającego wpły
nięcie do portu). Za łodzie dłuż
sze niż 15 m płaci się ok. 30 zł
za dzień.
Żeglarze są zbulwersowani
pobieraniem opłat, bo od pięciu
lat cumowanie w Ustce było
darmowe. - O planach wprowa
dzenia opłat nikt nie informo
wał - sarka Edward Zając, że
glarz z Ustki. - Nagle pracow
nicy portu zaczęli nas gonić
i pobierać pieniądze. Najgorzej
jest z Niemcami, bo oni mają
w swoich przewodnikach napi
sane, że port ustecki jest dar
mowy, a teraz pracownicy por
towi wykłócają się z nimi o pie
niądze.
Zdaniem żeglarzy cumo
wanie w Ustce powinno być
darmowe, bo jachty stoją
przy nabrzeżu burta w burtę
po trzy lub cztery, a admini
stracja portu nie zapewnia
nawet ubikacji, śmietników
ani
pryszniców.
Moż
na z nich skorzystać tylko
po zachodniej stronie, dzięki

■ Za dobę w marinie w Łebie
(jednej z najlepszych w Pol
sce): 30 zł dla jachtów
do 10 m długości (500 zł mie
sięcznie), 45 zł dla jachtów
o długości 11-13 m (800 zł
miesięcznie), 55 zł za jachty
o długości 14-17 m (1000 zł
miesięcznie). Podłączenie
do prądu kosztuje 8 zł za do
bę, a tankowanie wody pit
nej 4 zł.
■ W zaniedbanym usteckim
porcie za jachty do 9 m trze
ba obecnie zapłacić dziennie
ok. 11.50 zł (ok. 111 zł mie
sięcznie), za jachty o długości
od 10 do 12 m - ok. 22,60 zł
(ok. 136 zł miesięcznie);
o długości 13-15 m - o dziwo
mniej, bo 16 zł za dobę (ok.
160 zł miesięcznie), za jachty
powyżej 15 m płaci się ok.
30 zł (ok. 300 miesięcznie).
Podłączenie do prądu kosz
tuje 1,14 zł za dobę; tanko
wanie wody pitnej tyle samo.

Żeglarka Teresa z Gdyni jest zbulwersowana, że musi płacić za cumowanie w porcie, a nie może skorzystać nawet ze śmietnika.

uprzejmości
usteckiego
jachtklubu.
Administrujący usteckim
portem Urząd Morski nie
widzi w opłatach niczego złe-

go. - Za cumowanie płaci się
we wszystkich portach, a ja
jestem dobrym gospodarzem
i muszę dbać o dochody
Skarbu Państwa - mówi

Mariusz Szubert, dyrektor
Urzędu Morskiego w Słupsku. - Zapewnianie zaplecza
to nie mój obowiązek. Niech
je postawi miasto. Dyr. Szu-

Fot.

capar

bert zaznacza, że żeglarze
mogą zwracać się do niego
o obniżenie opłaty za cumowanie lub całkowite jej zniesienie. - W uzasadnionych

przypadkach zgodzę się
na to - dodaje dyrektor.
Władze miejskie Ustki
tłumaczą, że prawo nie po
zwala im postawić żadnych
budynków w porcie, ponie
waż ten teren nie należy
do miasta. Miasto będzie na
mawiać
Urząd
Morski
do zniesienia opłaty za cu
mowanie. ■

Konkurent czy zemsta | Strażacka pierwsza dziesiątka

POLICJA W galerii śmierdzi prawdopodobnie płyn na dziki
Trwa poszukiwanie męż
czyzn, którzy w Galerii Słupsk
już cztery razy wylali śmierdzą
cy płyn. Klienci skarżą się
na potworny smród, a pracow
nicy też na bóle głowy i mdłości.
- Wiemy mniej więcej, jak wy
glądają sprawcy - mówi Robert
Czerwiński z policji.
- Plotki mówią, że to ktoś
z Manhatanu, ale równie do

I

brze może to być zemsta zwol
nionego pracownika. Możliwe
też, że to konkurencyjna firma
ochroniarska, która chce wy
gryźć obecną - domniemują
pracownicy.
Płyn to prawdopodobnie
substancja odstraszająca dziki
- hukinol. Można go kupić w intemecie; 0,51 kosztuje 200 zł.
(mag)

W PIĄTEK W MAGAZYNIE „GŁOSU POMORZA"

Wiedzą, że mają dla kogo żyć
I

Jadwiga i Mirosław Duszowie
z Kobylnicy stworzyli dom już

ponad 60 dzieciom. Prowadzą
rodzinne pogotowie opiekuń
cze.

- Czasem jestem tak skonana,
że sama sobie się dziwię, po co
brałam na głowę tyle dzieci

- mówi pani Jadzia. - Ale gdy
rano wstanę i spojrzę na sie
dem czy osiem par małych bu

tów, to zaraz wraca energia
i wiem, że mam dla kogo żyć.
jGłow Pomorza" zaprasza do tektury

C

NASZ PLEBISCYT Wybieramy strażaka i jednostkę roku. Gorąca rywalizacja trwa. Finał akcji już we wrześniu.
Półmetek naszej akcji to do
skonała okazja, aby dokładniej
przyjrzeć się wynikom Waszego
dotychczasowego głosowania.
Ponieważ liczba SMS-ów od
danych na poszczególnych kan
dydatów wciąż rośnie, prezen
tujemy dziś pierwsze dziesiątki
rankingu. Pamiętajcie, że sytu
acja na liście w każdej chwili
może się zmienić, bo różnice
w liczbie głosów oddanych
na strażaków i jednostki są nie
wielkie. W niektórych przypad
kach kandydatom potrzeba za
ledwie kilku głosów, aby zna
leźć się na wyższej pozycji.
Przypominamy, że zwy
cięzcą plebiscytu w każdej
z kategorii zostanie strażak
lub jednostka z największą
liczbą uzyskanych głosów
- za pośrednictwem SMS-ów. Laureaci otrzymają
atrakcyjne nagrody. Osta
teczny wynik plebiscytu za
leży wyłącznie od Was!
A konkretnie od wysłanych
przez Was SMS-ów. Oto ak
tualna kolejność na listach.

Strażak zawodowy
1. Sylwester Tankielun - JRG nr 2 Słupsk
-ZAW011
2. Sebastian Kluska - JRG Lębork ZAW017
3. Grzegorz Falkowski - JRG nr 1 Słupsk
-ZAW009
4. Andrzej Mikołajczyk - JRG nr 1 Słupsk
-ZAW025
5. Adam Wojtas - JRG nr 3 Ustka - ZA
WOI 5
6. Grzegorz Załupka - JRG nr 1 Słupsk
-ZAW001
7. Daniel Skoczylas - JRG nr 1 Słupsk
-ZAW027
8. Krzysztof Aniszewski - JRG nr 3 Ustka
-ZAW024
9. Mariusz Paprocki - JRG nr 3 Ustka
-ZAW013
10. Tomasz Podskarbi - JRG nr 2 Słupsk
-ZAW012
Łukasz Trocki - JRG nr 1 Słupsk - ZAW 002

Strażak ochotnik
1. Marek Mazurek - OSP Gałęzinowo
- 0CH007
2. Robert Stocki - OSP Barcino
-0CH001
Jarosław Ziemski - OSP Damnica
-OCHOM

3. Małgorzata Cybulska - OSP Możdżanowo-0CH013
4. Dariusz Lipiński - OSP Kusowo
-0CH019
5. Rafał Gontek - OSP Zaleskie
-OCHOM
6. Marek Waszak - OSP Kępice
-OCH002
Jacek Miszczyk - OSP Korzybie
- OCH015
7. Jan Synowski - OSP Wiklino
-OCH005
8. Jan Gogol - OSP Ustka - OCH006
9. Marcin Bielecki - OSP Możdżanowo
-0CH010
10. Leszek Konarzewski - OSP Zaleskie
-OCH017

OSP Możdżanowo - JED005
OSP Łeba -JED012
Mariusz Nowicki

PLEBISCYT W INTERNECIE
Wszelkie informacje dotyczące
plebiscytu prezentujemy w na
szym specjalnym serwisie inter
netowym www.gp24.pl/strazak.
Znajdziecie tu m.in. aktualną li
stę i prezentacje zgłoszonych
kandydatur wraz z ich numera
mi i przypisanymi kodami, szcze
gółowy regulamin plebiscytu i za
sady SMSowego głosowania.

GŁOSOWANIE
Jednostka straży pożarnej

1. OSP Lipnica -JED016
2. OSP Gałęzinowo - JED007
3. OSP Kusowo-JED015
4. OSP Zaleskie -JED014
5. OSP Damnica - JED013
6. OSP Korzybie -JED011
7. OSP Dębnica Kaszubska - JED009

8. OSP Główczyce-JED004
9. OSP Kępice - JED003
OSP Ustka-JED008

10. OSP Barcino — JED001

Aby zagłosować na wybranego
strażaka lub jednostkę, wyślij
pod nr 7168 SMS o treści:
KGP.STRAZAK numer strażaka
lub jednostki.
Przykład:
KGP.STRAZAK ZAW004
KGP.STRAZAK 0CH001
KGP.STRAZAK JED002
Koszt SMS-a: l,22złzVAT

TEMAT DNIA

*i- c
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

Chłopu to się nie opłaca

KAWAŁEK________
REGION Rolnicy narzekają, bo godzinami czekają w kolejkach, a tymczasem ceny zbóż są w tym ro PIOTR
piotr.kawalek@gp24.pl
ku niższe nawet o 200 zł w stosunku do roku poprzedniego.
059 848 8 i 24
wgodz. 10-18

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowicz@gp24.pl
Rolnicy od białego świtu na
wet po 10 godzin stoją w kolejce
do skupu zbóż w Jezierzycach.
Ci, z którymi wczoraj rozma
wialiśmy, są rozgoryczeni. Ceny
w skupie są w tym roku tak ni
skie, jak nigdy przedtem.
- Jeszcze w czerwcu sprzeda
wałem zeszłoroczne
żyto
zą 370 zł za tonę, w piątek pła
cili 260 zł za tonę, a dziś już
240 zł - mówił Tadeusz
Świercz, rolnik ze Słupska.
~~ Uprawa gospodarstwa prze
staje się opłacać. Dzierżawiłem
gospodarstwo, żeby dorobić, bo
^°na nie pracuje, ale teraz mam
już dość.
Kompletnie zdruzgotany
Jest Andrzej Porębski, rolnik
z Bięcina. - Rzucam to w dia
bły* Sprzedałem ziemię i ko
niec. Szkoda mi, bo to ojcowiznę
dostałem i myślałem, że co z te
go będzie - mówił Porębski.
" Ojciec jak gospodarzem był, to
Pięcioro ludzi utrzymał i szkoły
żeśmy pokończyli. A teraz? Ja
czworo nie mogę utrzymać. Mu
szę kombinować na bokach.
Masakra w tym roku. Żeby tonę
uawozu kupić, to ja muszę 10
ton zboża sprzedać.
Rzeczwiście. Nawet dy
rekcja potwierdza, że ceny
spadły. - W tym roku płaci
my średnio o 200 zł mniej
za tonę. W zeszłym roku

JEDNO PYTANIE
Czy niskie ceny skupu
zboża spowodują, że
chleb będzie tańszy?

Zbigniew Szyca, rzecznik prasowy
słupskich piekarzy

Wczorajszy skup zboża w punkcie w Jezierzycach.

za tonę pszenjcę płaciliśmy
około 600 zł, teraz 450. Po
dobnie jest z żytem. Rok te
mu rolnik dostawał powyżej
500 zł, a teraz 260 - mówi
Małgorzata Horbowa, dyrek
tor handlowy Agro Handel
Polska w Jezierzycach.
Dlaczego tak jest? - To są
ceny rynkowe. Nam też nikt
nie zapłaci więcej - mówiła
Horbowa.
Niestety, może być jeszcze
gorzej. - Psuje się pogoda, po
dobno ma padać do końca sierp

Fot. Kamil Nagórek

nia. Jeśli to się potwierdzi, to
będzie tragicznie. Zmarnuje się
to, co jeszcze jest na polu,
a prawda jest taka, że nie jeste
śmy jeszcze nawet na półmet
ku. Spadnie jakość zboża,
a więc i ceny będą niższe - mó
wiła pani dyrektor.
Dostaliśmy też sygnał, że
rolnicy stoją w kolejkach
po dwa, trzy dni. - Mój brat
tak stoi. Jako posiadacz nie
wielkiego gospodarstwa, jest
dyskryminowany. Ci więksi
są puszczani poza kolejno

ścią - zaalarmowała nas ko
bieta.
Jednak pytani przez nas
na miejscu rolnicy zaprze
czają. - W piątek stałem
osiem godzin. Dziś stoję
od godziny 8, ale jest dopiero
11. Co roku, jak są żniwa, to
tyle się stoi - mówił Tadeusz
Świercz.
Dyrekcja zapewnia jednak,
że skup idzie płynnie. - Jak tu
pracuję dwa lata, to nie pamię
tam, aby ktokolwiek stał dłużej
niż 10 godzin. Skupujemy

wszystkie gatunki zbóż i rzepa
ku. Mogło być tak, że przepuści
liśmy rolników z rzepakiem, bo
ten idzie szybciej. Mamy cztery
kosze, do których zsypujemy
i po prostu mogło się zwolnić
miejsce tam, gdzie jest rzepak
- wyjaśnia Małgorzata Horbowy.
Rolnicy przyznają, że
do kolejek już się przyzwy
czaili. ■

ZOBACZ FILM
www.gp24.pl/wideo

"T|
n

- Nie ma co spodziewać się
obniżki cen chleba, bo ce
na mąki robionej ze zboża to
tylko 10 procent składowej ce
ny chleba. Cena głównie uza
leżniona jest od cen prądu, ga
zu i paliwa i płac pracowników,
a koszty tych składników cią
gle rosną. Jeśli ceny spadną, to
tylko o kilka groszy na bochen
ku i to lokalnie u małych pieka
rzy. Ogólnie przewiduję, że je
śli stanieje mąka, a to nie jest
całkowicie pewne, bo młyna
rze też ponoszą koszty pracy,
to jesienią pieczywo może nie
podrożeć.

(map)

NASZA SONDA
Czy w dzisiejszych czasach opłaca się uprawiać ziemię?

Zbigniew, handlowiec

Wojciech Masilewia, handlowiec

Adrian Szczałba, rencista

Paulina, licealistka

Wojciech Lewiński, student

Barbara Zielińska, emerytka

- Na pewno warto mieć zie
mię ze względu na stały kapitał
i duże oprocentowanie. Jed

- W dzisiejszych czasach nie
opłaca się siać i zbierać zboża,
bo jego cena jest zbyt niska.
Duży wkład pracy na roli
znacznie przewyższa zyski.

- Z uprawy ziemi nie ma
żadnych korzyści. Dziś wszystko
produkuje się na chemii, a małe
gospodarstwa nie otrzymują
dotacji z Unii Europejskiej.

- Zależy, czy uprawiający
ziemię sam ubiega się o dofi
nansowanie unijne. Niestety,
państwo za bardzo nie dba
o interesy rolników.

- Kiedyś można było się
z tego utrzymać, jak ktoś
potrafił gospodarować, ale rol
nictwo zostało porzucone, bo
ludzie wyjechali do miast.

- Opłaca się kupować
i uprawiać ziemię, ale trzeba
mieć do tego zamiłowanie.

nak jej uprawa nie zawsze jest
opłacalna.

Aneta Masilewicz,
Laura Hrycaniuk, Fot. KN

84-120 WŁADYSŁAWOWO- CHŁAPOWO
Bulwar Żeromskiego

Tel.kom 0-605- 200-305

CAMPING& POLE NAMIOTOWE www.Domaranczowe.pl
Dwa vouchery na przyczepę kempingową
Miejsce: Camping <& Pole Namiotowe .Pomarańczowe ' W>.
23 s<erpn;a 51 s;erpna przyczepa £-5 osobowa TASERT l

Wyposażenie:
Przyczepy kampingowe są wyposażone w firanki, szafki pć.
biesiadna gpl<. podfeęczen-e do prądu gniazdka elekt.. aoei
lodówka kuchenka gazowa, komplet naćzyr, sztućców, rut
■'ateinia, deska do krojem a noże, durszlak niska, duda ga.
Prosimy jedyme o zaoranie własnych poszewek- na poście*
Dota rozpoczyna o godzinie U.OOa kończy s/ę o godz. ? 2.

Miejsce: Camp.ng & pate
25 sierpnia ■ 31 s«e'p!'-ia przycze
Wyposażenie:

Przyczepy kampingo*e $a wypc:
biesiadna, gnH. oodfączere da p.
lodówka, kuchen-*« a gazowa, kom
patelnia:; oeska do krotęa <a■ 'OZe
Prosimy jedynie o zabrsote włas*

Doba rozpoczyna o godz-no -s- L

Nagrody otrzymują osoby, które prześta SMS-a we wtorek, tj. 11 sierpnia pod numer 7268 o treści kgp1 gra najbliżej godziny

o

najbliżej godziny 21.00- gramy o

19.00- gramy

y/ ego vouch era.

Koszt SMS-3 2.44 zł brutto (VAT* Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dane uczestników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby konkursu i usunięte zaraz po jego zakończeniu
717809 SLSB-A

SŁUPSK
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Pierwszy prywatny żłobek
SŁUPSK „Magiczna Tęcza - Centrum Malucha" to alternatywa dla tych dzieci, które nie dostały się do żłobka publiczne
go. Takich maluchów w tym roku jest w mieście 200.
KONTAKT

Magdalena Olechnowicz
magdalena .olechnowicz@gp24.pl
Trwają zapisy do pierw
szego w Słupsku prywatnego
żłobka. Założyły go dwie
wspólniczki - z zawodu na
uczycielki
wychowania
wczesnoszkolnego, mamy
dwóch maleństw.
- Przeczytałyśmy w „Gło
sie Pomorza”, że w tym roku
do żłobka publicznego nie
dostało się 200 dzieci. W tym
też dzieci naszych koleża
nek. I stąd pomysł - opowia
da Anetta Stasiowska, jed
na ze wspólniczek.
Żłobek będzie się znajdował
w willi przy ul. Bukowej
na Osiedlu Akademickim.
Ogromnym plusem tego położe
nia jest piękny ogród. Dobiega
końca malowanie sal. Na jednej
z nich już widać kolorową tęczę.
- Póki co, otworzymy jeden od
dział na 10-15 dzieci w wieku
od 6 miesiąca życia do trzech
lat. W przyszłości planujemy
kolejne, bo uliczkę wyżej mamy
drugi lokal, który też planuje
my zaadaptować na żłobek
- opowiada pani Anetta.
Wszystko zostało wykona
ne według wskazówek sane
pidu. Jest odpowiednia toa

Spotkania z chętnymi rodzi
cami odbywają się do końca
sierpnia w każdą środę
w godz. 17-19 przy ul. Buko
wej 32 A, tel. 662 073 579 lub
519657 886.

Pani Anetta Stasiowska sama maluje tęczę w nowym żłobku.

leta i pomieszczenie do wy
parzania nocników. Jest też
kuchnia, w której moż
na maluszkom przygotować
jedzenie. Jedno pomieszcze
nie będzie zabawowe, drugie
będzie sypialnią. - Zakupi

Fot. Xamil Nagórek

my zarówno łóżeczka dzie
cięce ze szczebelkami, jak
i materacyki dla starszych
dzieci - mówi Agnieszka
Lindstedt, druga ze wspólni
czek. - Mamy dobrą, wy
kwalifikowaną
kadrę

opiekunek z wykształceniem
pedagogicznym, a do pomocy
będziemy mieć studentkę
piątego roku pedagogiki.
Planujemy zajęcia z gimna
styki korekcyjnej, muzykoterapii i rytmiki.

Na zewnątrz, w ogrodzie bę
dzie plac zabaw. - Mamy już
geżdżalnie, huśtawki, namioty
dla dzieci, plastikowe tunele
do zabawy - mówi pani Anetta.
Minusem może być tylko ce
na. Opłata miesięczna w pu-

blicznym żłobku w Słupsku wy
nosi 150 zł. Do tego należy doli
czyć wyżywienie - 4 zł za dzień.
Miesięcznie wychodzi około
80 zł. W „Magicznej Tęczy” bę
dzie drożej. Za miesiąc rodzice
będą musieli zapłacić 600 zł.
Wyżywienie cateringowe wy
niesie ok. 150 zł.
Dla niektórych rodziców,
może być to jednak atrakcyj
na propozycja. - W tym roku
wpłynęło
471
podań,
a miejsc w żłobkach było 235
- mówił Waldemar Matynia,
zastępca dyrektora Miej
skiego Ośrodka Pomocy Ro
dzinie, który sprawuje pie
czę nad trzema słupskimi
żłobkami. - 19 podań odrzu
ciliśmy ze względów formal
nych, ale pozostałe 452 dzie
ci były uprawnione do ubie
gania się o miejsce. Osta
tecznie przyjęliśmy 263 dzie
ci, ale 189 podań musieliśmy
odrzucić. ■

Niespodziewane wakacyjne rozwiązania
USTKA Przyjechali na wczasy w trójkę, a wyjechali w czwórkę. W kurorcie rodzi się coraz więcej wakacyjnych dzieci.
W Ustce prawie co rok się
zdarza, że - ku zaskoczeniu
rodziców - dziecko przycho
dzi na świat na wczasach.
Na oddziale położniczym
w
Ustce
przychodzą
na świat dzieci rodziców
mieszkających w całym po
wiecie słupskim. Inna spra
wa, to gdy rodzice są zamel

dowani gdzieś w Polsce, ale
i tak mieszkają nad morzem.
Jednak największą niespo
dziankę robi rodzicom nowo
rodek, który chce przyjść
na świat niemalże na plaży.
- W tym roku w lipcu mie
liśmy przypadek rodziny,
która przyjechała na wczasy
do Ustki z jednym dziec

kiem, a wyjechała z dwoj
giem - mówi Elżbieta Kobuszewska, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Ustce.
- Do naszego urzędu przy
chodzą zarejestrować nowo
narodzone dziecko rodzice,
którzy oczywiście nie prze
widują i nie planują naro
dzin w czasie urlopu. W ta

kich przypadkach z reguły
rodzą się wcześniaki.
Jednak okazuje się, że nie
tylko wcześniaczki uatrakcyj
niają rodzicom urlop. Bywa, że
ci korzystają z wakacji nad mo
rzem do
ostatnich dni
przed rozwiązaniem. A wtedy...
- Jedna z mam, która ro
dziła w naszym szpitalu

po prostu zaplanowała sobie,
że wróci do domu dopiero
na trzy dni przed wyznaczo
nym terminem porodu.
Dziecko urodziło się w Ustce
donoszone i zdrowe - dowie
dzieliśmy się na oddziale no
worodków.
Ale
uwaga.
Położne
ostrzegają młode mamy.

- Więcej niż narodzin
na wczasach mamy przypad
ków zagrożonych ciąż - mó
wi położna z usteckiego oddziału. - Kobiety trafiają
z wczesnymi ciążami. Po
dróż, zmiana klimatu i oto
czenia i zaczynają się kom
plikacje.

Bogumiła Rzeczkowska

Policjanci odradzili złożenie skargi
SKANDAL Turysta twierdzi, że właściciel pensjonatu w Ustce o mało go nie pobił. Policja przekonała go, żeby nie składał skargi.
Jan Banach z Gryfi
na przyjechał do Ustki z żo
ną i dzieckiem na trzy dni.
Trafił do ORW „Ewa”. Zapła
cił 450 złotych, ale już
po pierwszym noclegu posta
nowił zrezygnować z pobytu
w tym ośrodku, bo właściciel
o mało go nie pobił. - Poszło

0 telewizor - relacjonuje.
- Zapytałem, czy działa, a on
na mnie zaczął krzyczeć. Do
szło do tego, że zagroził wy
prowadzeniem na zewnątrz
1 pobiciem. Zażądałem więc
zwrotu pieniędzy za dwa po
zostałe noclegi. Oddał, ale
o 60 zł mniej, niż się należa

ło, bo, jak powiedział, to była
dola dla naganiacza, który
mnie do niego skierował.
Zbulwersowany pan Jan
następnego dnia poszedł
na policję. Tu jednak odra
dzono mu nadawanie spra
wie biegu. - Straszyli, że bę
dę musiał przyjeżdżać. Mam

do Ustki ponad 300 km, więc
zrezygnowałem - wyjaśnił.
- Będziecie więc mieli kolej
ną świętą krowę.
Bohdan Chmielnicki, za
stępca komendanta Komisaria
tu Policji w Ustce wyjaśnił nam,
że sprawa, z którą przyszedł J.
Banach kwalifikowała się jedy

nie do oskarżenia z powództwa
prywatnego, a nie do wszczyna
nia postępowania z urzędu.
- Faktycznie oznaczałoby to ko
nieczność co najmniej jednego
przyjazdu - poinformował
komendant.
Właściciel
ośrodka
tłumaczy nam: - To wszyst

ko nieprawda, nikomu nie
groziłem pobiciem. Ten czło
wiek próbował zarządzać
moim ośrodkiem, więc mu
powiedziałem, że na siłę nie
będę go trzymać. Niestety,
pieniędzy od naganiacza nie
udało się odzyskać.

(mmb)

PROMOCJA

„Z ciałem związana jest śmierć.

Wyrazy głębokiego współczucia

Ale z ciałem związane jest także zmartwychwstanie”

PANI

Panu

ZOFII GOŁĄB

Antoni Kępski

Tomaszowi Rosińskiemu

wyrazy serdecznego współczucia i najszczersze kondolenq'e
z powodu śmierci
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WAŻNE TELEFONY

Nie ma wielu chętnych
na państwową ziemię
GRUNTY Niespełna połowa przetargów na sprzedaż gruntów, które w powiecie słupskim i lębor
skim organizuje Agencja Nieruchomości Rolnych, kończy się sukcesem.
Zbigniew Marecki
2bigniew.marecki@gp24.pl
W zasobie Oddziału Tere
nowego Agencji Nieruchoniości Rolnych w Gdańsku
Pozostaje jeszcze 11 tysięcy
hektarów, które są położone
na terenie powiatu słupskie
go i lęborskiego.
W większości są to grunty
orne, ale także innego rodza
ju - łąki czy tereny siedli
skowe.
Aż 26 procent z tych grun
tów znajduje się na terenie

dwóch gmin - Główczyce
i Smołdzino.
Mimo że rolnicy z tych re
jonów często narzekają
na głód ziemi, to jednak co
raz częściej nie dochodzi
do rozstrzygnięcia przetar
gów organizowanych przez
ANR.
- Nie ma chętnych na zie
mię albo zainteresowani cze
kają na spadek cen. My jed
nak nie jesteśmy zbyt ela
styczni, bo musimy się trzy
mać wycen i realizować zało
żony plan sprzedaży - tłu

już zmniejszony plan docho
dów ze sprzedaży gruntów,
który założył w budżecie
gminy na bieżący rok. ■

Na razie ANR nie zamie
maczy Adam Kleina, admi
nistrator ANR w powiecie rza organizować sprzedaży
promocyjnych. Na takie roz
słupskim.
Prawdopodobnie coraz wiązanie zdecydowała się
większą zaporę w czasie już za to gmina Słupsk, któ
przetargów stanowią pienią ra w czasie wakacji zachęca
dze, bo średnia cena grun do promocyjnego zakupu zie
tów rolnych uzyskiwanych . mi w przetargach. Ta oferta
w przetargach ANR wynosi jednak dotyczy tylko działek
pod budownictwo. I to tych,
19.400 zł za hektar.
- To są bardzo wysokie które nie zostały sprzedane
kwoty. Bardziej opłaca się w czasie pierwszych przetar
nawet dzierżawić ziemię gów.
Wójt Mariusz Chmiel ma
od osób prywatnych - mówi
anonimowo rolnik z gminy nadzieję, że w ten sposób
uda mu się zrealizować i tak
Główczyce.

Urząd Skarbowy w Słupsku - 059
845 39 00 ■ Urząd Skarbowy w By
towe - 059 822 28 91 ■ Urząd
Skarbowy w Człuchowie - 059 834
10 41 ■ Urząd Skarbowy w Lęborku
- 059 862 41 70 ■ Oddział ZUS
w Słupsku - 059 841 92 00 ■
Urząd Celny w Słupsku - 059 848
51 03 ■ Słupska izba Przem.Handl. - 059 842 50 98 ■ Słup
skie Stow. Inicjatyw Gospodarczych
i Przedsiębiorczości - 059 841 30
32 ■ Cech Rzemiosł Różnych
w Słupsku-059 842 43 60«Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości Po
morza Środkowego - 059 842 60
04 ■ Pomorski Urząd Wojewódzki
Zespół w Słupsku - 059 84119 34
■ Urząd Marszałkowski w Gdańsku
- 058 326 15 55 ■ Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku 058 307 76 10 ■ Wojewódzki
Urząd Pracy w Gdańsku - 058 301
80 19 ■ Słupski Oddział Państwo-0598456061

Ulica Klonowa będzie wreszcie asfaltowa
INWESTYCJA Nowa ulica Klonowa zepnie dwie drogi wylotowe z Miastka: krajówkę na Szczecinek i drogę powiatową na Wołczę Wielką.
Skończy się też udręka
mieszkańców, bo do tej pory
jeździli po dziurawych pły
tach jumbo, koleinach,
a wiosną i jesienią w błocie
i po wodzie.
- Wykonana została już
kanalizacja. Teraz budowa
ne są miejsca postojowe nie
daleko zakładu meblowego.
Będzie ich dziesięć - mówi
Tomasz Zielonka, wicebur
mistrz Miastka.
Czas na budowę nowej,
800-metrowej drogi jest
do początku listopada. Wice
burmistrz zapewnia, że ter
min zostanie dotrzymany.
Nawierzchnia asfaltowa
będzie miała sześć metrów
szerokości. Po obu stronach
powstanie chodnik.
- Po lewej stronie, patrząc
od ulicy Kaszubskiej, wyko
nana zostanie ścieżka rowe
rowa o dwóch metrach szero
kości. Chodnik przy niej bę
dzie miał półtora metra sze
rokości, a po drugiej stronie

dwa metry - informuje Zie
lonka. Klonowa zyska też
nowe oświetlenie. Kabel jest
już wkopany w ziemię. Pozo
staje
montaż
lamp.
Przy okazji modernizacji uli
cy Klonowej zostanie ułożo
na kostka na czterech odno
gach prowadzących w ulicę
Górną.
Zielonka mówi, że po za
kończeniu inwestycji nie jest
przewidziana zmiana orga
nizacji ruchu. Mieszkańcy
domów
położonych
przy ul. Klonowej chcieliby,
aby nowym asfaltem nie jeź
dziły duże samochody cięża
rowe. - Przy tej ulicy jest
kilka zakładów. Zakaz nie
wchodzi w grę - oznajmia
wiceburmistrz.
Na przebudowę ulicy Klono
wej gmina Miastko dostała
wsparcie ze „schetynówek”.
Wynosi ono 1,3 miliona złotych.
Koszt całej inwestycji wynosi
3,4 miliona złotych.
(ANG)

Budowa ulicy Klonowej.

Fot. Andrzej Gurba

REKLAMA

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W Bytowie powstaną
kolejne dwa Orliki

Symboliczne pieniądze
na gminne pływanie

INWESTYCJE W tym roku zbudowane zostaną dwa boiska wie
lofunkcyjne w ramach programu Orlik 2012.

SAMORZĄD Sejmik wojewódzki rozdzielił pieniądze na zajęcia
sportowe.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miastku Ireneusz Kowalski
(tel. (059) 857 57 91) ogłasza, że dnia:

28 sierpnia 2009 r. o godz. 9:00
w budynku Sądu Rejonowego w Miastku mającego siedzibę

przy ul. Armii Krajowej 30 w sali nr 2,
odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
należącej do:

Budowa pierwszego Orli
ka już się rozpoczęła. Po
wstaje przy Gimnazjum nr
1. Inwestorem jest miasto.
Zaplanowano tam między
innymi pełnowymiarowe bo
isko do piłki ręcznej, którego
w Bytowie dotąd nie ma.
Prace zakończą się w poło
wie listopada tego roku.
Koszt inwestycji to 1,3 milio
na złotych.
Lada dzień ruszą nato
miast prace przy budowie
boiska
wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkół Ogólno
kształcących. Inwestorem
jest powiat. Powstanie bo
isko piłkarskie ze sztuczną
trawą oraz boisko do koszy
kówki, siatkówki i tenisa
ziemnego. Będzie też stume
trowa bieżnia.
Ta inwestycja będzie
kosztowała około miliona
złotych.
Oba boiska mają być goto
we jeszcze w październiku
tego roku.
(ANG)

Dwadzieścia dwie gminy
z regionu słupskiego otrzy
mały od sejmiku pomorskie
go pieniądze na organizację
powszechnej nauki pływania
i zajęcia sportowe, w których
uczestniczyć będzie młodzież
po godzinie 16.
Pieniądze dla gmin radni
wojewódzcy przegłosowali
podczas ostatniego posiedze
nia.
Kwoty przyznane poszcze
gólnym gminom są niewiel
kie - od trzech do czterech

tysięcy złotych na pływanie
oraz od trzech do pięciu ty
sięcy zł na zajęcia sportowe
po godz. 16.
- To są kwoty symbolicz
ne. Na zachętę dla gmin, aby
wchodziły w takie programy.
Intencją władz wojewódz
kich jest, aby tego typu zajęcia upowszechniać w całym
województwie - mówi Marek
Biernacki z Platformy Obywatelskięj, jedyny wojewódzki radny ze Słupska.
(MAZ)

położonej:

Brygida Dubel
77-230 Kępice, Warcino 51/3,
dla której Sąd Rejonowy w Miastku
Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 10988.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny dwupokojowy o pow. 54,22 m2
wraz z udziałami w księgach wieczystych KW 10934 i KW 10932.

\
|
j

j
\
j

Suma oszacowania wynosi 58 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 800,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. (059) 857 57 91
2641809G1K1A
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INFORMATOR SŁUPSKI
Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 059
842 49 57; Przy Placu Ostrowskiego,
(wejście od ul. Przemysłowej) otwarta
codziennie 8-22, tel. 059 840 30 22.

roi
Milenium, tel. 059 842 51 91 Harty
Potter i Książę Półkrwi; godz. 33.30,
16,39; Prawdziwa historia kota w bu
tach,godz. 14,15.30 i 17,18; Kac Ve
gas, godz. 18.30, 20; Moja wielka
grecka wycieczka, godz. 20.

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 tel. 059 842 98
24, www.dentiStasuchorowski.pl

KANTOR
MiamŁNice: Podkowa, tel. 059 841
70 31; Zloty Róg ul. Murarska, 059
84203 02

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Czynna w godz. 8-16 059 842 0791;
0598424326.

KOMUNIKACJA
PKP94 91; 059 7281120; PKS 059
842 42 56; dyżurny mchu 059 843
7110; MZK 059 848 93 06, Noto
Express 059 843 23 41
USŁUGI POGRZEBOWE
KaBa, alarmowy 39588, ul. Armii Kra
jowej 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 91,0 601663 796. Przewóz
i przechowanie bezpłatne; Hermes,
ul. Obr. Wybrzeża X (całodobowo) tel.
0598428495;0604434441
FTCFflTi

Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, tel. 059
842 84 71 ul. Kopernika, tel. 059
842 84 81 PoHcja - 997; ul. Rey
monta, tel. 059 848 06 45; Straż
Miejska 986; 059 843 32 17; Straż
Gminna 059 848 59 97; Straż Pożar
na 998; Pogotowie Ratunkowe 999;
Pogotowie Energetyczne 991 Pogo
towie Gazownicze 992; Pogotowie
Ciepłownicze 993; Pogotowie Wod
no-Kanalizacyjne 994.

j WYWIAD z Robertem Gawlińskim, liderem grupy Wilki, która w niedzielę grała koncert w podsłupskim Kwakowie.
- Czy Słupsk z czymś ci
się kojarzy?
- Z pierwszym zlotem na
szych fanów w 1993 roku.
- Czy jest jakaś piosenka,
która musi pojawić się
na koncercie Wilków?
- Chyba nie.
- A „Baśka“?
- Wiemy, że ludzie na nią
czekają, gdy nie gramy jej, to
ludzie głośniej krzyczą bis.
- Pewnie domagają się
„Baśki“?
- To w końcu jeden z naj
większych polskich przebo
jów i myślę, że ludzie będą
go pamiętali przez wiele lat.
- Łatwo napisać przebój?
- To loteria. Nigdy nie
wiem, która z moich piosenek
stanie się hitem. „Baśka“ znala
zła się na płycie przypadkiem.
Promującym singlem miała być
piosenka „Urke“, ale ponieważ
brakowało nam dwóch utwo
rów, wygrzebałem „Baśkę“.
- Ta piosenka jest twoją
erotyczną autobiografią?
- I tak, i nie. To, co piszą
artyści, z reguły jest fikcją,
choć w każdym moim tekście
jest coś osobistego.
- Twoim menadżerem jest
Monika Gawlińska. Jak
pracuje się z żoną?
- To trudne i dzi wne połą
czenie dwóch zadań. Monika
jest moją żoną i menadżerem,
któiy powinien być wyrachowa
ny i bezwzględnie realizujący
zadanie pod hasłem sukces.
Menedżer musi czasami zapo
minać, że ma serce, a Monika
tego nie potrafi. Miałem wcze| śnięj kilku menadżerów, ale
mnie okradali. Do Moniki mam

Koncert Wilków w Kwakowie. Na scenie Robert Gawliński.

zaufanie, a poza tym mamy
szybki przepływ informacji
i wiele spraw udaje się od razu
uzgodnić. Oczywiście na począt
ku było kilka nieporozumień
i musieliśmy się dotrzeć.
- Jak oceniasz polski ry
nek muzyczny?
- To, co leci w radiu, może
czterdziestokilkuletniego fa
ceta przerazić. W mediach
ciągle nie ma miejsca dla
młodych, ciekawych arty
stów, ponieważ okupują je
persony typu Doda albo jesz
cze gorsi chałtumicy. Uwa
żam, że na polskim rynku
muzycznym jest zapaść. Li

czą się przede wszystkim
pieniądze. Coraz częściej sły
szę gadki typu: Stary wyda
łeś płytę, ekstra, a ile już
sprzedałeś? To jest cała dys
kusja na temat sztuki.
- Są wakacje, a Wilki kon
certują. Kiedy
wybierzecie się na urlop?
- W tym roku nie robimy
sobie wakacji.
- A gdyby jednak, to gdzie
najlepiej odpoczywa lider
Wilków?
- Na pewno w Grecji, jeź
dzimy tam już od 8 lat. Moi
16-letni synowie bardzo lu
bią ten kraj. Ja zresztą też.

Przygotuj pyszną rybę
razem z braćmi Kuroniami

Fot. Kamti mo«*

Ludzie są tam bardzo otwar
ci i prorodzinni. A po drugie
nikt mnie tam nie zna, więc
mogę naprawdę wypocząć.
- O czym marzy Robert
Gawliński?
- Bardzo wiele rzeczy udało
mi się już osiągnąć, ale teraz
czasami żałuję, że jestem sław
ny, jak idę w Sopocie na plażę,
to czuję się jak biały niedź
wiedź. Wielu ludzi mnie zacze
pia, chce sobie zrobić ze mną
zdjęcie albo proszą o autograf.
A ja chciałbym się po prostu
przejść brzegiem morza i pomy
śleć o niebieskich migdałach.
- Czy to prawda, że lubisz

dużo wydawać?
- Trudno powiedzieć, ile to
jest dużo. Na pewno więcej niż
przeciętni ludzie, ale jeszcze nie
zwariowałem. Tak naprawdę
pieniądze i sława nie dały mi
szczęścia.
- A co dało?
- Nie mam jakiejś uniwer
salnej recepty na szczęście. Ja
swoje zawdzięczam rodzinie.
- Przygotowujesz nową
płytę?
- Tak, powinna się uka
zać na przełomie zimy i wio
sny przyszłego roku, ale bę
dzie to moja solowa płyta.

Rozmawiała Natalia Kwapisz

Odpoczniemy od upałów
PROGNOZA P0GÖD Rano na Pomorzu będzie pochmurno.

We wtorek nad Pomorze,
zacznie napływać łagodniej
sze i wilgotne powietrze
znad Atlantyku. Pogoda nie
dory
z
puszki,
dusić będzie więc sprzyjała plażo
do zmiękczenia. Na drugiej waniu i opalaniu się.
- Przed południem będzie
patelni podsmażyć rybę
pochmurno z opadami desz
na pozostałej oliwie.
Połączyć wszystko, dodać czu. Lokalnie może też za
owoce morza, ryż i około grzmieć - mówi Krzysztof
litra wywaru. Delikatnie Scibor z Biura Prognoz Po
wymieszać, dodać szafran gody Calvus. - Po południu
i na małym ogniu gotować od zachodu zacznie się jed
15 minut, aż ryż wchłonie nak przejaśniać i opady będą
wodę.
stopniowo zanikać.
Temperatura będzie jed
Solimy
i
pieprzymy
do smaku. Zostawić w cie nak przyjemna, do 20 stopni
płym miejscu na kilka mi- ; Celsjusza nad samym mo
rzem i do 23 stopni w głębi
nut.
Gotowe danie posypać po lądu.
Taka niezbyt plażowa po
siekaną natką pietruszki.
Marcin Markowski goda utrzyma się do piątku,

KUUNÄPiä Podczas „Festynu z Ikrą" zdobyliśmy przepisy braci Kuroniów.
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Węgorz z koperkiem
i cytryną

Potrawa z ryżu, ryb
i owoców morza

Składniki dla 4 osób:
500 g węgorza patroszo
nego, 1 cytryna, kilką gałą
zek koperku, 50 g masła,
olej, sól i pieprz.
Sposób przyrządzenia:
Rybę kroimy na około 10centymetrowe kawałki, solimy
i pieprzymy. Folie albuminową
smarujemy olejem. Do brzucha
ryby wkładamy kawałek cytry
ny, gałązkę kopni oraz sporą
ilość masła. Zawijamy wszystko
Mą. Układamy na rozgrzane
go grilla i pieczemy około 15 mi
nut.

Składniki dla 4 osób:
500 g ryżu, 250 g dorsza
lub łososia, 250 g różnych
owoców morza, 1 litr wywa
ru, 2 papryki, 1 puszka po
midorów konserwowych, 1
cebula, 4 ząbki czosnku, 1
natka pietruszki, 100 ml oli
wy z oliwek, szafran, sól
i pieprz.
Sposób przyrządzenia:
Na patelni rozgrzać poło
wę oliwy i poddusić posieka
ną cebulę i czosnek.
Następnie dodać pokrojo
ną w kostkę paprykę i pomi

w drugiej części tygodnia
może również nieprzyjemnie
powiać. Wiele jednak wska
zuje na to, że w weekend po
goda znowu będzie sprzyjać
wypoczynkowi na plaży.
Daniel Klusek

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA
POGODY W REGIONIE
W NASZYM SERWISIE
www.gp24.pl/pogoda
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Dzisiaj o godz. 21 w Grodzie Wiktorii w Łebie zabawa z finalistkami Miss Pomorskiego
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s Dla dzieci: Przygoda przyjeżdża
i Pociągiem

Wystawa: Od ciżemki do obca-

BYTÓW
£

g Miejsce: Biblioteka przy ul. Ro§ mera 6

ta Miejsce: Muzeum w Lęborku,
i ul. Młynarska 14-15

§ Kiedy: Dzisiaj godz. 12-14

8 Kiedy: Do 31 sierpnia

2

Miejsce: Muzeum Zachodnioka- |
szubskie

8

Kiedy: Do 31 sierpnia

CS

Miejsce:

Sektor
na plaży wschodniej

sportowy aj Miejsce:
Tahiti a Miejsce: Kapitanat portu, ul. Ko
Tawerna
li ściuszki
g po wschodniej stronie portu

Kiedy: Godz. 9. Wstęp wolny

8 Kiedy: dzisiaj, od godz. 19

Sierpień z meduzami
ENCYKLOPEDIA BAŁTYKU Im bliżej końca wakacji, tym więcej w naszym morzu można znaleźć ga
laretowatych pływających na powierzchni meduz.
Piotr Kawałek
Piotr.kawalek@gp24.pl

____

Dziś w Encyklopedii Bałty
ku przedstawiamy jeden z cie
kawszych organizmów żyjących
w naszym morzu - chełbię modrą, popularnie zwaną meduzą.
Najczęściej można ją spotkać
w drugiej połowie sierpnia
w wodach przybrzeżnych
Na wszystkich plażach Bałtyku.
Pływająca w blasku promieni
słonecznych mieni się jaskra
wymi refleksami z wyróżniają
cymi się czterema płatami gę
bowymi.

Z chełbią związanych jest
wiele mitów, najpopularniej
szy to taki, że parzy i może
być nieprzyjemna dla czło
wieka. Nic podobnego, choć
jest wyposażona w parzydeł
ka, dla człowieka jest zupeł
nie niegroźna. Opinię psuje
jej galeretowate i nieprzy
jemne w dotyku ciało, które
tak wygląda, ponieważ
w większości składa się
z wody.
Kolejnym mitem jest to, że
rzekomo chełbia żyje tylko
w brudnych wodach. - Wynika
to z niewiedzy ludzi, głównie tu-

Chełbia modra niedługo pojawi
się u brzegów morza.
f„t. Archiwum

rystów - uważa prof. Edward
Skóra, szef Stacji Morskiej Uni

ŁEBA

Rekreacja: Gimnastyka na plaży
Impreza: Niebiesko-czarne lata £ Wydarzenie: Koncert Sławomira
dla każdego
§j 80.
S Łosowskiego

Wystawa: Teofil Ociepka - ma
larz ze snów

sa. Historia szewstwa”

ROWY

wersytetu Gdańskiego w Helu.
- Jeden nad morzem wypoczy
wa w lipcu i w ogóle nie widzi
meduz, drugi w sierpniu, gdy
jest ich w wodzie najwięcej,
trzeci we wrześniu, gdy leżą już
na plaży. Gdy się spotkają,
pierwszy chwali się, że wypo
czywał w czystej wodzie, drugi,
że w zanieczyszczonej przez me
duzy, a ostatni, że woda była
już taka brudna, że nawet me
duzy nie chciały w niej pływać.
- Tymczasem tak przebie
ga naturalny cykl rozrodczy
chełbi modrej - wyjaśnia
profesor. - Kto o tym nie

wie, wymyśla na jej temat
różne historie.
Na obwodzie ciała medu
zy znajdują się tak zwane
ciałka brzeżne odbierające
bodźce ze środowiska, np.
ruch, światło.
Otwór gębowy służy
do spożywania pokarmu
i jednocześnie do wydalania
go. Wokół niego znajdują się
cztery ramiona zaopatrzone
w komórki parzydełkowe,
w nich znajduje się substan
cja parząca, która umożliwia
chełbi obronę i zdobywanie
pokarmu. ■

« Kiedy: Sobota, godz. 20.15

NFÖRMATOR USTECK1
Nadmorska, ul. Marynarki Polskiej 31,
tel. 059 814 77 70.

IM
Delfin Góra Czarownic, godz 13.30;
Noc w muzeum 2, godz 15.30; Na
rzeczony mimo woli, godz 17.30;
Jeszcze nie wieczór, godz 19.30; Eg
zorcyzmy Dorothy Mills, godz 2130.

Pogotowie Ratunkowe - 059 814 70
09, Kapitanat Portu - 059 814 44
30, Urząd Celny - 059 814 46 37,
Straż Miejska - 986,05981467 61
0 697 696 498, WOPR - 601100

100.
USŁUGI MEDYCZNE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
ul. Mickiewicza 12 tel. 059 814 69
68, Poradnia Zdrowia POZ, ul Koper
nika 18, tei. 059 814 6011

INFORMACJA TURYSTYCZNA
TeL 059 814 7170, poniedz-sobota
w godz 8-20; niedziela 10-18, tax 059
8149926.

TELEWIZJA) RADIO
ICYPRÓW* «^VECTRA

Moim zdaniem najładniejsze dziewczyny
są właśnie nad naszym morzem
ROZMOWA z Michałem Tęsnym, 20-letnim ratownikiem mieszkającym w Słupsku, a pracującym na plaży w Ustce.
- Dlaczego zostałeś ratow
nikiem?
- Pływanie jest moją pa
sją, a poza tym zawsze
chciałem pomagać ludziom.
- Od jak dawna jesteś ra
townikiem?
- To mój piąty sezon w za
wodzie, a czwarty w Polsce,
bo raz pracowałem w Niem
czech.
- Na niemieckich plażach
pracuje się inaczej?
- Jest więcej sprzętu,
a plażowicze są bardziej zdy
scyplinowani, ale u nas są
za to ładniejsze dziewczyny.
- Skoro mowa o dziewczy
nach, to czy zdarza się, że
niektóre próbują was po
derwać?
- Oj tak. Od razu poznaję,
kiedy dziewczyny chcą zwró
cić na siebie uwagę ratowni

ków, bo wtedy kręcą się wo
kół naszego sektora nawet
kilkanaście razy w ciągu
dnia.
- Jakaś akcja ratownicza
utkwiła ci w pamięci?
- W tym roku brałem
udział w akcji ratunkowej
pary turystów, którzy koło
usteckiego mola wywrócili
się na skuterze. Był dość du
ży wiatr, co utrudniało nam
pracę, ale na szczęście
wszystko skończyło się do
brze.
- O czym myśli ratownik,
który [dynie na ratunek?
- Myślę tylko o tym, żeby
uratować ludzi, którzy po
trzebują pomocy. Nie zasta
nawiam się nad tym, że to
może być niebezpieczne tak
że dla mnie.
Rozmawiała Natalia Kwapisz

NASZ PLEBISCYT
Od wczoraj przedstawiamy
ratowników,
kandydatów
do tytułu „Ciacho na plaży,
czyli najsympatyczniejszy ra
townik sezonu." Sylwetki
wszystkich - strzegących plaż
od Międzyzdrojów do Łeby
- przedstawimy w naszym
serwisie
www.gp24.pl,
a z niektórymi spotkamy się
i przedstawimy ich na letnich
stronach „Głosu Pomorza".
Natomiast już od jutra bę
dziecie mogli na nich również
głosować, wysyłając sms-y.
Tego dnia podamy numery
i dokładne zasady głosowa

nia. Ratownik, który otrzyma
najwięcej głosów czytelni
ków „Głosu", zdobędzie na
grodę. Jak przystało na cia
cho będzie to oczywiście tort.
A do tego kolacja w eksklu
zywnej nadmorskiej restaura
cji.
Do 25 sierpnia czekamy
na zgłoszenia Waszych kan
dydatów do tytułu „Ciacho
na plaży, czyli najsympatycz
niejszy ratownik sezonu."
Imię nazwisko, wiek i zdjęcie
ratownika można przesyłać
na adres e-mail: monika.zacharzewska@gp24.pl

^ TV SŁUPSK
20 - Blok audycji informacyjnych:
Obserwator - serwis informacyj
ny; Pogoda - prognoza pogody;
Obserwator Sport - serwis sporto
wy; 35 - Letnie Studio - magazyn
dokumentalny, sport; 50 - VECTRAMEDIA - ogólnopolski blok
programowy.

Radio Słupsk
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.

ZAPROSZENIE
Moto Folk Kaszuby
15 i 16 sierpnia na stadionie
w Parchowie wystąpią moto
cykliści, Indianie oraz rozegra
ne zostaną mistrzostwa w je
dzeniu pierogów.
Rozpoczęcie
imprezy
o godz. 17. koncertem zespołu
Klezmoret Trio. O godz. 18.30
parada motocykli. Gwiazdy te
go wieczoru to Bony M Show o
godz. 19 i Abba Show o 21.
Po koncertach rozpocznie się
księżycowa noc dyskotekowa.
Główną atrakcją niedzieli
będą mistrzostwa w jedzeniu
pierogów, które rozpoczną się
o godz. 17 oraz Wioska Indiań
ska Tatanka z Łodzi. Będzie
można zobaczyć tradycyjne
tańce i posłuchać pieśni Indian
z regionu Wielkich Równin.
Przez cały dzień prowadzone
będą indiańskie gry i zabawy.
W niedzielę będzie można też
zobaczyć „Szkołę Piratów" - te
atralną animację plenerową
dla dzieci (godz. 16.30). Na ko
niec odbędzie się zabawa ta
neczna z zespołem As Band

(21.00).
(ang)
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Przyjemnie się mieszka
między zabytkami
NA MOJEJ ULICY Mieszkańcy ulicy Anny Łajming są dumni z tego, że ich kamienice sąsiadują z Bramą Nową oraz

z dawnym domem towarowym Słowiniec. Wielu najbardziej cieszy to, że mają przestronne mieszkania.

Marcin Markowski
marcin.markowski@gp24.pl_ _ _
Podczas wizyty na ulicy
Anna Łajming przyjemnie
zaskoczyła nas gościnność
jej mieszkańców. Aż cztery
rodziny
zaprosiły
nas
do swoich mieszkań, by opo
wiedzieć o tym, jak żyje im
się przy tej ulicy.
Lokatorzy nie kryli zado
wolenia z tego, że mają bar
dzo duże i przestronne
mieszkania. Są bowiem i ta
kie, które mają aż 120 me
trów kwadratowych.
- To prawda, że są tu jedne
z największych mieszkań
w Słupsku - mówi Tamara
Szkop, mieszkanka. - To zupeł
nie inna bajka, niż mieszkanie
w bloku. Niestety, sporym pro
blemem jert duże natężenie ru
chu. Przez to, że mieszkamy
przy jednej z najbardziej ruchli

wych ulic w mieście, pękają
nam ściany.
Mieszkańcy sami starają się
dbać o porządek na klatce scho
dowej. - Trudno nam się dziwić,
skoro prawie cały remont klatki
schodowej zrobiliśmy za własne
pieniądze - mówi Elżbieta Ma
kowska, sąsiadka pani Tamary.
- Staramy się, żeby było este
tycznie i przyjemnie.

Turystów tu nie brakuje
Lokatorzy kamienic cie
szą się, kiedy widzą, że cu
dzoziemcy chętnie fotografu
ją się na tle ich budynków.
- Niemcy uwielbiają słup
skie kamienice. Tym bar
dziej że nasza jest naprawdę
bardzo pięknie zdobiona
- twierdzi pani Gertruda,
mieszkanka. - To bardzo
przyjemne sąsiadować z hi
storycznymi
budowlami.
Mamy przecież obok jedną

z najstarszych restauracji
w mieście, zabytkową bramę
oraz Dom Towarowy Słowi
niec.
Wiele osób, z którymi
udało nam się porozmawiać,
wspominało czasy, kiedy
na zakupy chodziło właśnie
do Domu Towarowego.
- Można powiedzieć, że znaj
dowały się, jak na tamte czasy,
ekskluzywne butiki - wspomi
na pani Anna, mieszkanka.
- Bardzo szkoda, że Dom Towa
rowy niszczeje, bo to jeden
z najpiękniejszych budynków
w mieście, który można by za
gospodarować w ciekawy spo
sób. Denerwuje mnie to, że
wszystko w mieście starają się
opanować banki. Zawsze podo
bało mi się, kiedy parter zabyt
kowych kamienic, takich jak
nasza, zajmowały butiki. Mamy
tutaj tylko jeden - Piastowski
- i bardzo lubię czasem na spa
cerze zatrzymać się i popatrzeć
na jego wystawę.

Piękne zabytki
w zasięgu wzroku

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

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

Na początku XX wieku
z polecenia Emila Wagnera
na ulicy Anny Łajming zo
stał wzniesiony budynek,
w którym w chwili obecnej
na pierwszym piętrze znaj
duje się restauracja Metro,
a na parterze restauracja
Złoty Smok.
Tuż obok jest Dom Towa
rowy Słowiniec, w który
jeszcze w latach 90. mieściły
się salony odzieżowe, naj
większy w mieście sklep za
bawkowy, salon ze stylowy
mi meblami oraz punkt,

w którym można było kupić
akcesoria do jazdy konnej.
Od kilku lat prawie cały
gmach stoi pusty. Ostatnio
tylko parter zostawał zago
spodarowany. Przez jakiś
czas był tu sklep ze sprzę
tem RTV i AGD, salon tele
fonii komórkowej, a także
pizzeria. W latach swojej
świetności w
Słowińcu
na najwyższe piętra moż
na było dostać się jedną
z najstarszych wind w Euro
pie, którą obsługiwał win
dziarz.
Pomiędzy Domem Towaro
wym a restauracją Metro znaj
duje się Nowa Brama, która
kiedyś pełniła funkcję bramy
przejazdowej. Od ponad 20 lat
znajduje się tam galeria sztuki.

Rockowo u motocyklistów
Młodzi słupszczanie ulicę
Anny Łajming kojarzą głów
nie z Motor Rock Pubem,
w którym od września
do czerwca prawie w każdy
weekend odbywają się kon
certy rockowe. Motor Rock
Pub to bez wątpienia jeden
z najbardziej charaktery
stycznych lokali w mieście.
Wewnątrz klienci mogą zo
baczyć m.in. legendarne mo
tocykle oraz ich elementy
powieszone na ścianie.
Przy ulicy Anny Łajming
znajduje się też jedyne
w mieście przejście podziem
ne łączące tę ulicę ze Skwe
rem Pierwszych Słupszczan.
Mieszkańcy miasta twierdzą
jednak, że przejście to po
winno zostać jak najszybciej
odnowione.

- Cały czas coś się tam
psuje. Poza tym po każdej
większej ulewie jest ono zalewane - mówi Renata Kup-

Ulica Anny Łajming (19042003, polska pisarka, tworzyła
utwory poświęcone Kaszubom) dla wielu wciąż bardziej
jest znana jako 9 Marca (data
wkroczenia do miasta Armii
Czerwonej w 1945 roku),
Przed wojną była to Okrężna oraz Wał Kupiecki. W latach 1945-50 ulica nazywała
się Wał Spółdzielców, a w latach 1950-63 - Obrońców
Stalingradu. Do początku XX
wieku ulica zabudowana była
spichlerzami oraz murem.
Elementy te zlikwidowano
w związku z budową obecnej
restauracji Metro (budynek

czyk, słupszczanka. - Nie
podoba mi się także to, że cały czas siedzą tam żebrzące
osoby. ■

oddano do użytku w 1903 roku jako dom handlowy, potem była tu restauracja Cafe
Reinhardt, a po wojnie działała także pod nazwami Bristol,
Continental, Piekiełko Lwowskie) oraz secesyjnej kamienicy z wieżyczkami w kształcie
dzwonków. W kamienicy tej
mieszkał przedwojenny burmistrz Werner Zielke, stąd też
na balkonie widoczny jest
herb Słupska. W roku 1975
pod
ulicą wybudowano
przejście podziemne. W łatach 1910-1959 ulicą przebiegała linia tramwajowa,
(sten)

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA
Czekamy na Państwa zgłoszenia. Jeśli chcecie zaprosić
nas na swoją ulicę i pochwalić
się nią, pokazać jej wady,

dzwońcie pod numer tel. 059
848 81 53.
W następnym tygodniu opiszemy ulicę Racławicką.
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Miasto nam pięknieje
Z WIZYTĄ Ü CZYTELNICZKI Zaprosiła nas Gertruda Buczkowska.

Gertruda Buczkowska rozmawia z dziennikarzem Maranem Markow
skim.
FoL Kamil Nagórek

(1) Wanda Różowicka,
pracuje za granicą
- Nie ukrywam, że bardzo
cieszy mnie to, że mogę miesz
kać w tak pięknym miejscu, ja
kim jest ulica Anny Łajming.
Oczywiście, jak wszędzie, tutaj
też można wymienić plusy
• minusy. Mnie przeszkadzają
najbardziej sklepy mieszczące
się w kamienicy, bo od dłuż
szego czasu w jednym z nich
prawie co noc włącza się
alarm. Przez to nie możemy
spać. Głośno było również
w czasie, kiedy na placu Zwy
cięstwa grało kino letnie. Zde
cydowanie zbyt późno i zbyt
głośno puszczano tam filmy.

(2) Gertruda Buczkowska,
emerytka
- W kamienicy przy ulicy
Anny Łajming mieszkam już
od 46 lat. Muszę przyznać, że
zarówno ta ulica, jak i przede
wszystkim ulica Bema, bardzo
zmieniły się na lepsze. W ciągu
dnia jest tu naprawdę pięknie.
W nocy natomiast jest okrop
nie. Głównie przez to, że tuż
pod naszymi oknami znajduje
się pub. Młodzież, która tam

przychodzi, zachowuje się bar
dzo głośno i niszczy wszystko
wokół. Załatwia się pod naszą
kamienicą oraz zostawia pusz
ki i butelki po piwie. Chciała
bym, żeby zlikwidowano też
kiosk znajdujący się przy na
szej kamienicy, bo właśnie tam
najczęściej
załatwiają
się
wszystkie pijaki.

(3) Wojciech Różowicki,
uczeń gimnazjum
- Ogólnie cała okolica bar
dzo mi się podoba, ale miesz
kanie w ścisłym centrum mia
sta ma swoje wady. Przede
wszystkim właściwie o każdej
porze dnia jest tu bardzo gło
śno. W dzień jeździ mnóstwo
samochodów. W nocy nato
miast młodzież przychodzi
do pobliskich pubów i potań
czyć do Miami Nice. Przez to
właściwie nigdy nie można od
począć. Kiedy słucham w do
mu muzyki, a mam otwarte
okno, słyszę, co dzieje się
na ulicy. Szkoda, że z okna wi
dzę zegar kwietny, bo jest on
najsłabszym punktem całej
okolicy. Cały czas nie mogę się
do niego przekonać.

(4) Tamara Szkop, emerytka
- Cieszy mnie to, że mogę
mieszkać w kamienicy przy tej
ulicy, bo są tu naprawdę bar
dzo piękne i duże mieszkania.
Moje ma ponad sto metrów
kwadratowych. Nie lubię na
rzekać, ale jak w całym cen
trum, mamy pod oknami spo
ry ruch samochodowy, więc
przez to pęka nasza kamienica.
W moim domu widać to bar
dzo dobrze na wszystkich ścia
nach. Od dawna staramy się
też, by urzędnicy wreszcie wy
dali decyzję, która nakazałaby
usunięcie kiosku z prasą, który
znajduje się tuż obok, bo jest
to miejsce, które upodobali so
bie tutejsi menele. Piją tam
i palą wszystko, co popadnie,
a do tego robią tam mnóstwo
innych obscenicznych rzeczy.

(5) Jolanta Dycha, pracownik
domu opieki społecznej
- Mieszkam tu od dłuższego
czasu i muszę przyznać, że jest
mi tu bardzo wygodnie. Głów
nie dlatego, że mam wszędzie
blisko. Stąd mam kilka kroków
do najbardziej niezbędnych mi
sklepów. W pobliżu jest apte-

ka, mamy też właściwie na wy
ciągnięcie ręki Urząd Miasta
oraz przychodnię zdrowia. Po
doba mi się też to, że miesz
kam tuż obok miejsc, które pa
miętają wszyscy słupszczanie,
bo jest tutaj restauracja Metro
oraz Dom Towarowy. Kiedyś
jednak młodzież była in
na i nieco inaczej się bawiła.
Teraz według mnie jest tu tro
chę za głośno. Bardzo często
turyści fotografują się przy na
szej kamienicy.

(6) Genowefa Baranowska,
emerytka
- Mieszkam w kamienicy,
w której nie ma domofonu,
a drzwi są otwarte przez całą
dobę. To dlatego najbardziej
denerwuje mnie, że w podzie
miach restauracji Metro jest
pub. Nie wiem, czy są tam we
wnątrz toalety, ale mnóstwo
pijanych klientów wychodzi
stamtąd i załatwia się w naszej
kamienicy. Rano są kałuże mo
czu oraz stoi mnóstwo butelek
i puszek po piwie. To przeszka
dza mi najbardziej. Poza tym
z ulicy Anny Łajming jest wszę
dzie blisko.

Podobnie jak
innym
mieszkańcom, pani Gertru
dzie najbardziej przy ulicy
Anny Łajming przeszkadza
ciągły hałas.
- Nie chodzi mi o ruch
uliczny, który jest znacznie
wzmożony w śródmieściu,
ale o młodzież, która w każ
dy weekend spędza czas
w pubie mieszczącym się
w podziemiach restauracji
Metro - mówi Gertruda
Buczkowska. - Nie podoba
mi się to, że osoby chodzące
się tam pobawić, zachowują
się głośno poza pubem.
Poza tym nasz czytelnicz
ka wymieniła już tylko zale
ty mieszkania w tej części
Słupska.
- Miasto bez wątpienia
pięknieję. Szczególnie bar
dzo ładna jest ulica Bema

- mówi pani Gertruda.
- Od kiedy powstał tu dep
tak, zrobiło się po prostu
przyjemnie. Z przyjemnością
obserwuję, jak spacerują tę
dy mieszkańcy całego mia
sta. Poza tym bardzo podoba
mi się to, że wokół domu
mam mnóstwo
zieleni.
Od strony ulicy Bema jest
dużo drzew. Natomiast
od strony ulicy Starzyńskie
go widzę coraz ładniejszy
park. To jest właśnie cały
urok tego miasta, że moż
na mieszkać w centrum, tuż
przy jednej z najbardziej ru
chliwych ulic, a mimo to ma
się wokół mnóstwo zieleni.
To jest naprawdę przyjem
ne. Chyba żadne inne miasto
nie jest pod tym względem
aż tak urokliwe.
Marcin Markowski

Niemieccy turyści
czasem się z nas śmieją
Z WIZYTĄ U CZYTELNICZKI Zaprosiła nas Tamara Szkop.

TÜ PRACUJ

Pani Tamara Szkop opowiada o swojej ulicy reporterowi Marcinowi Mar
Fot. Kamil Nagórek
kowskiemu.
Joanna, sprzedawca
- Przede wszystkim ulicę
Anny Łajming można uznać
za jedną z bardziej bezpiecz
nych i spokojnych, przynaj
mniej tak jest w środku dnia.
Jest to jeden z najbardziej za
tłoczonych punktów miasta,
więc nie powinno się tu szukać
ciszy. Bardzo podoba mi się to,
że w ostatnich latach dużo się
tu zmieniło na lepsze. Jest
po prostu ładniej. Słabym
punktem tej ulicy jest bez wąt
pienia przejście podziemne,
które wewnątrz powinno zo
stać jak najszybciej wyremon
towane. Chociaż wielu słupszczan robi zakupy głównie
w galeriach handlowych, nie
narzekam na brak klientów.

Jolanta Ferens,
sprzedawca precli

Dorota, ekspedientka
butiku Piastowski

Anita Szanowia,
ekspedientka pasmanterii

- Pracuję tu od niedaw
na i nie bardzo znam tę okoli
cę. Ale to bardzo ładne miej
sce. Może niewiele osób koja
rzy ulicę Anny Łajming, bo
po wyjściu z przejścia pod
ziemnego od razu widzi się
deptak przy ulicy Bema.
Z klientami jednak bywa róż
nie. Raz jest ich więcej, raz
mniej. Zaletą tej okolicy jest to,
że jest ona monitorowana.
Pewnie dzięki temu jest tu
w ciągu dnia tak spokojnie. Za
uważyłam, że w ostatnim cza
sie w przejściu podziemnym
pojawia się znacznie mniej
osób żebrzących. Kiedyś było
ich dużo więcej.

- Ulica ma według mnie sa
me plusy. Ppodoba mi się to,
że mogę pracować w eksklu
zywnym butiku mieszczącym
się w zabytkowej kamienicy.
Zawsze byłam przekonana, że
takie sklepy powinny mieścić
się w budynkach z długoletnią
historią. Tak jest w wielu mia
stach. Tylko w Słupsku jest ina
czej i szkoda, że przy ulicy Woj
ska Polskiego są same banki,
a nie właśnie sklepy odzieżo
we i kafejki. Na dojazd tu nie
można narzekać, bo to cen
trum miasta. Zatrzymują się tu
prawie wszystkie autobusy. Sa
ma jednak najczęściej chodzę
do pracy piechotą.

- Cała okolica bardzo mi się
podoba. Ze sklepu, w którym
sprzedaję, mam widok na
Skwer Pierwszych Słupszczan
i dlatego najbardziej cieszy
mnie, że naokoło jest dużo zie
leni. Ulica Anny Łajming to
bardzo urokliwe miejsce. Jest
tutaj Dom Towarowy oraz re
stauracja Metro, czyli miejsca,
które kojarzą wszyscy słupsz
czanie. Nie chciałabym miesz
kać w tutejszej kamienicy, bo
jest to dla mnie zbyt zatłoczo
na część Słupska. Trzeba jed
nak przyznać, że klientów nam
nie brakuje, a podobny sklep
obok nie robi konkurencji.

(mm, fot. kn)

Pani Tamara jest jedną
z osób najdłużej mieszkają
cych przy ulicy Anny Łaj
ming. Czytelniczka w rozmo
wie z nami zachwalała pięk
ne i przestronne mieszkania
w tutejszych kamienicach.
- Jest tutaj naprawdę
przyjemnie i wygodnie, cho
ciaż, jak wszędzie, my także
mamy kilka powodów do na
rzekań - mówi Tamara
Szkop. - Przede wszystkim
wszystko się trzęsie, kiedy
ulicą przejeżdżają ciężkie sa
mochody. Mam przez to po
pękane ściany. Znacznie
większym problemem jest
dla nas kiosk znajdujący się
przed naszą kamienicą. Cały
czas przychodzą tam pijaki
z całej okolicy, którzy zosta

wiają po sobie mnóstwo
śmieci. Czasem nawet się
tam załatwiają. Już nie raz
prosiliśmy urzędników o je
go zlikwidowanie.
Według pani Tamary, cza
sem niemieccy turyści dys
kutują między sobą, jak
piękna jest cała okolica, ale
jak bardzo zaniedbana.
- Przy naszej kamienicy
bardzo często fotografują się
Niemcy - mówi Tamara
Szkop. - Oni zawsze podzi
wiają tę okolicę i nasze za
bytkowe kamienice. Sama
jednak kiedyś słyszałam, jak
śmiali się między sobą, że
mamy naprawdę ładne mia
sto, ale w ogóle nie potrafi
my o nie zadbać.
Marcin Markowski
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email: akcja@gp24.pl; marcin.i
tel. 059 848 8153, Gadu-Gadu: 10246970
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

Zabierzcie ten przystanek
sprzed naszych okien
PROBLEM Mieszkańcy ul. Leszczyńskiego narzekają na hałasy na pobliskim przystanku autobusowym. Domagają się je
go przeniesienia.
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl
Jolanta Godlewska mieszka
w domku jednorodzinnym
przy ulicy Leszczyńskiego.
Od kilku lat na chodniku tuż
przy jej posesji stoi przystanek
autobusowy.
- Wcześniej stal przy barze
Maja, ale dwa lata temu został
przeniesiony bliżej naszych
okien - opowiada Jolanta Go
dlewska.
Wtedy dla jej rodziny zaczę
ło się utrapienie. Wszystko
przez pasażerów i głośne auto
busy.
- Kiedyś jeździła tędy tylko
dziewiątka i nie było takiego
problemu. Ale teraz przed na
szymi oknami zatrzymują się
też dwójki, ósemki i dziewięt
nastki. To łącznie kilkadziesiąt
autobusów dziennie - mówi pa
ni Jolanta. - Najgorsze jest to,
że większość pojazdów jest już
stara i podczas hamowania
strasznie hałasuje. W połącze
niu z ogromnym ruchem samo
chodowym powoduje to, że nie
ma szans na normalną rozmo
wę w moim ogrodzie. Aby się
usłyszeć, musimy do siebie
krzyczeć.

Przystanek przy ul. Leszczyńskiego. Mieszkańcy okolicy domagają się jego przesunięcia.

osób - uważa pani Jolanta.
- Nić dziwnego, bo przecież za
ledwie kilkaset metrów wcze
śniej jest przystanek przy Mło
dzieżowym Centrum Kultury.
A następny przystanek dla tych

Nasza czytelniczka uważa,
że przystanek przed jej oknami
to zły pomysł.
- Prawie nikt z niego nie ko
rzysta. Zawsze, gdy go obser
wuję, stoi tam zaledwie kilka

Kup książki do szkoły
za kilka złotych

LICZBA

438
j ofert jest już w naszej Internetowej

Giełdzie Podręczników.

dziej,że właśnie zaczęły się tam
prace drogowe.
Zdaniem naszej czytelniczki,
przystanek przeszkadza zarów
no jej rodzinie, jak i okolicznym
mieszkańcom ulicy Leszczyń

Znajomy na wakacjach przeczytał ogłoszenie
NASZA AKCJA Czytelnicy odbierają zguby w redakcyjnym Biurze Rzeczy Znalezionych.

NASZA AKCJA Internetowa Giełda Podręczników.
Rok szkolny już za kilka ty
godni i pewnie wielu rodziców
zastanawia się, jak dużo pienię
dzy wyda ;.a podręczniki dla
swoich dzieci. Tymczasem pod
ręczniki szkolne wcale nie mu
szą być drogie. Na internetowej
giełdzie można je kupić już
za kilka czy kilkanaście złotych.
Giełdę uruchomiliśmy na
portalu www.gp24.pl. Tam zna
leźć można oferty zarówno
sprzedaży, kupna, jak i zamia
ny podręczników. Za pośrednic
twem naszej strony ogłoszenie
można zamieścić bezpłatnie!
Do wielu ofert dołączone są
zdjęcia. W ogłoszeniu znajduje

linii znajduje się też bardzo bli
sko, bo niemal na rogu ulicy Ko
narskiego. Dlatego myślę, że
można by połączyć dwa przy
stanki i stworzyć jeden, na wy
sokości posesji Scanii. Tym bar

Fot. Łukasz Capar

skiego. Zapowiada, że jest goto
wa zebrać podpisy w sprawie
przeniesienia przystanku w in
ne miejsce.
Jak się jednak dowiedziehśmy, szanse na to są niewielkie.
Przeciwko przeniesieniu przy
stanku jest Zarząd Transportu
Miejskiego, który odpowiada
za organizację komunikacji au
tobusowej w Słupsku.
- Lokalizacja przystanku
jest optymalna - twierdzi bo
wiem Marcin Grzybiński, dy
rektor ZTM. - Dziennie korzy
sta z niego aż 500 osób. Co naj
ważniejsze, wsiada i wysiada
tam wielu uczniów pobliskiej
Szkoły Podstawowej numer 4.
A jest oczywiste, że uczniowie
muszą być podwiezieni jak naj
bliżej szkoły. Przystanek w tym
miejscu jest już od kilku lat,
a bczba linii i kursów nie zmie
niła się od sześciu lat. Przysta
nek od ogrodu pani Godlewskiej
oddziela pas zieleni i żywopłot.
Jest jednak i dobra wiado
mość dla mieszkańców. Już te
raz na liniach numer 9 i 19 kur
sują nowoczesne, niskopodłogowe i ciche autobusy. Natomiast
od września takie autobusy bę
dą również obsługiwały co dru
gi kurs linii numer 2 i 8. ■

się też kontakt do właściciela
książki oraz miasto, w którym
mieszka jego nadawca.
W ogłoszeniach, obok tytułu
i autora książki, jest również
numer telefonu do osoby, która
chce ją sprzedać lub kupić. Wy
starczy tylko do niej zadzwonić
i uzgodnić szczegóły transakcji.

j
j
j

j

Daniel Klusek i

JAK TO DZIAŁA?
■
Wejdź
na
stronę
- www.gp24.pl/podręczniki
■ Wybierz jedną z trzech ka
tegorii: sprzedam, kupię, za
mienię. V Podaj tytuł, autora,
klasę, dla której jest przezna
czona książka i jej cenę. ■ Nie
zapomnij o swoich namiarach - podaj telefon i adres
mailowy- ■ Ogłoszenie poja
wi się na stronie dopiero, gdy
zostanie
zaakceptowane
przez moderatora.

j
j

Tomasz Kulczyk z Darłowa
odebrał w naszej redakcji swoje
dokumenty: dowód osobisty
i prawo jazdy.
- Dokumenty zgubiłem oko
ło miesiąca temu - mówi To
masz Kulczyk. - Byłem w Słup
sku w pracy i to wtedy musiały
mi wypaść.
W Darłowie, gdzie mieszka
pan Tomasz, „Głosu Pomorza”
kupić nie można. Na szczęście
znajomy jego ojca był na waka
cjach w naszym regionie.
- Kupił gazetę i przeczytał
ogłoszenie o moich dokumen
tach. Zadzwonił do ojca, a ten
poinformował mnie - mówi darłowianin. - Redakcyjne Biuro
Rzeczy Znalezionych to świetny
pomysł. Bardzo dziękuję
uczciwej osobie, która przynio
sła moje dokumenty do „Głosu
Pomorza”.

Daniel Klusek
mmmmmm
J m karta pojazdu o numerze reje
stracyjnym GSL 11UF należą
do Ryszarda Dopierały,

ku, znaleziona w słupskim barze
Gaweł,

■ portfel z dokumentami Ja
na Walentukiewicza ze Słupska,
■ pęk kluczy znaleziony w lesie

■ damska kosmetyczka z klucza
mi znaleziona przy ul. Przemysło

między Lubuniem a Kwakowem,
■ telefon Nokia znaleziony
w na plaży wschodniej w Ustce,
■ klucze na smyczy znalezione
przy ul. Obrońców Wybrzeża,
w okolicy spółdzielni inwalidów,

wej,

■ klucz znaleziony przy ul. Kołłąta
ja w Słupsku,

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

■ klucze z breloczkiem-otwieraczem, znalezione na parkingu

■ klucze z dwoma breloczkami
znalezione między ulicami Raszyńską i Lelewela,
■ telefon marki Samsung znale
ziony przy ul. Mochnackiego,

przy ul. Mostnika 12, w okolicach
wypożyczalni płyt dvd,
■ pęk kluczy znaleziony przy
ul. Małcużyńskiego (przy kiosku
Lotto),

■ pęk kluczy na breloczku Provi
dent znaleziony na Starym Rynku,
■
pęk kluczy znaleziony

■ klucz do samochodu marki Vo
lvo znaleziony przy ul. Poznań
Tomasz Kulczyk odbiera swoje
dokumenty.
Fot. Mariusz Nowicki

przy ul. Górnej,

■ pęk kluczy z breloczkiem
na szyfr znaleziony przy ul. 11 Li

■ pęk kluczy znaleziony przy

stopada, w okolicy przystanku,

■ klucze do mieszkania i skrzynki
pocztowej znalezione przy ul. Ko

■ dowód osobisty i prawo jazdy
wystawione na nazwisko Tomasza
Kulczyka z Darłowa,
■ tablica rejestracyjna o nume
rach GS 48625,
■ telefon Samsung znaleziony
przy ul. Wojska Polskiego,

ul. Norwida 14

skiej,

■ pęk kluczy znaleziony na przy
stanku przy al. Sienkiewicza w
Słupsku,

■ karta do bankomatu Marka La
budy znaleziona na przystanku
przy al. Sienkiewicza.

szalińskiej,

■ telefon marki Nokia znaleziony

Na rzeczy znalezione przez naszych czytelni

przy ul. Niedziałkowskiego w
Słupsku,
■ kurtka ortalionowa z kluczami
do samochodu na białym brelocz

ków czekamy od poniedziałku do piątku
w godz. 10-16 w sekretariacie „Głosu Pomo
rza" w Słupsku przy ul. Henryka Pobożnego

19, nr tel. 059 84« 8121.
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Według ekspertów

Osoby, które nie z własnej winy utraciły pracę
1 mają kłopoty ze spłatą kredytu hipotecznego
zaciągniętego na zakup mieszkania, mogą się
obiegać o pomoc państwa. Czy to jest dobre
rozwiązanie?

To dobry moment na inwestowanie obliczone
na dłuższy termin, czyli przynajmniej trzy,
pięć lat. Z zebranych przez Gazetę Prawną opi
nii ekspertów wynika, że w tej perspektywie
najmniej ryzykowną inwestycją mogą być nie
ruchomości.
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Uwaga na „fałszywki"
PORADNIK W ostatnim czasie media coraz częściej informują o fałszywych euro, które pojawiają się w obiegu. Czas wa
kacyjny to najlepszy moment dla gangów do rozpowszechniania „fałszywek". Radzimy jak nie paść ofiarą oszustów.
Rafał Czabrowski
5jibgabrowski@qk24.pl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Być może już za kilka lat
będziemy płacić i zarabiać
^ euro. Ale już dziś Polacy
na co dzień posługują się
^spoiną, europejską walutą.
Niemal równie często mamy
do czynienia z amerykański
mi dolarami. Money.pl radzi
Jak uniknąć kłopotów i odróżmć oryginalny pieniądz od
falsyfikatu.
. Euro to według ekspertów,
Jedna z lepiej zabezpieczo
nych walut. By utrudnić za
danie fałszerzom Europejski
Bank Centralny umieścił
^a banknotach i monetach
kilkanaście różnych zabezpieC2eń. Gdy je znamy, w kilka
8ekund jesteśmy w stanie
°cenić czy mamy do czynienia
2 falsyfikatem. Wystarczy
sPrawdzić banknot dotykiem,
°bejrzeć pod światło i pod róż
nymi kątami. Istnieje aż 12
zabezpieczeń wspólnej walu
ty.
Jeżeli mamy w ręku bank
not, który wzbudza nasze po
dejrzenie, to powinniśmy
zwrócić uwagę na fakturę pa
pieru. Ten używany do pro
dukcji banknotów zrobiony
jest z czystych włókien baweł
nianych. W efekcie w dotyku
jest sztywny i szeleszczący.
Banknot nie może być ani
Wiotki ani woskowaty.
Dzięki zastosowaniu spe
cjalnej techniki na awersie Przedniej strome — banknotu
znajdują się wypukłe elemen
ty. Można je wyczuć pod
°puszkami palców lub skro
biąc lekko paznokciem.
Na banknotach o najwyż
szych nominałach 200 i 500
euro znajdują się dodatkowe

zabezpieczenia, które mają
pomagać osobom niewido
mym i niedowidzącym, To
znaki wyczuwalne przy dol
nym (200 euro) i prawym
brzegu banknotu (500 euro).
Wydrukowane w górnym
rogu banknotu nieregularne
znaki łączą się w cyfrę ozna
czającą nominał. Paski uzu
pełniają się w ten sposób, że
kompletną liczbę widać
pod światło tzw. efekt prze
zrocza.
Efekt znaku wodnego uzy
skiwany jest dzięki zróżnico
waniu grubości papieru. Jest
on widoczny pod światło. Gdy
położy się banknoty na ciem
nej powierzchni, jasne pola
hologramu ciemnieją. Najle
piej widać to na oznaczeniu
nominału.
Dodatkowym zabezpiecze
niem jest nitka wpuszczo
na w papier banknotu. Gdy
patrzymy pod światło nitka
wygląda jak ciemna linia,
na której widoczne są napisy
EURO i nominał.
Oprócz tego na hologramie
widać mikroskopijne otworki
układające się w symbol EU
RO. Blisko krawędzi bankno
tu - na hologramie - widać
też oznaczenie nominału i sło
wo EURO napisane drobny
drukiem.
Przy oglądaniu pod kątem
motyw na hologramie zmie
nia się. Widać na przemian
nominał i symbol EUR na tę
czowym tle. Wzdłuż biegną
wpisane drobnym drukiem
oznaczenia nominału. Złoci
sty pasek - dotyczy nomina
łów: 5,10 i 20 euro Na rewer
sie banknotu - czyli na stro
nie z ilustracjami mostów przy oglądaniu pod kątem widać opalizujący złocisty pa

Euro to jedna z najlepiej zabezpieczonych walut.

sek, a na nim nominał i sym
bol EUR.
Hologram oglądany pod
kątem ukazuje na przemian
nominał oraz okno lub bramę.
W tle są tęczowe, koncen
tryczne kręgi drobnego dru
ku, które rozchodzą się
od środka hologramu ku jego
brzegom - dotyczy nomina
łów: 50,100,200 i 500 euro.
Przy oglądaniu banknotu
pod kątem nominał znajdują
cy się w dolnym rogu rewersu
zmienia barwę - dotyczy no
minałów: 50, 100, 200 i 500

euro. W kilku miejscach wi
doczny jest drobny druk. Na
pisy umieszczone są np. we
wnątrz greckich fiter z napisu
EURO. Mikrodruk można od
czytać pod lupą. Nawet naj
mniejszy napis jest ostry
i wyraźny.
W świetle ultrafioletowym:
sam papier nie świeci; widać
czerwone, niebieskie i zielone
nitki zatopione w papierze;
flaga UE jest zielona,
a gwiazdki na niej pomarań
czowe; podpis prezesa EBC
zmienia kolor na zielony;

Fot Matczabrowsiu

świecą się gwiazdy i kółeczka
na przedniej strome bankno
tu; na stronie odwrotnej ma
pa, most i nominał zmieniają
kolor na żółty.
By uniknąć prób fałszer
stwa w monetach o nomina
łach 1 i 2 euro wykorzystano
nowoczesne techniki łączenia
dwóch metali. Monety o no
minale 2 euro część zewnętrz
ną mają kolorze srebrnym
a wewnętrzną - w kolorze
żółtym.
Monety o nominale 1 euro
są wykonane odwrotnie.

Część zewnętrzna jest żółta.
Wewnętrzna jest w kolorze
srebrnym. Monety o nomina
łach 10,20 i 50 centów są wy
konane ze specjalnego, trud
no topliwego stopu (Nordic
gold), który jest stosowany
wyłącznie do produkcji mo
net.
Na
brzegach
monet
umieszczono litery. Spełniają
one podwójną rolę: są zabez
pieczeniem, które ułatwia
rozpoznawanie nominałów
osobom słabowidzącym i nie
widomym. 1!
REKLAMA

Źle w portfelach

Mniejsze ryzyko, większe zyski z funduszy
RAPORT Nie trzeba podejmować większego ryzyka, by dać sobie szansę na wyższe zyski - to wniosek z analizy wyników funduszy
inwestycyjnych przygotowanego przez firmę Expander.
Okazuje się, że najlepsze
podmioty z mniej ryzykow
nych grup osiągają lepsze wy
niki niż autsajderzy z seg
mentów realizujących bar
dziej agresywne strategie. To
Pokazuje, że od wyboru tego,
czy ulokujemy pieniądze
W funduszu stabilnego wzro
stu czy zrównoważonym dużo
Ważniejsza może być decyzja
dotycząca wyboru samego
funduszu. I tak na przykład:
3 najlepsze podmioty pienięż
ne i gotówkowe (UniKorona Pieniężny, PKO/CS Skar
bowy i Idea Premium) wypa
dły w lipcu korzystniej niż 3

najgorsze fundusze rynku
dłużnego. Podobna zależność
występuje jeśli porównamy li
derów i autsajderów wśród
funduszy dłużnych i stabilne
go wzrostu. Tak samo jest
w zestawieniu podmiotów
stabilnego wzrostu ze zrów
noważonymi, jak również
tych ostatnich z akcyjnymi.
Najlepsze fundusze w katego
riach realizujących z założe
nia mniej ryzykowne strate
gie wypadły w minionym mie
siącu lepiej niż najgorsze pod
mioty z grup bardziej agre
sywnych. Nie jest to zjawisko
typowe jedynie dla poprzed

niego miesiąca. Liderzy z gru
py podmiotów pieniężnych
i gotówkowych (Idea Pre
mium, Arka Ochrony Kapita
łu i UniKorona Pieniężny) za
robiły po 5-6%. Tymczasem
charakteryzujące się więk
szym ryzykiem, więc poten
cjalnie bardziej zyskowne
fundusze dłużne nawet śred
nio licząc nie przyniosły tyle
zysku, nie mówiąc już o wyni
kach najgorszych w tej gru
pie, które w skali tego roku są
pod kreską. Równocześnie
najlepsze podmioty dłużne
wypadają korzystniej od prze
ciętnego wyniku w tym roku

funduszu stabilnego wzrostu
i pokaźnie przewyższają osią
gnięcia słabeuszy z tej grupy.
Dokładnie tak samo jest
przy porównaniu tegorocz
nych rezultatów liderów
z grupy stabilnego wzrostu
z autsajderami, ale również
średnią dla funduszy zrówno
ważonych. Najlepsi z tej
ostatniej kategorii biją nato
miast średnią dla funduszy
akcji i są nawet dwukrotnie
lepsze od najgorszych z tej
grupy.
Krzysztof Stępień, główny
EKONOMISTA EXPANDER ADVISORS
(OPR. KOS)

Biuro Ogłoszeń Online

Z raportu InfoMonitora Biu
ra Informacji Gospodarczej wy
nika, że wartość niespłacanych
w terminie zobowiązań Pola
ków wzrosła w ostatnim kwar
tale aż o 15%. Suma nieuregu
lowanych długów to prawie 10
miliardów złotych. Ogólna
kwota przeterminowanego za
dłużenia przyrasta znaczniej
szybciej niż liczba osób zadłu
żonych, co oznacza, że przede
wszystkim powiększają się za
ległości tych, którzy już wcze
śniej mieli problemy ze spłatą
zobowiązań. Winien jest kryzys,
ale nie tylko. Pretensje do sie
bie mogą mieć też banki, które
tak zaangażowały się w pozy
skiwanie nowych klientów, że
zapomniały o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa.

(CZA)

.nadaj.pl
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Parasol ochronny
KREDYTY Osoby, które nie z własnej winy utraciły pracę i mają kłopoty ze spła
tą kredytu hipotecznego, mogą się ubiegać o pomoc państwa.

h

nsoiidacja do 150.0CH

■

yzja, na okres do 8
ul. Ks. Czesława Berki 1, Białogard,
2662609G1K1A

Zrzeszenie Kupców

Rafał Czabrowski

i Przedsiębiorców

rafal.czabrowski@qk24.pl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Osoby, które nie są w stanie
spłacać kredytu mieszkanio
wego z powodu utraty pracy
mogą już składać wnioski
o pomoc w ramach rządowego
programu,
obsługiwanego
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Rząd przeznaczył
na ten cel 440 min zł. - Rozpo
rządzenie weszło w życie 5
sierpnia. Informacje na ten te
mat rozesłaliśmy do urzędów
pracy w całym kraju - mówi
rzecznika prasowa resortu
pracy Bożena Diaby. Są już
także gotowe wszystkie rozpo
rządzenia wykonawcze, nie
zbędne do tego, by pomoc mo
gła ruszyć. Bezrobotny składa
wniosek w urzędzie zatrudnie
nia, w którym jest zarejestro
wany i w którym pobiera zasi
łek. Urząd przekazuje wnio
sek staroście powiatowemu,
który podejmuje decyzję
o przyznaniu pomocy. Pożycz
ka udzielana jest maksymal
nie na rok i może wynosić
do 1,2 tys. zł miesięcznie. Po
życzka jest nie oprocentowa
na, ale trzeba ją zwrócić.
Okres zawieszenia jej spłaty
może sięgać dwóch lat. Spłaty

Kredyty
dla Ciebie!

^mes

JE

w Koszalinie
mmm

ma ► SYSTEM
USŁUG

Świadczymy bezpłatne usługi informacyjne
dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą

Aktualne informacje na temat dotacji
dla firm w 2009 roku dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
Punkt Konsultacyjny w Koszalinie
Państwo wydąga do bezrobotnych pomocną dłoń.

trzeba dokonać w ciągu ośmiu
lat po tym okresie. Z pomocy
skorzystają również osoby,
które prowadziły działalność
na własny rachunek, ale
w związku z kryzysem musia
ły z niej zrezygnować. W wy
jątkowych okolicznościach, np.
utrzymującej się złej sytuacji
finansowej
kredytobiorcy,
spłata pożyczki będzie mogła
być rozłożona na więcej rat,
odroczona, a nawet umorzona.
Zgodnie z ustawą bezrobot
ni, którzy stracili pracę po 1

lipca 2008 r., muszą być zare
jestrowani w urzędzie pracy,
a mieszkanie lub dom, na któ
ry wzięli kredyt, musi być ich
jedynym. Wnioski będą mogli
składać do 31 grudnia 2010 r.
Potem ustawa straci moc.
- Rządowa pomoc w spłacie
kredytów osobom, które utra
ciły pracę wskutek kryzysu to
praktyka dość powszech
na w wielu krajach. Bardzo
dobrze się stało, że i u nas po
myślano o takich osobach mówi Roman Przasnyski

przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców
główny analityk Gold Finance.
- Choć wzrost skali bezrobocia
w naszym kraju statystycznie
nie jest taki duży, jak w wielu
innych państwach, to jednak
nie można tego typu proble
mów nie zauważać. Wdrożony
przez rząd program ma wy
miar nie tylko społeczny, ale
i ekonomiczny. W pewnym
stopniu ograniczy on problemy
nie tylko samych zadłużonych,
ale i banków, które im kredytu
udzieliły - dodaje analityk
Gold Finance. ■

otwarty jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30
ul. Piłsudskiego 6, tel. 094 342 28 01
Dyżury w Kołobrzegu:
Ratusz Miejski ul. Armii Krajowej 12
co drugi wtorek w godz. 9.00 do 13.00
Dyżury w Sławnie:
Starostwo Powiatowe ul. Sempołowskiej 2a
co drugi poniedziałek w godz. 9.00 -13.00

więcej informacji i szczegółowy zakres usług:
www.zkip.plwww.ksu.parp.gov.pl
wwv
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- Wyczekiwany program
dopłat do spłaty kredytów
mieszkaniowych dla osób tra
cących pracę, jak chyba już
niemal każdy pomysł polity
ków w ciągu ostatnich kilku
nastu lat, okazał się nie
wdzięcznym bękartem. Jak
na razie zaledwie kilka osób
miało szansę z niego skorzy
stać i w przyszłości także
na niewiele się przyda kredy
tobiorcom. Za wielomiliono
we koszty tego programu za
płacą jak zwykle podatnicy.
Porównując pomoc państwa
w spłacie kredytu hipoteczne
go
oraz
ubezpieczenie
od utraty pracy oferowane
przez firmy ubezpieczeniowe
najwyraźniej widać sprzeczno
ści i ekonomiczny niedowład
tego pomysłu. Zanim ustawa
została „przepchana" przez

2615809G1K2A

/ v ,, J.S.S , V ■.-> S-bjvC-:
sejm na fali społecznych ocze
kiwań do tzw. „walki z kryzy
sem" wielu ekonomistów
i analityków twierdziło, że po
mysł ten jest absurdalny eko
nomicznie. Dobrze że, na eko
nomii świat się nie kończy,
trzeba realizować cele spo
łeczne, stwierdzili politycy, co
można odczytać „przypodo
baj się wyborcom i podbij
słupki poparcia w sondażach".
Przypomnijmy: państwo ma
dać 1200 zł przez rok na spłatę
kredytu, ale później będzie się
domagać spłaty tej pożyczki.
Czy to dobre rozwiązanie?
Z klasycznym ubezpiecze
niem nie ma nic wspólnego,
bo tam zdarzenie powoduje
bezwarunkową wypłatę. Roz
patrując hipotetyczną sytu
ację utraty pracy przez kredy
tobiorcę Kowalskiego, ten
po zarejestrowaniu w Urzę
dzie Pracy otrzyma pomoc.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OPINIA EKSPERTA
Bogusław Półtorak,
główny ekonomista Bankier.pl

KRAJOWY

PUNKT ksu
KONSULTACYJNY

W trakcie tego roku oczywi
ście szuka pracy, ale wiadomo
- jest mizeria na rynku pracy,
więc nowa praca ledwo wy
starcza na podjęcie samo
dzielnej
spłaty
kredytu,
a po okresie karencji (2 lata)
dochodzi spłata pożyczki
(max. 8 lat) i jego równowaga
finansowa znów może być za
chwiana. Wobec takiej per
spektywy ekonomicznie lep
szą opcją wydaje się unikać le
galnego zatrudnienia, praco
wać na czarno, pobierać po
moc i później liczyć na umo
rzenie długu z uwagi na „trud
ną sytuację kredytobiorcy".
W kieszeni zostaje i pensja,
a także pomoc. Dla niektórych
może to być pewna pokusa.
Niestety nie po raz pierwszy
nasze państwo promuje dzia
łania zmuszające obywateli
do omijania prawa. Ale okazja,
jak to mówią, czyni chętnego.

ZACHODNIOPOMORSKA r'ZT%

SKOK

OLNA KWOTA
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www.zskok.pl

NASZ KOMENTARZ

Malina Roku za takie pomysły
Rafał Czabrowski
en kto wpadł na pomysł
zaangażowania urzę
dów pracy do obsługi kre
dytów hipotecznych powi
nien otrzymać Finansową
Malinę Roku. Koszty szko
lenia, dokumentacji, syste
mów już pewnie dawno
skonsumowały większą
część budżetu przeznaczo
nego na dopłaty dla kredy
tobiorców. Może taniej było
by po prostu rozdać te pie

T

niądze wszystkim chętnym,
którzy przyszliby do UP z ak
tualną umową kredytową?
Osobiście spodziewałem się,
że gdy takie pomysły pomo
cy się pojawiły, że państwo
rozpisze przetargi na ubez
pieczenia od utraty pracy dla
wszystkich kredytobiorców
hipotecznych i to firmy ubez
pieczeniowe we współpracy
z bankami będą strażnikami
pośrednio celowości wyda
wania publicznego grosza.
Można też było np. to zrobić
poprzez możliwość odlicze

nia składki ubezpieczenio
wej od podatku w rozlicze
niu rocznym (plus też dla bud
żetu, bo pieniądze później
wydane), itd. itp. Pozostają
jeszcze tylko ci „nieszczęśni
cy", którzy z mozołem spła
cają co miesiąc ratę kredytu
w złotych, czy we frankach
szwajcarskich. Cieszą się oni
tylko z tego, że spada opro
centowanie lub umacnia się
kurs, bo na państwo to oni
mogą tylko liczyć w tym
względzie, że podatkami za
bierze im te oszczędności.

SZCZECIN, UL. HUTNICZA 1, TEL, 091 459-28-82, 459-29-31
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. 094 345-34-03
BARLINEK, UL NIEPODLEGŁOŚCI 39, TEL, 095 746-10-56
CHOSZCZNO (DT .SEZAM"), UL. RYNEK 4, TEL. 095 765-09-55
KAMIEŃ POM. UL SŁOWACKIEGO 1, TEL, 091 382-02-61
I. ŁOBEZ, PL. 3 MARCA 1, TEL. 091 397-33-67
MYŚLIBÓRZ, UL BOHATERÓW WARSZAWY 9, TEL. 09S 747-02-22
POŁCZYN ZDRÓJ, UL TARGOWA 12/1, TEL. 094-366-25-73
SZCZ., UL. SŁOWACKIEGO 26, TEL. 091 834-80-76
I, UL. 3 MARCA 45, TEL. 094 365-00-32
TRZEBIATÓW, UL. RYNEK 25, TEL. 091 387-07-23
ZŁOCIENIEC, UL. 5 MARCA 16, TEL. 094 363-08-56
28809SWB1/A

OGŁOSZENIA DROBNE..........
Ogłoszenia pochodzą:
(UK)- obszar koszaliński
(HP)- obszar słupski
(OS)- obszar szczeciński
W)- ogłoszenie
z internetowego systemu
ogłoszeń www.nadaj.pl

KAMAZ wywrotka, stan dobry,
606448111. (GK)
--------------------------------------------------

26630/A

KAŻDE auto kupię 602-589-000
(GK)

MERCEDES 508 oraz Roman,
(na części) 0601-343-112. (GP)
MERCEDES E320Cdi 2002
604-394-307. (N)
MERCEDES S140 92r. 509337098
OPEL Frontera (1995)
OPEL Omega kombi 1996r. 2,3TDI
0604-258177. (GK)
OPEL Signum, pełne wyposażenie
l,9CDTf 695 635 293. (GK)

m'

ü!! Skup aut

sprawnych. Gotówka! (95-2005r),
^08278859.
01178/B

Himmmmmmm!
1 * MI! Rozbite, złomowanie
*>02-506-359. (GK)
,---------

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

~~~—----------------------------------------

25744/A

1!!!!603-767-991
sutozłomowanie. (GK)
'

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

05948/B

!!!!! KAŻDE do 500 zł!!!!!
0660487-304 (GK)
----- —-------------- -------- ;------------

00728/C

auto - handel- komis "MIKARO"

^pi każde ładne zarejestrowane gotówka. Białogard, 0504-835-801.

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

auto skup wszystkie

01035/A

662-291-909

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

01382/A

FORDA zniszczonego kupię.
Tel.0602-371-831 (GS)
---- —------------------------------------------

każdy

do

01872/A

(GP)
"-----

03387/A

KOMIS, sprzedaż, skup, zamiana.
Słupsk, Morska, 0606-206-077.

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

06891/A

POWYPADKOWE. Sprzedaż części.
Stargard. 0504872-242.

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

00990/B

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

00224/A

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

isilili

06891/B

? :PRZEDAI

I!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

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

26362/A

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

25267/A

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Odkup,
zamiana. Kredyty. Koszalin,
Szczecińska 90. (094)346-59-16.,
(GK)
----------------------- —-----------------------

25619/A

ASTRA 1998, 75000,10000,00,
604758439 (N)
----------------

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

PODATKI, zwrot Vat. 9434849-34
(GK)

BUDOWNICTWO

26689/A

26195/A

25491/B
25659/A

MINIKOPARKA: kopanie, kucie
betonu- Koszalin, 094/342-62-16.
26085/A

01062/A

!!!!!!!!!!!!! USŁUGI stolarskie,
renowcja mebli 8516-845-997.

(GP)

------------------------------------------------------------ 01015/8

POL BRUK fachowo.
0698799-003. (GK)
26544/A

PRZYJMĘ gruz, 094-31-82-653,
0508592-679. (GK)
2663VA

RUSZTOWANIA warszawskie:
wynajem, Koszalin 094/342-62-16.
(GK)
------------------------------ --------------------

26086/A

SCHODY, 0607-105-396,
www.tralex2.pl (GS)

ummnżwiR, piasek,
WYKOPY. ROZBIÓRKI K-LIN:
(0)608-163-247. (GK)

------------------------------------------------------------ 01141/A

SIPOREX bardzo tanio,
509-927-087. (GP)

!!!! Brukarstwo, 0605-23-3300.

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

(GP)

SPRZEDAM rusztowania.
508232570 (GK)

!!!! Budowa domów pod klucz,
docieplenia, elewacje 783935032
(GK)

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

!! Piasek, ziemia, 8609-313-621.

TYNKI maszynowe gipsowe,

(GK)

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

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

kosztorysowanie 0608558166;
www.briinvesta.pl (GK)

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

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

07036/A

01042/A

26157/A

06973/A

25491/A

05404/A

TYNKI, murowanie, gładzie, regipsy,
docieplenia, 0785-933-177. (GK)

BETONOWE: rury, bloczki, studnie,

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

00862/A

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

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

01877/A

ZIEMIA torfowa 0511-393485. (GK)
------------------------------------- -------------

26320/B

23846/A

23830/A

!!! 100 000 bez poręczyciela, 120
rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.
059/842-92-38. (GP)
—----- -- -------------------------------------- 13185/A

!!! KREDYTY NA OŚWIADCZENIE!!!
NOWE MOŻLIWOŚCI PRZYJDŹ I SAM
SPRAWDŹ!!! KOSZALIN,
POŁTAWSKA 4/7(J0WISZ OBOK
APTEKI POD LWEM) 094 3426838
508050820. (GK)
25666/A

!!! 0888893-714 ginekolog. (GP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

wykończenie wnętrz,
0605-720-127. (GS)

GINEKOLOGIA, 0517-508723.
(GK)
--------------------------------------------------

06615/B
01353/A

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

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

01029/A

26168/A

CEBO-BUD. Domy pod klucz,
tynki. 0509414-658. (GK)
25929/A

26439/A

25414/A

26168/B

MAMMOGRAFIA, 094/341-2815
Staszica 8a. (GK)
--------------------------------------------------

MATRYMONIALNE

21786/A

04133/B

03835/A

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

FINES 0-51808-70-22. (GP)

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

GOTÓWKOWE pożyczki Karlino
660-634-268. (GK)
--------------------------------------------------

26356/B

POŻYCZKA z ubezpieczeniem od

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

utraty dochodu. Koszalin
660636560 (GK)

Rentgen, USG, Pantomografia.
Gabinety lekarskie. Koszalin,
Kościuszki 7.094/34811-99. (GK)

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

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

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

23519/A

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

26038/A

mmmmm.

26064/A

POŻYCZKI pod zastaw.
0608-878-104 (GS)

Szkól Policealnych w zawodach:

♦
♦
♦
♦
♦

NAJNIŻSZE CENY!
NAJLEPSZA BAZA!
2671509G1K3A

------- ———--------------------

25643/A

-

23513/A

!! Promocja tłumiki,
094-342-0897. (GK)

07143/A

23312/A

AP Edukacja - technik reklamy
i multimediów 059/ 848-10-33.
(GP)
--------------------------------------------------

07120/B

COSINUS- darmowe zaoczne licea
I policealne szkoły dla dorosłych.
Nabór ciągły. Koszalin,
ul. Zwycięstwa 148,
tel. 094/34-22-900, Słupsk,
ul. W. Polskiego 29A, tel.
059/728-14-43, Szczecin, ul. Jana
Pawła II45,091/829-53-55. (GK)
---------- ---------------------------------------

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

!!! 608218318
www.oskmanewr.pl (GK)
---------------------------------------------------

! HAKI HOLOWNICZE. SŁUPSK,
059/841-44-14,
059/841-44-13 (GP)
03372/A

!! CZĘŚCI samochodowe.
Kurier 21 zł. Realizacja 24 h.,
091-561-21-61, (GS)
--------------------------------------------------

00499/A

26321/A

ALARMY, blokady 19830 (GP)
--------------------------------------------------

06182/A

AUTO gaz Jamno 094/34891-15.
(GK)
------------------------------------------------------------ 01126/C

AUTO na gaz. Montaż.

07025/A

! Bubnowicz - kurs za 61 zł
miesięcznie 0-609-618556.
Wyślij SMS: "Koszalin" oddzwonimy.
25150/A

! PLUS kaŁ A,B,C,C+E, przewóz
rzeczy i osób. Start 11 sierpnia
godz.17.00, Słupsk,
859/84-04-369,
www.plusosk.prawojazdy.com.pl

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

07013/A

"ARTIS" Słupsk, 0502-288701.
(GP)
--------------------------------------------------

06868/A

"RÓŻA" 6040835-38;
94-34881-62 (GK)

Połczyńska 73 (094)342-59-50,
8602-294-167. (GK)

------------------------------------------ 1------23816/A

AUTOSZYBY, Tel:091/4846-017
(GS)
00220/A

OPONY NOWE, OSOBOWE,
CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY
WYBÓR OPON I FELG UŻYWANYCH.
AKUMULATORY, OLEJE.
BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,
094-311-85-33. (GK)
01065/A

26357/A

BABSKA - rozpoczęcie 1812
każdego miesiąca, 0500-092-245

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

02253/A

BEZSTRESOWO. 608781101.
(GK)
----------------------------------- ----------------

25654/A

DUET A,B,B+E,C,C+E
06024850-31 (GK)
------- —------------------------------ :---------

25895/A

KAT. "B" Izydorek, 8509-345-511.
(GK)
--------------------------------------------------

26392/A

KAT. B OSK Morze, 503423416.
(GP)

KOREPETYCJE

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

23805/A

AUTONAUKA Tkaczyk
94/347-11-77. (GK)
--------------------------------------------------

25616/A

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

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

(GK)

naprawa + części. Najtaniej!!! "Auto
Blach", 094-34-111-28. (GK)
--------------------------- -------- ——------

25507/A

!!! OSK Mościbrocki. kat.B,
wykłady Niedziałkowskiego 2,
"Mechanik" wtorek, czwartek, godz.
16.00, sala 107. Ciągły nabór,
86044812-86. (GP)

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

AAUTOSZYBY: sprzedaż, montaż,

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

13385/A

25592/A

!! TŁUMIKI katalizatory złącza
Czekaj Zbigniew. Koszalin,
Szczecińska 13A (VIS)
094-3477-143,501-692-322.

* * *
• «»(..ej. *
. EnE .
..

25817/A

ANGIELSKI- studentka,
517-566414. (GP)

05662/A

!!!! AUTO- SERVIS -GAZ Montaż,
naprawa. Raty. Samochody
z wtryskiem już od 1.700,00
Koszalin, Lechicka 74,200 metrów
za torami szlabanami. Samochód
zastępczy. 094/346-03-99;
605-05-2830. (GK)
--------------------------------------------------

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

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

!!!!! "AAUTOALARMY"
(Naprzeciwko PZU) 094-34822-87;
0502-532-639. (GK)
-

technik masażysta
technik usług kosmetycznych
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej
technik informatyk

NAUKA, tłumaczenia- niemiecki
518304-716 (N)

19778/A

EUROPEJSKIE
«...
...
CENTRUM
EDUKACYJNE

BEZPŁATNA SZKOŁA
DLA MŁODZIEŻY
• Liceum ogólnokształcące
• Technikum
> technik ekonomista
> technik hotelarstwa

KOMFORTOWE WARUNKI NAUKI

Zapraszamy
01423/A

>

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

ul. Chałubińskiego 15

06395/A

> LO dla dorosłych

ANGIELSKI 0508297-757. (GK)

* * *
w Koszalinie
tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99
www.fundacja-ece.edu.pl

MULTIKA-MARKET kredytowy;

ZAPRASZAMYPO:

05617/A

POZNAM miłą pannę,
8514-081-724. (GK)

0603-325-455 matematyka. (GK)
03835/8

- język niemiecki
- język angielski

25395/A

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

w Koszalinie

NAUCZYCIELSKIE
STUDIA JĘZYKOWE

BIURO Serenada, 0510-580466.
(GP)

04321/A

(GP)
TOMOGRAFIA komputerowa,

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

04321/8

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

Słupsk, Galeria Podkowa
059/84834-70. (GP)

04691/A

BIURO Enigma katalogi
601165757 (GK)

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

PRYWATNE pogotowie
stomatologiczne VITRODENT
059/8412450,8604-178112.
--------------------------------------------------

23578/A

--------06404/A

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

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

GINEKOLOGIA, 0724-348934. (GK)

BUDOWA domów,
ogrodzenia,klinkier, itp. Tanio,
solidnie. 0787-898556. (GK)

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

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

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

(GP)

BUDOWA domów, kompleksowe

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

04132/8

IEXPRES-KREDYT 059/84822-72.

GINEKOLOG- 0500-678109 (GS)

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

26477/A

!!!!! KREDYTY:
na oświadczenie do 20.000 zł;
konsolidacyjne do 150.000 zł094/342-3860,
094/342-24-51,
094/3474861. (GK)

------------------------------------- >------------

BUDOWA domów, 501-674584.
(GK)

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

26244/A

!!!!! ABY płacić niższą ratę weź
kredyt konsolidacyjny
do 150.000 zł- 094/342-24-51,
094/342-3860. (GK)

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

mu kill

BRUKARSTWO, tanio
8798370-909. (GP)

KUPIĘAKCJE PGNIG, AKCJE PZUKAŻDĄ ILOŚĆ -696-367-017,
504-707-597. (GK)

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

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

-------------------------------------------------24345/A

WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW W
KONTENERACH, WYNAJEM RĘKAWA
BUDOWLANEGO. REMONDIS
TEL. 091/43-10-838 (GS)
--------------------------------------------------

25615/A

!!!!!!!! AUTA NA GAZ (BRC)RATYRAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337 (GP)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! DOJEŻDŻAMY. Do 20 tys. na
dowód - etat, dział, gosp., emeryci,
renciści, rolnicy. Hipoteczne,
samochodowe, dla zadłużonych.
Tel. 0-605-788-008. (GK)

06928/A

gipsowe, wylewki. 8512-257-843,
059/842-9801. (GP)

BALUSTRADY, ogrodź.
0513-688847. (GK)

(GP)

!!!! NOWOŚĆ. Konsolidacja
+ gotówka do 80 tys. bez
zabezpieczeń, wszystkie źródła
dochodu, decyzja przy kliencie.
ZADZWOŃ! 094-345-50-22
Koszalin. (GK)

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

TYNKI maszynowe, tradycyjne,
----------------------------- :------------- -------

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

EUROPEJSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE

ZAPRASZAMY NA

26064/8

„AK-TEL”. KUPIMY NOWE TELEFONY
Z SIMLOCKIEM I BEZ 662-193-884
(GK)

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

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

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

----------

kręgi, pokrywy, stożki, płytki
chodnikowe, krawężniki. "Budżel"
Słupsk, 0602-340842. (GP)

26246/A

energetycznej 0501-124-159. (GK)

TYNKI gipsowe maszynowo,
0698624-206. (GP)

"1NVESTA" Nadzory,

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

(GS)

ŚWIADECTWA charakterystyki

I!! POLBRUK, układanie.
517417-615. (GK)

! Najtaniej materiały hydrauliczne.
Hurtownia SANTEX, Słupsk,
Poznańska 42,059/84-18260,
Plac Broniewskiego 14,
859/842-8810 (GP)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!! EMERYCI i renciści szybka
gotówka i konsolidacja na dowód do
20 tys, do 80 roku życia. Pieniądze
w tym samym dniu. Zadzwoń:
094-345-83-46, Koszalin. (GK)

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

oporowe-elki, trelinkę kupię,
tei. 880463-795. (GS)

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

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

17609G1K2F

MALOWANIE natrysk. 514^509-708.
(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.

24674/A

KOPARKO- ładowarka, minikoparki,

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

DACHY - dekarstwo.
094/341-21-84. (GK)

GOLFU 1.6TD 2.600,888-828-887. (GK)
--------------------------------------------------

!!!!!!!!!! Windykacja, skup
wierzytelności. 094347-32-86. (GK)

CERTYFIKATY energ. 509-825-394.
(GK)
26421/A

26632/A

PŁYTY drogowe, jumbo,

03649/A

FORD FUSION 1,42006R
0604907273 (N)

26041/A

KOPARKO-ładowarka
0604-564-261. (GK)
--------------------------------------------------

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

26349/A

AUTO Cent rum II, Szczecińska 2
(wiaduky), raty, skup, sprzedaż,
zamiana, 059/8456-466. (GP)
--------------------------------------------------

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

ul.700-iecia 6A
tel.091 392 72 68

MARKET KREDYTOWY

OGRODZENIA, bramy.
0504483-505. (GK)

BLACHA, ocynk i powlekana,
arkusz od 25 zł.,0505-171-321.

przyczep, serwis, części.
0606-694-977. (GK)

26016/A

KOPARKĄ, minikoparką
602184437. (GK)

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

2000 zł. 0502-992-198.

Nowogard

(GK)

00728/D

! n I!! AUTO-KASACJA Koszalin,
Szczecińska 67. Transport gratis!
°94/342-28-39,0-606-723-398.
(GK)

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

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

05948/C

0660487-304 (GK)

25903/A

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

——

*,
„

tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99
www.fundacja-ece.edu.pl

(GK)
------

oJzL
* * *

26356/A

UBEZPIECZONA pożyczka bez
Koszalin

MINIKOPARKA 0508199-555. (GK)

!!!!!!!!!! NAGROBKI
GRANITOWE najtaniej! Słupsk,
Przemysłowa 9. (GP)

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

BIK-u. Białogard, tel. 608347-867

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

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

BIZNES

Www.autohandel.info.pl (GS)

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

ELEKTRYK, www.kolsai.eu,
0665477-622 (N)

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

ŻUK blaszak + gaz. 0607-608688.
(GK)

SZYBKIE pożyczki gotówkowe
Koszalin, 660-634-359. (GK)

26344/A

* * *
*
*

03835/C

HIPOTECZNE 094-342-02-81. (GK)

26223/A

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

SKODA Favorit 1.500,604-238568. (GK)

WWWJLUTO-SZROT.COM (N)
! ■!!!!!!!!

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

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

695468073. (GK)

lOiMiBL

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

Naprawy dachów 505-753-604.

KIEROWNIK Budowy.
0784-629-648. (GK)

SKUTER SYM, 0514028724. (GK)

I! ÜÜÜÜÜÜ!!!!!!!!!!!!!!

07081/A

SPŁATA innych. 0-501-3548-25.
(GP)

(GK)

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

(N)

Podajemy strefy
telefonicznych
numerów kierunkowych:
094 koszalińska,
059slupska
091 szczecińska

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

DACHY pokrycia papy zgrzewalne.
00740/A

KOMISY.

DACHY i więźby, pokrycia dachowe
oraz stany surowe i wykończenia,
0-512-326-805, 0-600-224-821.

J jj}

wtorek 11 sierpnia 2009

267150901^30

06084/A

LOK Kościuszki 2.094-3481145;
8512-301-272. (GK)

-------- —-------------------------------------- 47938/A

NOWA Szkoła- Transporter.
Promocja! 1.100 zł, 600-600-591.

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

26342/A

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

25318/A

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.
(GK)
--------------------------------------------------

25640/A

WEEKEND 604-755-953
943428584 (GK)
--------------------------------------------------

25623/A

7

OGŁOSZENIA DROBNE

16 wtorek
** 11 sierpnia 2009
NIERUCHOMOŚCI

KUMO.

tel. 094 341 02 51,

2-, 3-pok.- 50 mkw. 0696476-503.
(GK)
----------------------------------------------- —

26199/A

DZIAŁKĘ nad morzem 695 635 293.
(GK)
—----

25999/A

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,
59/840 1155
www.ellert-nieruchomosci.pl (GP)
--------------------------------------------------

06330/A

KAWALERKĘ. 0728-814-212. (GK)
--------------------------------------------------

26198/A

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI

NIEZALEŻNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI (z llcencjq panstwowq)

Szukamy parterów domów

12-pokojowe, (38) rozkładowe, dwustronne,
balkon, I piętro, rej. Szymanowskiego, 149.000,-

0%

13-pokojowe, (52) po remoncie, umeblowana
kuchnia, I piętro, Centrum, 172.000,14-pokojowe, (104) atrakcyjne, duży balkon,
wysoki parter, rej. Bosmańskiej, 419.000,I Atrakcyjny, nowy dom wolno stojący (127)
salon z wyjściem na ogród, Raduszka, 606.000,-

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ
94-346-00-20
www.golek.nieruchomosci.pl Domek
na wsi, Iwięcino- 226.000. (GK)
26701/A

! GRZELAK Nieruchomości602-746-896www.grzelak.nieruchomosci.com.pl

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

26550/A

! Jasiński Nieruchomości
94/342-08-88 atrakcyjny dom Raduszka (GK)
--------------------------------------------------

z ogródkiem (49,5) blisko centrum
248.000 (GK)
-----------------------------------

26708/L

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

26708/K

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

26708/J

"INTERHOUSE" 3-pokojowe po
remoncie (46) Poprzeczna 175.000
(GK)
--------------------------------------------------

26537/B

26708/1

"INTERHOUSE" działka budowlana
(1000) Osieki 83.000 (GK)
--------------------------------------------------

"ALTO"
Lubiatowo działki budowlane przy
drodze (zapewnione prąd, woda)
094/345-7l-81;www.alto-5C.pl; (GK)
--------------------------------------------------

26271/D

"ANKAM"
PIŁSUDSKIEGO 6,0-94/342-38-39
605400-905; www.ankam.com.pl

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

26442/A

"ANKAM" 3-pok. Sikorskiego
174000 (GK)
--------------------------------------------------

26456/A

"ANKAM" 4-pok., garaż Młyńska
305000 (GK)
--------------------------------------------------

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

26457/A

26458/A

26444/A

26446/A

"INTERHOUSE"
Nieruchomości Marzenna
Zientarska Koszalin
ul. Zwycięstwa 77/4
094/341-88-75 kom. 600402-699
www.interhouse.nieruchomosci.pl

(GK)
26708/A

"INTERHOUSE" ! Nowe domy
w zabudowie szeregowej, Rokosowo
- ul. Mirtowa od 359.813 zł +VAT
(GK)
--------------------------------------------------

26708/E

"INTERHOUSE" ! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże - ul. Żytnia,
od 3177 zł/m2 + VAT (GK)
--------------------------------------,------------

(1289) Nowe Bielice 120.000

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

26708/G

"INTERHOUSE" OKAZJA!!!
3-pokojowy apartament (45,5)
Darłowo 229.000 (GK)
--------------------------------------------------

26708/C

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

26708/D

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

26708/E

"INTERHOUSE" 2-pokojowe (37)
parter, Gałczyńskiego, 137.000

(GK)

00034/E

4-POK. rej. Karłowicza, 63 mkw.,
bez pośredników. 663-378-361. (GK)
25950/A

i hektarowe na górce, widokowe
609-665-977. (GK)

z garażem. 0788-308-778
po 17.00. (GK)

"URBANOWICZ" Kretomino- działka

M.PIJEWSKA Nieruchomości Oferta

26686/A

ABAKUS - dołącz do grona
zadowolonych Klientów.
Zapraszamy. (GK)
--------------------------------------------------

26686/B

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka

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

ABAKUS 1-pokojowe (27),loggia,
Nasz Dom, 95.000,- (GK)
26686/D

26559/A

luksusowa dwupoziomowa
garsoniera (84,5)- 436.000 (GK)

„KILIAN1

26686/F

ABAKUS atrakcyjne 2-pokojowe rej.
Szymanowskiego, 149.000,- (GK)
-------------------------------

26686/C

ABAKUS dom, rej. Suchej

z małym domem, Szczecińska,
430.000,- możliwość działalności
----------------------------------------------

AR-HAND Słupsk,
www.arhand.pl, 508-525-765,
59-84-00-344 (N)

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

26042/A

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

00034/B

2000QM -budowlana, 607578516
(N)
--------------------------------------------------

26496/A

w Niedalinie z wydanymi
warunkami zabudowy. Dostęp do
wszystkich mediów z gazociągiem.
Nowa cena 30 zł/ m2. Nieodpłatna
pomoc w realizacji budowy,
696-581-821. (GK)
--------------------------------------------------

26667/A

2-POK. 059/84-00-930,
www.spgn.pl (GP)
00034/C

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

2-POKOJOWE (37) Moniuszki KSM

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

Nasz Dom Koszalin, 607-882470.

DOM przed Mielnem 604 576 458
(GK)

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

00718/A

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

06570/A

25360/A

DOM w Kołobrzegu i pensjonat

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

w Sarbinowie sprzedam
606427-234. (GK)

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

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

3-POKOJOWE Przylesie
696-667-693. (GK)
--------------------------------------------------

25014/A

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

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

3-POKOJOWE. Ustka,
0724421449. (GP)
--------------------------------------------------

03584/A

4 pokoje, 75m2, działa+garaż
w Rymaniu 094458-32-29. (GK)
--------------------------------------------------

00731/A

NOWE MIESZKANIA OD 27m
Atrakcyjna lokalizacja
Termin przekazania
czerwiec 201 Or.

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

03588/A

DZIAŁKA bud. Mścice
0507-140-660. (GK)
--------------------------------------------------

23995/A

P.P.Selfa
094/3422518,600499145

06792/A

DZIAŁKI budowlane- uzbrojone
1000 mkw. do 1300 mkw.
Niekłonice. 664-307-795. (GK)

www.selfa-koszalin.pl
2657809G1K2A

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

26690

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

26616/A

GARAŻ ul. Wta Stwosza, Słupsk (GP)

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

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

03667/A

GARAŻU poszukuję. 0505-645-215.
(GK)
--------------------------------------------------

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

25968/A

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

LOKALE biurowe do wynajęcia,
Koszalin- centrum. 094/346-26-53.

0346!

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

0346:

26193/A

MAGAZYN 695 635 293. (GK)
--------------------------------------------------

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

26677/A

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

0003'

0424

Z powodu wyjazdu sprzedam

26334/A

25646/A

NIERUCHOMOŚCI
wynajem

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

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

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

25913/A

POKÓJ do wynajęcia, 667-580410.
(GK)
--------------------------------------------------

POKÓJ Słupsk, 0504-23-58-31.
(GP)

25897/A

2 pok. 56 m2 centrum
608-311-833. (GK)

26685/A

26607/A

BRUKARZY z doświadczeniem,
0507403-581. (GK)
26676/A

bez doświadczenia zatrudni na
stałe 17 młodych osób stanowiska
fizyczne i umysłowe (bezpłatne
szkolenie) 094-71644-84. (GK)
26560/C

DO obsługi klienta
26585/A

26338/A

DZIAŁ obsługi klienta 1500 zł/mc.
03666/A

POKÓJ tanio 608484-105.
(GK)
26288/A

POKÓJ, 094/340-54-89. (GK)
26635/A

Do 35 lat. Słupsk 0-506-944-620
lub 059/725-50-28; Koszalin
094/716-5947 lub
0-505-991-511. (GP)
------------------------------------

07117/A

FIRMA Agro-Sieć zatrudni
serwisanta wiecej informacji
pod nr 0598115086 (N)

POMIESZCZENIA magazynowe

-------------------------------------------------26580/A

POSZUKUJĘ mieszkania 2-pok.
w centrum Słupska 0-783-220-682.
(GP)
07091/A

26479/A

26710/A

(GK)
26314/A

GANZ Polska Sp. z o.o. w Sianowie
26664/A

26011/A

JCB3 CX-2007r. 650MTG, stan
idealny, cena netto 156 tyś/zł.,
601-617-166, również Mini Koparki
JOB, CAT. (GP)
--------------------------------------------------

26610/A

"Naturhouse" zatrudni dietetyczkę
oraz eksedientkę w Słupsku. CV
ze zdjęciem na : aoporski@wp.pl
-----------------------------------------------:—

PRZYJMĘ na pokój, 515-356436.
(GK)
--------------------------------------------------

reprezentantów handlowych,
przedstawicieli handlowych,
mężczyzn z kat. "B" od zaraz
zatrudni. 2.000 netto.
0518-750-270. (GK)

FIRMA Międzynarodowa

PÓŁ domu na wsi, 0691-948-236.
(GK)
--------------------------------------------------

25105/A

FIRMA Handlowa: sprzedawców,,

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

mieszkanie w Szczecinku.
695-376-211 (N)

05580/B

26629/A

26692/A

26692/B

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

DOŚWIADCZONEGO recepcjonistę
na stałe, nieuczący. Hotel Trawa
Koszalin, 504108 333 (GK)

WOLNY pokój, 0-94/342-55-19.
(GK)

1-POKÓJ dla 2-osób.
0888-109-857. (GK)

26605/A

ASYSTENTA magazyniera tel.
094/34642-09. (GK)

tel. 094/34642-09. (GK)

26678/A

SPRZEDAM koparko- ładowarkę

!!!! BIUROWY lokal
(13 +13 m kw.). Parking, Koszalin
-(0)508-386-431. (GK)

ASYSTENTA kierowcy na sezon i na
stałe, Tel. 094 346 42 09. (GK)

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

-------------------------------------------------07153/A

26269/A

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

26683/A

PRZYJMĘ na pokój 1-osobę.
0660-517-066. (GK)

tanio dom, 42m2,
Stanęcino,507-932404. (GP)

technika farmacji po stażu
Tel. 500-277-866. (GK)

CYFRA+ otwiera kolejny odział

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

WWW.STANBUD.PL;
091/460-97-24 (GS)

APTEKA w Kołobrzegu zatrudni

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

POSZUKUJĘ umeblowane

nieruchomości. 059/84-819-20.

- 8 f/h Opiekunki osób starszych
z ang.- 6 f/h Dekoratorzy wnętrz
z ang.- 7 f/h 094-340-93-65,
www.imperial.org.pl (GK)

POKÓJ do wynajęcia 668-090-700.
(GK)

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

WWW.SPGN.PL Bogata oferta

07116/A

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

(GK)

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

WEX letniskowy Rowy,
59/84-11-029. (GP)

w pionie handlowym. Na początek
1300 zł/mc. Do 35 lat. Słupsk
0-506- 944-620 lub 59/725-50-28;
Koszalin 94/716-5947
lub 505-991-526. (GP)

26697/A

do wynajęcia. 07231908940,
0723190845 (N)

WEX działka ui. Kaszubska,
059/84-11-029. (GP)

26435/A

AMBITNA i bardzo rozwojowa praca

26644/A

KWATERY. Koszalin, 0888-336-867.
(GK)

-------------------------------------------------0346:

zatrudni kierowców kat. B i C,
0-94/34-81-358. (GK)

ANGLIA! Rzeźnicy/wykrawacze

tanio. Tei. 059/8147-648.

------------------------------ :------------------03456

WEX apartamenty Ustka, Rowy.
059/84-11-029. (GP)

! Pokój, niekrępujące wejście,
094/34-52840. (GK)

25357/A

Moniuszki 20, 508-830-537.

(GK)

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

(GK)

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

25358

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

! 1-pokojowe małe do 30.09.
0601-658-555. (GK)

DZIAŁKA, Ustka. 0601-20-66-94.
(GP)

Sprzedaż

26649,

SPRZEDAM dom Kołobrzeg Grzybowo, 601-713-161. (GK)

DZIAŁKA budowlana 5000 mkw.,
48 zł/ mkw., prąd, wodociąg, droga
asfaltowa, Darłowo 510-035-985.
------------------------ .-------------------------

07095/A

GARAŻ dwa stanowiska

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

PÓŁ bliźniaka, 0889-788-757.
(GK)

00034/F

DZIAŁKA 5300 m2 we Włynkówku,
ładne położenie, przy lesie,
budowlana, uzbrojona,
602-32-93-04 (GP)

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

POKÓJ 696-911-081 (GK)

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

25298/A

115m2, pod dowolną działalność.
Słupsk 0-606-717-281. (GP)

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

WEX 3-pokojowe Piłsudskiego,
059/84-11-029. (GP)

ATRAKCYJNA działka 2649 m

ATRAKCYJNE pomieszczenia

26080/A

ADVADIS S.A. oddz. Koszalin
----------------------------------------------------------------

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

(GK)

ATRAKCYJNE działki budowlane,

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

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

80 mkw., Koszalin, 509-819-264.

26525/A

1-POK. (38) centrum 604-220-314.
(GK)

26130/A

w mieszkaniu studenckim, pełne
wyposażenie, internet.
602-15-10-09. (GK)

OMEGA obrót, wyceny, Słupsk,

SPRZEDAM lub wydzierżawię lokal

24713/A

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

znajomość komputera,
niem./angiel., nie uczące się.
094/340-33-10. (GK)
----------------------------------------------------------------

Karłowicza Koszalin, 604-899-373.

POKOJE 1 i 2-osobowe do wynajęcia

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

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

gastronomiczny w Rowach. Tanio.
Omega tel. 059/84-14420. (GP)

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

26686/

4-POKOJOWE, umeblowane,

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

13386/A

(GK)

2-pokojowe Wyspiańskiego
-156.000; 3-pokojowe
Chopina -180.000;
4-pokojowe Struga- 212.000;
www.knk.com.pl 094-347-6646.

25457/A

OBIEKT mieszkalno -

26686/G

ABAKUS duża działka (ponad 26 ar)

25945/A

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

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

Koszalińskiej, 293.000,- (GK)
------------------ :--------------------------------

20964/*

KAWALERKA do wynajęcia w domku
Koszalin, 0722-399-608. (GK)

NORD

-------------------------------------------------26686/H

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

"URBANOWICZ" Modrzejewskiej-

26534/F

NIERUCHOMOŚCI Siedziba:

ABAKUS

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

26534/A

dnia: 4-pokojowe Franciszkańska
219.000,- (GK)

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

ABAKUS 2-pokojowe (53), II p., rej.
Jagoszewskiego, 172.000,- (GK)

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

Koszalin, ul. Młyńska 31;
094-341-18-19; 600-801-608;
602-770-608 Sprzedaż, kupno,
bogata oferta: mieszkania, działki,
lokale- sprawdź: www.mpijewska.pl!

(GK)

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

"URBANOWICZ"

26534/G

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

(1700) na nowym osiedlu, woda,
energia, gaz-175.000 (GK)
26559/E

(GK)

(BK)

-------------------------------------------------26708/M

M.PIJEWSKA Nieruchomości
atrakcyjne działki budowlane:
Chłopska Kępa, os. Unii
Europejskiej, Raduszka, Manowska

ABAKUS

(GK)

|//

"ANKAM" wolno stojący Obrońców
Helu 570000 (GK)

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

"INTERHOUSE" działka budowlana

26559/D

"ANKAM" szeregówka Gierczak
450.000 (GK)

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

26708/H

! 094-342-20-02, www.ucn.pl (GK)

"ANKAM" Kołobrzeg pensjonat
ze stołówką 1.350.000 (GK)

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

"MOTEL Monika" -recepcjonistkę,

M.PIJEWSKA Nieruchomości

26495/A

26677/C

3-POKOJOWE, komfortowe

03528/A

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

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

25906/A

ŁABUSZ- działki 10-arowe

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

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

(N)

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

26619/A

! Zatrudnię/ zlecę gładzie,
695-635-293. (GK)

"AVON" zaprasza! 0605-251-962.
(GK)

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

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

"INTERHOUSE" 3-pokojowe (57)
Lutyków 198.000 (GK)

26201/A

! PROMOCJA, ulotki, przedst.
handlowe. 510-731-847. (GK)

2-POKOJOWE Koszalin.
512-275445 (GK)

47QM -130.000,- 607578516 (N)

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

"INTERHOUSE" 3-pokojowe (53)
Wańkowicza 198.000 (GK)

2-POKOJOWE Koszalin 792176567

GRUNTY 18,5ha, 0501-334-849.
(GP)

2527209G1K2I

!! A. GOŁEK

26386/A

2527709G1K2G

Po remoncie,
3-pokojowe, 59 m2,
rej. Sikorskiego 232.000,-

26611/*

! POMOC kuch., kelnerkę zatrudnięUstronie Morskie,
tel. 0602-282-775. (GK)

STRATY - CZYSTY ZYSK

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

Pilnie poszukujemy
mieszkań 1-pokojowych,
do II piętra.
ZAPRASZAMY
" INTERHOUSE" 2-pokojowe

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

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

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

06876/A

do szybkiej sprzedaży

GOSPODARSTWO- 270.000.
791-243-025. (GK)

03530/A

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

26560/B

! 2 Panie do promocji, sprzedaży
1.600 netto. 0518-750-270. (GK)

ul. Zwycięstwa 143 (obok Zwiqzkowca) (094) 345 22 75

Mieszkanie
2-pokojowe, 37 m2,
rej. Mścic 65.000,-

KUPIĘ dom, 512-004-262. (GP)
KUPIMY mieszkania, domy

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

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

■ 3-pokojowe, (52) po remoncie, dwustronne,
ustawne pokoje, rej. Bałtyckiej, 173.000,-

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

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

!!! ZATRUDNIMY Młode osoby
z prawem jazdy kat. B.
Wynagrodzenie 1700zł
094-71644-83 (GK)

ABAKUS

75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155

PRACA
!!! OD zaraz CYFRA+ zatrudni
i przeszkoli młode kobiety
bez doświadczenia do sekretariatu,
reklamy oraz hostessy
094-7164484. (GK)

zatrudni 2 pracowników
budowlanych- monterów izolacji.
Wymagane doświadczenie. Praca
na terenie kraju. CV na adres
sekretariat@ganz.pl
094 318 66 89 (GK)
----------------- -----------------------------

*24019/

NOWA RESTAURACJA

KANTYNA
PORTOWA
ZATRUDNI
KUCHARZY
POMOCE KUCHENNE

KELNERÓW
kontakt: 501 3S5 031

Szczecin, Bytomska 16
191309SZAG-A

OGŁOSZENIA DROBNE
GŁÓWNEGO księgowego
z doświadczeniem zatrudni
hurtownia w Koszalinie. CV
kierować na pk289@verde.pl (GK)
26628/A

hostessy na sezon i na stałe

ATRAKCYJNA cena garaży

SPRZEDAM lub zamienię

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

ZATRUDNIMY hydraulików z

5-skibowy podorywkowy, kultywator,
kopaczka do ziemniaków,
0514995-578. (GP)

mieszkanie 50m2 w Wałbrzychu
oraz dom 250m2 k/Wrocławia
tel. 0601-753-679 (GS)

Koszalina i okolic, 094/732-32-12,
509-092-686. (GK)

KUPIĘ zboże 059/81141-89. (GP)
—------------------- ---------- -----------------

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

ZATRUDNIMY pracowników
KIEROWCA magazynier do hurtowni
spożywczej, makropol@post.pl (N)
26579/A

kierowców kat. b do hurtowni

kosmetycznej, tel. 094 346 42 09.

(GK)
26577/A

kobiety lub mężczyzn do

sprzątania klatek schodowych,
602-746-896; 094-34544-07. (GK)

LAKIERNIKA i pomocnika zatrudnię,
0503-176-885,0691-217-555. (GK)
26127/A

do tynków maszynowych.
662-142-955. (GK)

PŁUG 4skibowy, siewnik 3m,
gorczyca na poplon, 693-529664(N)

ZATRUDNIMY w pensjonacie
w Sarbinowie recepcjonistkę/tę
ze znajomością j. niemieckiego
i pomoc kuchenną 602-669-824.

SIANO. 09431-63-262. (GK)
SKUP- maciory, knury,
0504-539-303 (GK)

(GK)
ZS 12 w Koszalinie zatrudni na
stanowisku księgowej/księgowego.
Szczegółowe warunki na stronie
internetowej:
http://zssl.koszalin.ibip.pl/public/
konkursll/2009 (GK)

MŁODYCH do magazynu na stałe
tel. 094 346 42 09. (GK)
zewnętrzych, 0507403-581. (GK)
'--------- ----------------------------------------

26676/B

POSPRZĄTAM dom, itp.

SPRZEDAM Ursus C360
665-730-309 (GK)

z transportem, tel. 0696489-003,
0602-593-573. (GP)

OSOBĘ do lat 40 do prac

w Niemczech. 0517-254-157. (GK)
-------

26642/A

l*ARACA od zraz - sprzedaż odzieży .
Jarosławiec (zakwaterowanie),
0507-048-841. (GP)
03665/A

PILNIE sprzątaczkę. 094341-8117,
698-981-237. (GK)
26671/A

POMOC biurową na stałe
tel. 94/34642-09 (GK)

Mielno. 0608-735-182. (GK)

POMOCNIK potrzebny na budowę,
0667-580410. (GK)
--------- ---------------- ------------------------

26684/A

POSZUKUJEMY INSTRUKTORA
00 SZKOLEŃ NA KURSIE BRUKARZ
1 maszyny budowlane, zdz
Koszalin

0943422-561. (gk)

PRACA fizyczna i umysłowa,
sezon/stała. 94 34 20 402 (GK)
26549/A

PRZEDSTAWICIEL handlowy
Podejmie pracę;
p.handlowyl@wp.pl (GK)

(GK)
PRZEDSTAWICIELA handlowego
z branży motoryzacyjnej, Słupsk
tel. kont. 0-60643-66-09. (GP)

PRZEDSTAWICIELI handlowych na
stałe tel. 094 346 42 09. (GK)
PRZYJMĘ Panią do sprzątania
domku. Koszalin, (094)3458-555.
(GK)
Recepcjonistów na stałe zatrudni
Hotel Verde w Mścicach. CV
kierować na hotel@verde.pl (GK)
26634/A

REKRUTACJA do działu handlowego,
technicznego i administracji.
094/3410-194. (GK)
26547/A

ROYAL Park Hotel & SPA w Mielnie
zatrudni na stałe: pokojową, pomoc
kuchenną i kucharza z
doświadczeniem. 668-002-099 (GK)
--------------------- -- ----------------------------

26509/A

STOLARZA. 091422-8475.
Szczecin (GS)

26596/A

SZCZECINEK kierowca- mechanik
z doświadczeniem 0660487-304

(GK)
TYNKARZY zatrudnię
0723-667448. (GK)
26691/A

Promocje: do października.
Recepcja: 94-318-96-77;
www.willamilenium.pl (GK)

!!!!!!!! BILETY UE
094/3466-900. (GK)
!!!!!!!! BUS- przewozy
pasażerskie, Niemcy, Belgia,
Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503-198446, 0-67-2669491

(GK)
!!!!!!! BUSEM DO HOLANDIITANIO. TEL0503-198457 (GK)

!!!! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia-tanio, 0514020-625 (GK)
!!!! przewozy Holandia, Niemcy,
wyjazdy czwartek - niedziela,
0506-110-012. (GK)

BIURO detektywistyczne. Słupsk

IINTERBUS, Holandia, Belgia,

(GP)

TRANSFERY-lotniska.
0914850422. (GS)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przeprowadzki, Słupsk,
0605403-555. (GP)

01020/A

kompleksowo. Transport. Tanio.
0506058-333. (GS)

{POŃCZOSZKI, 609-530-241,
Słupsk (GP)

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

0500-408-533 biuściasta Jagódka.
(GK)
0501-775-245 Grażynka biust 5.
(GK)
0-511-191-619 Słupsk, Nikola. (GP)

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)

TRANSPORT 1,51., krajowy,
międzynarodowy, przeprowadzki.
500-201-769. (GK)

2583709G1K2B

12158/A

600-749-012 koszalinianka
23 lata. (GK)

PRODUCENT; ogrodzeń
betonowych, metalowych,
bramy, napędy, montaż,
solidnie. 091/3971951,
509288386 (N)

30-LATKA, Słupsk, 0791-620-311.
(GP)

U! WAPNO nawozowe. PPH
"DOWO", (091) 578-67-33,
0-601-86-39-37. (GS)

! QUAD 200, traktorek
784459-083. (GK)
I Układanie kostki, 0505-058444.

HiniDREWNO 0600380-776. (GP)

!GRANIT, kruszywa, 0505-058444.
(GS)
! PUSTAKI ceramiczne, dachówki,
stropy! tanio ! 0501-066-008. (GS)

2 piece: stalowy i gazowy,
0603-598493. (GP)
01203/A

06455/A

03669/A

ANIOŁEK Kołobrzeg 0698-054-054.
(GK)
ASIA 515-66-39-08, Słupsk. (GP)
...... ......... ................................................ .

03581/A

ATRAKCYJNA milutka 40- latka,
Słupsk, 0661-177-611. (GP)
26225/A

DŁUGONOGA Słupsk,
0-514-649-895. (GP)
GORĄCA brunetka. 514-808-274.

(GK)
Raszyńska 0-59/842-87-55,
0-603-070-188. (GP)

GORĄCA nowa 18-latka
516-366-144 (GK)

IZA Kołobrzeg 508-058-693. (GK)
--------------------------------------------------

00685/A

druty, słupki. Transport. Montaż.
Producent, Słupsk 059/847-1642.

JOWITA 0-692-070493. (1JK)

(GP)

MĘŻATKA- Bi 723-352-647 (GK)

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy

NOWA 19-latka. 0514810-135. (GK)

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

26517/A

NOWA Martusia 880065-127. (GK)
01787/A

01893/B

ELEKTRYCZNE, alarmy,
721-614168. (GP)
06470/A

JUNKERSY- naprawa tanio,
gwarancja 094/340-25-25,
694024080. (GK)

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.
(GK)
LODÓWKI, zamrażarki.
94345-79-16. (GK)
PRALKI, 09142404-80,
(Szczecin). (GS)
PRALKI- AGD, zmywarki,
094/346-80-60,0-503-380410.
(GK)

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

garażowe. Goleniów
091/407-20-10 (GS)

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

26138/A
26520/A

26513/A

03385/B

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,
szafy, Słupsk, 0602-394-696. (GP)

GAZOWE urządzenia- naprawa,
606-579-846. (GK)

BIUŚCIASTA, 0-607-304-654. (GK)

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

!!!!Domowe TV. 059-8420-970.

(GP)
! pralkonaprawy,Słupsk
602-364943 (GP)

AMELIA. 0662-596-798. (GK)

SIATKI ogr., leśne i słupki.

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naprawa
RTV - domowe. 059/843-04-65.

03661/A

25641/A

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

(GS)

USŁUGI

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

AGNIESZKA Koszalin
0-506-55-77-83. (GK)

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

25971/A

ABSOLUTNIE wszystko.
511-958-878. (GK)

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

SIATKI oc, pcv, leśne, zbrojeniowe,

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

(GP)

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

producent. 094-342-30-68. (GK)

WYWROTKA 61,600-227441. (GK)

662-920-390 zmysłowa rozwódka.
(GK)

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

SIATKA, słupki. Koszalin,

TRANSPORT PRZEPROWADZKI
TANIO Słupsk 604611604. (N)

NAPRAWY RTV AGD

ADA, Słupsk, 0513-751-832. (GP)

14895/A
26677/B

! STYROPIAN, wełna,
0501-066-008. (GS)

07108/A

PIECE C.O. KARLINO 0600-449-367
(GK)

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.

! MASZYNĘ DO LODÓW
695 635293. (GK)

PRZEPROWADZKI, 0512 181-113.
(GK)

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

34 Latka 696-838-993 (GK)

ogrodzenia, balustrady.
094/346-85-57. (GK)

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.
(GP)

PRZEPROWADZKI, 0668-546-864.
(GK)

PIANINO, 503-018-955. (GK)

(GK)

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

0600-696-516 Dwie początkujące.
(GK)

30-LATKA Słupsk, 0-515-505-984.
(GP)

SIATKA- sprzedaż, montaż,

25887/A

HDS 8 ton Koszalin(0)510-270-294. (GK)

03558/A

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

NAJTANIEJ PIECE, KOTŁY NA
EKOGROSZEK GRZEJNIKI, POMPY,
AL/PEX, KOLEKTORY SŁONECZNE.
wwwakcesoriahydrauuczne.pl
(N)

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.

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

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

30-LATKA do 9-17. 0790465-910(GK)

(GK)

RóiNrawft

23597/A

AUTOLAWETA 0669-826-078. (GK)

MEBLE ogrodowe,0600-880-776.
(GP)

(GP)

Sprzedaż maszyn
i urządzeń rolniczych

20 zł Koszalin 0727-286-195. (GK)
--------------------------------------------------

03425/A

MATERIAŁY budowlane

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

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

! ROMANTICA p/Ustką,
665481426 (GP)

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

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

! BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,
MACIORY SKUPUJE 605533481 (N)

07133/A

!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA
24 h. Zatrudnimy Panie.
094-341-16-54. (GK)

AGATA 050&-944-523, Słupsk. (GP)

WRÓŻBA, tarot, runa.
0602-211-807. (GK)

!H!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0601-781-095
Przeprowadzki-transport. Słupsk.
(GP)

094-34-03495. (GK)

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

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

! 11 m i m m i u m m i m ii

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0602-2846-93 Meblowozem przeprowadzki, Słupsk. (GP)

(GK)

GARAŻE blaszane- konkurencyjne
ceny. Transport, montaż gratis, raty.
091/317-88-72,094/31-88-002,
058/588-36-02, kom.
0503-073-111 www.konstal.tit.pl
(GK)

Niemcy 060248-58-64,
091/455-34-97 (GS)

m! WAPNO ROLNICZE
094/365-63-18. (GK)

ZATRUDNIĘ montażystów kuchni
0-502-340-710. (GP)

pralki wentylatory telewizory sprzęt
kuchenny Biesiekierz 5a
94/318-01-50 (GK)

!! MŁODA studentka 512-612411.

i okolice, rozwody, obserwacje,
poszukiwnia, 0-513-016-089.

WRÓŻBA, tarot, runa.
0602-211-807. (GK)

MmML

WYPRZEDAŻ AGD, RTV, lodówki

(GS)

do 26T, wywrotki, HDS.
0505-058-333. (GS)

! Inajtaniej Niemcy, Holandia
+ paczki z adresu pod adres
602-800-924 (GK)

ZATRUDNIĘ dziewczyny
662-720-125 (GK)

! PRZEPROWADZKI, transport
094343-50-84, 0502-637-252.

organizuje: wesela, przyjęcia
okolicznościowe, imprezy firmowe,
szkolenia i konferencje. Kontakt
094/310-84-80. (GK)

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)
0602-601-166. (GK)

WORKI foliowe, obrusy ceratowe
-produkcja, sprzedaż.
0-602-723-619. (GP)

!!!!!!! 0662-665457. WYJAZDY.

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

!! Transfery- lotniska.
602-338-386. (GK)

SPRAGNIONA rozwódka
514-633-878 (GK)

(GK)

26337/A

25525/A

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

26711/A

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

ROYAL Park Hote!& SPA w Mielnie

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

TKANINY, artykuły oraz usługi

SPEŁNIAMY fantazje.
0500-565-973. (GK)

GARAŻE blaszane - tanio i solidnie.

LODÓWKI, tanio, 094-34743-74.
(GK)

WWW.FOTOWESELA.COM.pl (GK)

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

!!!!!!!!!!!! 1,6 ton602-622-284. (GK)

FILMOWANIE, zdjęcia
0604-087-283. (GK)

WESELA, 0501-354264. (GP)

SŁODKA kotka. 696-140-769. (GK)

STYROPIAN producent, dostawa.
052-331-6248. (GK)

!!!!!!!!!!!!!!!777;
94/3465389 (GK)

- sprzedaż ratalna 0669-684-141,
0785-186-967. (GK)

! DETEKTYW PRYWATNY
094/3400-992. (GK)

dziennie, tel. 094 346 42 09. (GK)

ZATRUDNIĘ kierowcę z kat. B
0-502-340-710. (GP)

DREWNO opałowe supercena
0608-147-958. (GK)

07150/A

PIĘKNA Blondynka 0-508-364702.
(GK)

!!!!!!!!! U !!!!!!!!! "LAS
VEGAS" WRZEŚNIOWA 10.

GARAŻE, blaszaki - tanio i solidnie

TANIO! wesela, imprezy, Słupsk,
0603-125-269,0601-642-067
www.garmazslupsk.pl (GP)

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

———

DREWNO opałowe 80 zł/ mp,
0603-11-73-78. (GK)

EUROPEJSKA Wesela
094/347-11-77 (GK)

!!!! wyjazdy Holandia, Niemcy,
250 zł, 067/266-96-54,
0518-373-256 (GK)

ULOTKARZY na sezon -100 zł
ZATRUDNIĘ fryzjerki damskie
0-601-880-280. (GP)

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

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.

F.H. "Rot-System"

STUDENTÓW na sezon i na stałe
Tel. 094 346 42 09. (GK)
--------------------------------------------------

(GK)

!!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,
0503-198-446, 067-26-69491 (GK)

PRZEDSTAWICIELA handlowego
w branży gastronomicznej;
hotele.sekretariat@goodfood-gastro.pl

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

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

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

POMOC kuchenną i kelnerkę.

!!!!!!!!!!!!!!!!!
WESELA. Imprezy
okolicznościowe
www.baminek.pl
0662-227-276. (GK)

BUSY Holandia, Niemcy najtaniej od
200zł, 0609-818-709 (GK)

DREWNO kominkowe,
668-307-693. (GK)

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
www.biaszaki.com 0-684532922,
094/3542023 058/7629512,
0606235417,018/334-08-10. (GK)

PRZEWOZY
iiiimiiMMiiiiiiiimiiii

04771/A

DREWNO 0668-546-864. (GK)

SPRZEDAŻ wapna nawozowego

smmL

BLASZANE GARAŻE PRODUCENT!!!
NAJTANIEJ REALIZACJA
DO TYGODNIA 0598334312
798710329
WWW.GARAZEPRZECHLEWO.pl (N)

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

664905-646. (GK)

wykończeniowych stalarskich
z własnym samochodem
> kontaktowym j.niemieckim, praca

(GK)

DOMY, domki drewniane.
www.drewbud.com.pl.
tel. 512-212-386. Promocja ! (GP)

WYKASZANIE łąk, rozdrabnianie
zakrzaczeń, orka, 0-880-988-012.
(GK)

26606/A

MONTERA instalacji sanitarnych

07137/A

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

117

OUWIA .MAJKA 0782-913-810. (GP)

C-330, pług 2-skibowy, pług

ZATRUDNIĘ uczniów w zawodzie
stolarz 0-601-935-601. (GP)

tel. 094 346 42 09. (GK)

KELNERA/-KĘ. 088084-28-17. (GK)

wtorek 11 sierpnia 2009

----- 2---- ---------------------- ------------------

26711/B

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

25214/A

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.
(GK)
25488/A

OGŁOSZENIA DROBNE

wtorek 11 sierpnia 2009
WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki
059/847-55-15, 0602-748-515 (GP)

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

25632/A

!!!!!!! ROLETY

olejowanie, lakierowanie "Pardet"
0-696-727-338,513084-589. (GK)

REMONTY, 0-505-095-928. (GP)

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

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

FILMOWANIE+PHOTO-FREE-

00954/C

!!!! ROLETY

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy, verticale,
moskitiery. Stolarka aluminiowa.
Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10D,
0-59/84-17-900,
0-601-65-25-82. (GP)
--------------------------------------------------

Produkcja, montaż,
059/84-37-373. (GP)

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

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

25613/A

!!!!!! OKNA "Akus”, 5 i 6 komorowe współczynnik o,5, rolety
zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4,
tel: 094-341-83-22. (GK)
--------------------------------------------------

00729/A

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

06592/A

m !! REMONTY, malowanie,

05348/B

!! GŁADZIE elewacje itp
697-518-767 (GK)
------------------------------------------ ——

25019/A

06808/A

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

00101/B

CYKLINOWANIE B/P. 692-944-672.
(GP)

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

07126/A

CYKLINOWANIE bezp.
0793-172-751, (GS)
--------------------------------------------------

00252/A

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

OKNA "Anterm" PCV, ALU. Rolety- ul.
Mickiewicza 8,094/346-23-93. (GK)
--------------------------------------------------

GŁADZIE bezpyłowo; 0603-291-555
(GS)
---- ----------------------------------------------

00954/A

GŁADZIE malowanie 602653583
(N)

(GK)
26436/A

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

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

26264/A

KOMPLEKSOWE wykończenia

25899/A

REGIPSY poddasza ścianki
606437368 (N)

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

! GINEKOLOG 518-254-040 (N)

47935/A

tel. 664423-307, 507-106-151.

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

(GS)

GRILLE MUROWANE KOM.
604447-244. (N)

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

00335/A

26499/A

REGIPSY sufity poddasza
502542750 (N)

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

07040/A

WYMIANA pokryć dachowych.
Tel. 663-882-366. (GS)

26501/A

REMONTY A-Z, 660-164-363.
(GK)
--------------------------------------------------

25056/A

REMONTY fachowo. 0785-621-589.
(GK)
--------------------------------------------------

0502-302-147, 094/346-84-05.

REMONTY i inne usługi remontowobudowlane, 0888-055430, (GS)

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

26328/A

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

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
0-508-69-69-32. (GP)

.

REMONTY od A-Z najtaniej
tel. 516-043-393 (N)

26675/A

MONTAŻ instalacji gazowych,
602571075 (N)
MYCIE dużych powierzchni
okiennych, 0608-3369-805. (GK)

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

26704/A

0-508-326-783. Ogrzewanie.
(GP)

26706/A

SERWIS, usługi komputerowe.
Dojazd do klienta, 0509-191-905.

(GP)

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

07082/A

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

07130/A

STOLARZ meblowy, 0609-973-593.
(GP)

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

-------------------------------------------------06845/A

remonty, hale, polbruki, chodniki,
hydraulika, przyłącza wod-kan
energ. C.O. gazowe,
0-512-257-843, 059/842-98-01

(GP)

03640/A

VIDEO- Foto, 094/342-0649. (GK)
--------------------------------------------------

26531/A

VIDE0-DVD, fotografia.
502-329-385. (GK)
24741/A

VIDE0FILM0WANIE,
FOTOREPORTAŻ ŚLUBY, PRZYJĘCIA
WESELNE TEL. 0509-318-727 (N)

26335/A

ZORKA 5- fotograf .695-252-211.
(GK)

1/ remont dachów na budynkach przy ul. Dworcowej 3 i 4 w Stargardzie Szczecińskim,
2/ rozbiórkę obiektów i porządkowanie terenu wraz z budową wiaty przy ul. Dworcowej 4
w Stargardzie Szczecińskim,
3/ remont pomieszczeń w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2
w Stargardzie Szczecińskim,
4/ remont dachu, malowanie elewacji i holu budynku dworca kolejowego
przy ul. Armii Krajowej 3 w Koszalinie,
5/ remont pokrycia dachowego na budynku garaży przy ul. Borzymowskiego 1 w Białogardzie,
6/ remont pokrycia dachu wraz z odprowadzeniem wód opadowych
na budynku dworca kolejowego w Zielonej Górze,

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż
n/w środków transportu i sprzętu:

3/ Zadanie nr 3 -

550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych)
700,00 zł (stawnie: siedemset 00/100 złotych)

6/ Zadanie nr 6 -12 000,00 zł (stawnie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych)
PR7FBIEG POSTĘPOWANIA:
SIWZ wraz z załącznikami (za wyjątkiem Dokumentacji budowlanej dla Części - zadania nr 4 i 6) oraz wzór wniosku o wy
danie Dokumentacji budowlanej można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego:
www.dworcekolejowe.pl.
Dokumentacja budowlana (Projekt budowlano-wykonawczy) zostanie przekazana Wykonawcom w. formie zapisu
elektronicznego w formacie PDF na dysku CD.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:
Bartłomiej Bagiński - tel. +48 (61) 633 30 73, Fax +48 (61) 633 30 69
Ryszard Pluciński - tel. +48 (61) 633 30 70, Fax +48 (61) 633 30 69, e-mail: dr4ta@pkp.com.pl
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert upływa w dniu 26 sierpnia 2009r. o godz. 11°°. Oferty należy dostarczyć do siedziby jednostki
Zamawiającego: PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe Rejon Dworców Kolejowych w Poznaniu, kod: 61-801 Poznań,
ul. Dworcowa 1 - sekretariat (pok. nr 18).
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2009r. o godz. II30 w PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe Rejon Dworców
Kolejowych w Poznaniu ul. Dworcowa 1 (pokój nr 20). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania.
________________________
2642609G1K1A

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

26417/»

GINEKOLOG kobieta 0516-808444
(N)
-- -----------------------------------------------

26419/» .

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.
Tanio. 050346-21-22. (GK)
01050/»

GINEKOLOG, 0603-92-28-92 (GS)
------ ----- ---------- ,-----------------------------

04206/»

MASAŻYSTA kręgarz 727-288-901.
(GK)
--------------------------------------------------

23777/*

OPTYK realizacja recept. Gabinet
okulistyczny. Koszalin, O.Langego 21.
094/345-85-96 (GK)
25458/»

PAZNOKCIE żelowe(0)601418-306. (GK)
24444/»

PRZEDŁUŻANIE włosów
724365050 (N)
WIZYTY domowe 509-306-317. (GK)
--------------------------------------------------

25271/»

WWW.PRZEDLUZANIEWL0S0W.
EUL0TKA.PL 509-690-525 (N)

ZAGINĄŁ pies York srebrny
w rejonie Franciszkańskiej 8.08.
ok. 13:00. Wysoka nagroda.
094/343-39-14; 666-703-926.

(GK)
26693/A

mwsŁ
LABRADORY rodowodowe
sprzedam, 0510-097482 (GS)

- samochód ciężarowy Multikar M25, (1985), ZK 39913;

----------

- kosiarka rotacyjna ciągnikowa Z-036, (1985).

SPRZEDAM klacz ze źrebakiem,

Informacje pod nrtel. 662186429 wgodz.10.00 do14.00wdnirobocze.
W terminie do dnia 18 sierpnia 2009 r. godz. 14.00 oferty należy
przesłać na adres j,w. z dopiskiem „Przetarg”.
2650409G1K3A

4/ Zadanie nr 4 - 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta 00/100 złotych)
5/ Zadanie nr 5 -

-samochód dostawczy Mercedes MB 100D, (1994), ZK 39743;

Zastrzega się prawo unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią szczegółowe
warunki opisane w SIWZ oraz skutecznie wniosą wadium w wysokościach odpowiednio dla poszczególnych części:
1/ Zadanie nr 1 - 2 500,00 zł (stawnie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych)
2/ Zadanie nr 2 - 2 800,00 zł (stawnie: dwa tysiące osiemset 00/100 złotych)

01271/»

GINEKOLOG A-Z 0518-525-555 (N)

ZGUBY

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

Przedsiębiorstwo Romontowo-Budowlane „Przylesie” Sp. z o.o.
75-342 Koszalin, ul. Władysława IV 139

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonywane w terminie 120 dni od daty podpisania umowy.

25269/»

23064/A

PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
ogłasza przetarg nieograniczony na

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie
internetowej: wwvy.dworcekolejowe.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1/ remontu dachu na budynkach administracyjnym przy ul. Dworcowej 3, SOK przy ul. Dworcowej 4,
2/ rozbiórek magazynów, garaży, szop i porządkowania terenu wraz z budowa wiaty z zadaszeniem nad pojemnikami
na śmieci przy ul. Dworcowej 4 w Stargardzie Szczecińskim,
3/ remontu pomieszczeń dla rewidentów w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2
w Stargardzie Szczecińskim, 4/ remontu dachu, malowania elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Koszalinie,
5/ remontu pokrycia dachowego na budynku garaży w Białogardzie,
6/ remontu pokrycia dachu wraz z odprowadzeniem wód opadowych na budynku dworca kolejowego w Zielonej Górze,
w zakresach opisanych w przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Budowlanej
(dla Części - zadania nr 4 i 6)
Zamówienie zostanie wykonane w następujących częściach:
1/ Część - zadanie nr 1- Budynek administracyjny Stargard Szczeciński
2/ Część - zadanie nr 2 - Budynek SOK Stargard Szczeciński
3/ Część - zadanie nr 3 - Budynek dworca kolejowego w Stargardzie Szczecińskim
4/ Część - zadanie nr 4 - Budynek dworca kolejowego w Koszalinie
5/ Część - zadanie nr 5 - Budynek garaży w Białogardzie
6/ Część - zadanie nr 6 - Budynek dworca kolejowego w Zielonej Górze

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

WYKONAM z kamienia,
510-938452. (GK)

23152/A

ZAMÓWIENIE UDZIELANE NA PODSTAWIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA I PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

25878/»

ALKOHOLOWE odtrucia
509-306-317. (GK)

26073/»

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

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

!!!!!!!!!! CZYSZCZENIE:
DYWANY, FOTELE, MEBLE, SKÓRY.
514235787 (GK)

___ ______________________________

------------------------------------ --------------24782/A

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

01054/A

00674/A

26615/A

-------------------------------------------------25964/A

06615/»

-------------------------------------------------26293/B

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

! HYDRAULIK przeróbki
509-765-180. (GK)

UHM,
!!! 0514-220-205 ginekolog. (GP)

GINEKOLOG 0790-685-267 (GS)

KUCHENNE, zabudowy z drzwiami
przesuwanymi, inne. Koszalin,
Szarych Szeregów 5.
094/341-15-87. (GK)

OGÓLNOBUDOWLANE, docieplenia,

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

26205/A

KONSERWACJA podwozi.
094-342-30-68. (GK)
--------------------------------------------------

!!!!! Awarie, remonty
516-234-106. (GK)

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

06987/A

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

TYNKI, 0602492-089. (GP)

HYDRAULICZNE instalacje,

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

ZDROWIE

(GP)

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

! HYDRAULIK przeróbki
509-765-180. (GK)

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

01910/®

montaż gratis - cały kraj! Tel.
058/302-39-65, 0-509-038425,
0-512-245-075, www.RabStal.pl

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

07097/A

i solidnie. 059/83345-36,
0-605-286-058,
0-660-385-917. (GP)

094-318-95-11, 0-504-391-790.

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

01068/A

własny Eger, Tapolca 1745,
San/ar**** 1795
www.wegry.travel.pl
Tel: 033-853-2075 (GS)

GARAŻE blaszane. Transport,

MALARZ. 0500-508437. (GK)
MALOWANIE, 0665-980-850. (GP)

00531/»

WĘGRY - gorące źródła, dojazd

25993/A

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

00647/A

________ _ ____ ___________________

TAPETY natryskowe, remonty.

GŁADZIE, malowanie, glazura,
panele. 0606-635-023. (GK)

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
(GK)

25117/A

.

ŁEBA - pokoje, 0594166-26-34. (GS)

WWW.HDV2.EU 0504-910-758. (GS)

REMONTY. Tel 796801250. (N)

26414/A

POSADZKI maszynowe 603105659
(N)

ul. Ogrodowa 8, tel. 508-230-887,
059-841-2444 (GP)

01786/A

01069/A

i wykończeniowe tel: 0794-686-703

(GS)

REMONTY. 0787-250-799. (GK)
--------------------------------------------------

TYNKI + posadzki maszynowo,

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

Rolety- Rzymskie - Verticale- Plisy
- Markizy - Moskitiery - Żaluzje

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

25429/A

HiUSŁUGI ogólnobudowlane

094/34141-30, 0504-308-000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl

BRAMY garażowe i wjazdowe
Goleniów 091/407-20-10 (GS)

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

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

06199/8

26538/A

(GK)

wnętrz, 0798-139-593, '
091-391-16-92. (GS)

CYKLINOWANIE bezpyłowe

04997/D

ELEKTRYCZNE od A-Z
608-22-77-89. (GK)

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

UH!!!!!! 0-504-129-243..
NAJTAŃSZE remonty, hydraulika,
glazura, budowa domków
jednorodzinnych, itd., VAT. (GP)
-------- -------------------------------------- —

05859/A

-----------------------------------------------22585/D

!!! 1502-541-194 tanie remonty
od A do Z, upust na materiał 15%.
(GP)
------------- .---------------- ------------------- -

ELEKTRYCZNE 609-10-10-59. (GP)

GLAZURA terakota Tanio
886376425 (GK)

gładzie, terakota, glazura
783935032 (GK)
--------------------------------------------------

26487/A

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

25799/A

GARAŻE- blaszaki tanio

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

26093/A

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

"ROL- POL"

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

00506/A

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

06969/A

płytki, malowanie, 668446-599.

ELEKTRYCZNE 0519-838-759. (GK)

!!!!!!!!!!! 501-294-271
Remonty mieszkań, solidnie, tanio.

REMONTY, 0-664-185-701. (GP)

(GK)

REMONTY, regipsy, gładzie,

DACHY. 0602432-946. (GK)
05641/A

06968/A

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

układanie,renowacja schodów,
drzwi. 0601-778402 (GS)

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

m OKNA PCV- Avangarde XXI
wieku. "Drew-Plast", Koszalin,
Zwycięstwa 253. (094)347-65-32.
Okna dachowe PCV. Atrakcyjne
ceny!!! (GK)

24410/A

CYKLINOWANIE,

!! Malowanie,tapety natryskowe,
remonty A-Z. 0796-101-623. (GP)

01564/A

;---------

"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,

(GP)

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

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

ROLETY

(GP)

BRAMEX bramy wjazdowe,
garażowe, przemysłowe, balustrady,
napędy, monitoring - promocje,
raty 059/842-65-57
www.bramex-slupsk.eu (GP)

04823/A

00650/A

WYPOCZYNEK
i TURYSTYKA

!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,
foteli, dywanów, 094/34142-95.

kada@ms.pl 059/84-00-310 (GP)

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

!!!!! BRAMY

REMONTY Stargard 0607-722-226.
(GS)
—----------------------------------------------

mmmm

04820/C

00871/A

CYKLINOWANIE, układanie,

AUTOMATYKA, bramy, markizy,
moskitiery, verticale. Produkcja
Słupsk ul.Złota 3 059/84248-84;
0-507-184-767 www.zloterolety.pl
---------------------------------------------------

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

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%. KADA-MS
---------- ----------------------------------------

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna
PCV bezołowiowe i aluminium.
Koszalin, Władysława IV-go 147A
94346-30-03. (GK)

CYKLINOWANIE, 888-151-889. (GK)

OKNA

/“V
v "V/AVm.W.VAV.'AV.WMV.W«W»m“W

01717

wałacha. Wielkopolskie.
602727172 (N)
------------------------------------------------ --

26071

SZCZENIAKI z rodowodem Golden
Retriever, 0-602-766-605. (GP)
--------------------------------------------------

0710!

TANIO sprzedam szczeniaka
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZAPLINEK
o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego
obszary ewidencyjne obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie
Głowy i Trzciniec.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w
zw. z art. 39 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 ze zmianami) oraz uchwały nr
XXIII/203/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 18 kwietnia 2008 roku
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego
obszary ewidencyjne obrębów: Broczyno, Machliny, Lazice, Pławno, Psie
Głowy i Trzciniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opracowaną
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 19
sierpnia 2009 roku do 10 września 2009 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Czaplinek ul. Rynek 6, w pok. nr 3b w godz. od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 września 2009 roku w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Czaplinek, ul. Rynek 6, w sali nr 5 o godz. 15.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Czaplinek na adres:
Urząd Miasta i Gminy Czaplinek ul. Rynek 6,78-550 Czaplinek, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwyjednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 24 września 2009 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej na adres: planowanie@czaplinek.pl opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek
Barbara Michalczik
85609G3K2A

(suczka) owczarek niemiecki,
503-079-131. (GK)

SlłPERSKSmS,
0783-562-250. (GP)

106709G4K7A

wtorek 11 sierpnia 2009
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NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

Po rzece oleju zostały
smród i miękki asfalt

I

EDYTA LITWINIUK_______
: edyta.litwiniuk@gp24.pl

059 863 41 00
w godz. 10-12

|

MOSTY Olej z cysterny, która w piątek zderzyła się z kolejką SKM, wsiąkł w asfalt. - Zamiast ulicy
Kwiatowej, Mosty mają teraz ulicę Cuchnącą - twierdzą mieszkańcy.

INFORMATOR
EHZsna
lęboric Pizy Szpitalu, ul. Węgrzynowi
cza, tel. 059 863 52 86; Łeba Stawiń
ska, ul Kościuszki 70 a, tel. 059 866
1365; Wicto: Pod Agawą, tel. 059861

£dyta Litwiniuk

edyta.litwiniuk@gp24.pl

1114.

Olej, który wyciekł w piątek
z cysterny, rozmiękczył asfalt
na ulicy Kwiatowej. W miejscu
zdarzenia do tej pory czuć cha
rakterystyczny zapach.
Strażacy wyjaśniają, że ze
swojej strony zrobili wszystko.
Olej napędowy, który wyciekł
w piątek z cysterny uprzątali
do godz. 22.30. Okazało się, że
^ciekło mniej niż na początku
szacowano, bo blisko 3200 li
ków. - Z ulicy zebraliśmy około
2200 btrów oleju napędowego.
Naszym największym zmar
nieniem było to, że olej przedo
stał się do kanalizacji deszczo
wej. Baliśmy się, że trafi do rze
ki- Z kanalizacji, a dokładnie
2 tak zwanej piaskownicy słu
żącej do oczyszczania deszczów
ki z piasku, odpompowaliśmy
blisko 9000 litrów zanieczysz
czonej olejem wody. To wszyst
ko trafiło już dó specjalnej finny
w Gdańsku, która zajmie się
utylizacją - wyjaśnia komen
dant straży pożarnej w Lęborku
Jan Drozd i zapewnia, że olej
eie dotarł do rzeki. - Nie ma
skażenia ekologicznego.
Jest jednak inny kłopot.
Olej, który według szacunków
strażaków rozlał się na długości
°k. 250 metrów ulicy Kwiato
wej, wsiąkł w asfalt. Co gorsza
Ula on takie właściwości che-

Lęboric Fregata Harry Potter i Książę

IMil
Półkrwi, godz 17.15,20.

Łeba: Rybak Prawdziwe przygody Kota
w butach, godz 10,1330,17; Kac Ve
gas, godz 1130, 15, 13.30, 2030,
Wrogowie publiczni, godz 2230.
IWMl

Szpitalny Oddział Ratunkowy059 863
30 00; Szpital, ul. Węgr^nowicza 13,
059863 52 02; Zakład Enełgełyczny
059 862 17 59; Gazownia 059 863
5915.

KOMUNIKACJA
PKSŁębak-0598621972;MZKlęboik - wgodz 7-15 059 86214 51

POMOC DROGOWA
Lęboik - 059 86217 87,059863 23
23,0601628414.

REKREACJA
Cenbum Sportu i Rekreacji ul. Olimpij
Olej z uszkodzonej cysterny rozlał się na 250 metrach długości.

miczne, że powoduje jego roz
miękczanie. W przyszłości
na ulicy będą robiły się dziury.
W zimie droga może popękać.
I choć zarządca dróg, jak i stra
żacy zapewniają, że drogą moż
na jeździć, to nie obędzie się bez
wymiany nawierzchni. - Już
podjębśmy odpowiednie czyn
ności. Zrobimy wycenę kosztów
wymiafiy nawierzchni. Pokryje
je firma Orlen Transport. Po

czyków 31 tel. 059 862 7177 - pły
walnia czynna codz w godz 622.

Fot. Edyta Litwiniuk

winniśmy to zrobić jeszcze
przed zimą - zapowiada dyrek
tor Zarządu Dróg Powiatowych
w Lęborku Teresa Bożek.
- W tej chwili większym zmar
twieniem jest dla nas kanaliza
cja deszczowa.
Ze względu na spodziewane
deszcze miała ona być wczoraj
jeszcze raz oczyszczona z resz
tek oleju napędowego przez
specjalistyczną firmę. ■

ODPOWIE ZA KATASTROFI
Policja prowadzi śledztwo
pod nadzorem prokuratury
w Lęborku w sprawie piątko
wej kolizji kolejki SKM z cy
sterną przewożącą olej napę
dowy.
- Kierowca cysterny będzie
odpowiadał za spowodowa
nie zdarzenia, które zagraża

życiu, zdrowiu lub mieniu
wielu osób. W tym przypadku
za rozprzestrzenienie się sub
stancji
niebezpiecznych.
Za spowodowanie tego nie
umyślnie grozi do trzech lat
pozbawienia wolności - mó
wi mł. asp. Daniel Pańczyszyn
z KPP w Lęborku.

ŁEBA

| Holender posiedzi
do sprawy

j
j
|
|
|
|
I

Zapytają o zdanie mieszkańców

|
|

LĘBORK Urząd Miasta aktualizuje Program Rewitalizacji Miasta.

Zatrzymany
w
ubiegły
czwartek Holender sprzedają
cy marihuanę w Łebie stanął
przed
sądem. W piątek
na wniosek komendanta powiatowego policji w Lęborku
i Prokuratury Rejonowej 28letni obywatel Holandii został
skazany przez Sąd Rejonowy
w Lęborku na trzy miesiące
tymczasowego aresztu.
- Było to konieczne dla
przeprowadzenia prawidłowego postępowania ze względu

\ na ryzyko wyjazdu z kraju
; oskarżonego - mówi mł. asp.

Co poprawić w mieście?
Na stronie Urzędu Miejskie
go w Lęborku pojawiła się
ankieta. Urzędnicy w związ
ku z aktualizacją Lokalnego
Programu
Rewitalizacji
Miasta o zdanie w tej kwe
stii postanowili zapytać
mieszkańców.
W ankiecie lęborczanie
mają m.in. możliwość wypo

wiedzenia się na temat tego,
co im w mieście nie pasuje
i czego oczekiwaliby w przy
szłości.
Mieszkańcy mogą zapro
ponować remonty czy budo
wy konkretnych ulic, reno
wację fasad budynków, pla
ców zabaw czy obiektów
sportowych. Można też za
proponować konkretne in

westycje np. szkolenia dla
bezrobotnych,
imprezy
na terenie miasta czy zajęcia
dla młodzieży.
- Poznanie opinii miesz
kańców w kwestii rewitali
zacji naszego miasta pozwoli
na stworzenie dokumentu,
który będzie możliwie bliski
oczekiwaniom mieszkańców
i otworzy nam drogę do przy

szłych działań rewitalizacyjnych, a także dofinansowania ze środków finansowych

Unii Europejskiej - zapo- Danii Pańczyszyn z Komendy
\ Powiatowej Policji w Lęborku.
wiadają urzędnicy.
(EDA)

ANKIETA
Ankietę
można
pobrać
na stronie www.lebork.pl/ank
Po wypełnieniu ankietę należy przesłać na adres: inwesty-

cje@um.lebork.pl lub złożyć
w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miejskiego w Lęborku, okienko nr 1.

Skoczył ze szpitalnego okna

Kto widział wypadek

WYPADEK 70-latek wyskoczył z okna szpitala w Lęborku. Policja ustala, dlaczego.

POLICJA Szukają świadków wypadku sprzed tygodnia.

W czwartek z okna łazien
ki oddziału chorób we
wnętrznych i kardiologii lę
borskiego szpitala wyskoczył
70-letni mężczyzna.
Z urazem czaszki i złama
niami
kończyn
trafił
na Oddział Intensywnej
Opieki Medycznej lęborskie
go szpitala.
Pacjent, który przebywał
na oddziale chorób we

wnętrznych i kardiologii
znajdującym się na drugim
piętrze lęborskiego szpitala,
w czwartek wyskoczył przez
okno otwarte w szpitalnej ła
zience.
70-letni mężczyzna doznał
licznych obrażeń ciała.
- Pacjent ma uraz czasz
ki, złamaną nogę, miednicę.
Jest w bardzo ciężkim sta
nie. Do tej pory nie odzyskał

przytomności. Rokowania są
trudne do określenia - mówi
Andrzej Sapiński, dyrektor
lęborskiego szpitala. Okoliczności sprawy bada lęborska policja.
- Nie wiemy, co było po
wodem takiego desperackiego czynu - mówią lekarze ze
szpitala. - To sprawdza
policja.
(EDA)

Apel policji. Wydział docho
i dzeniowo-śledczy lęborskiej po
\ licji poszukuje świadków wy
\ padku z ubiegłego wtorku, kie
j dy to bus wjechał w przechod
niów.
- Szukamy osób, które wi
j działy wypadek drogowy do ja
\ kiego doszło 4 sierpnia w Lębor
j ku na skrzyżowaniu alei Wol
ności i ul. Armii Krajowej,
i w którym vw bus wjechał

Holender posiedzi do spra
wy. W międzyczasie zostaną
i m.in. przebadane w policyj| nym laboratorium narkotyki,
| które usiłował sprzedać Holen-

j

der. Później stanie on przed są
dem.
- Za wwiezienie na teren
Polski, posiadanie i sprzedaż
narkotyków grozi mu nawet
I do 8 lat więzienia - mówi Pań
czyszyn.

(eda)

w przechodniów - mówi mł.
asp. Daniel Pańczyszyn z KPP
w Lęborku.
Osoby mogące pomóc policji
w ustaleniu dokładnego prze
biegu wypadku, proszone są
o kontakt z prowadzącym śledz
two pod nr tel. 059 863 48 21
lub osobiście w siedzibie ko
mendy przy ul. Toruńskiej 5
w Lęborku.
(EDA)
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NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

Zagony wędrują
od gminy do gminy

ANDRZEJ GURBA________
andrzej.gurba@gp24.pl

059 822 51 80
wgodz. 12-15

KONTROWERSJE Mieszkańcy wsi Zagony chcieli być w gminie Tuchomie. Rząd się zgodził. Teraz im
się odwidziało i chcą wrócić do gminy Kołczygłowy.

INFORMATOR
EEBzaa
Bytów: Jesionowa, ul. Ks. Domań
skiego 3, tel. 059 822 44 19;
Miastko: Centralna, ul. Armii Krajo
wej 22, tel. 059 857 90 01; Człu
chów Centrum Zdrowia, ul. Szcze
cińska 13, tel. 059 834 3142.

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@gp24.pl

POMOC DROGOWA
Bytów059 822 27 28; O 665 301
316;

Człuchów 059 834 14 12; O 602
176 059.

KOMUNIKACJA
PKP 94 91; O 703 300 000;
PKS Bytów - 059 822 22 38;

|

PKS Człuchów 059 834 22 13;
PKS Miastko 059 857 2149.
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do gminy Kołczygłowy - mó
wi Wincenty Hinc, sołtys Za
gonów.
Dodaje, że właśnie zaczy
nają zbierać podpisy pod
wnioskiem, który skierują
do premiera.
Hinc, to jedna z osób, któ
re podpisały się jakiś czas
temu pod wnioskiem inicju
jącym przyłączenie Zagonów
do gminy Tuchomie.
- Tak, podpisałem tamten
wniosek. Ale wtedy bardziej
chodziło nam o to, aby zwró
cić wreszcie uwagę władzom
samorządowym, że w na
szym sołectwie niewiele się
robiło. Jestem przekonany,
że tak też myślała większość
mieszkańców. Później chcie
liśmy się wycofać, ale grupa,
która to wszystko zaczęła,
zmanipulowała nas - twier
dzi Wincenty Hinc, sołtys
Zagonów.

______

Z początkiem przyszłego
roku, zgodnie z rozporządze
niem podpisanym przez pre
miera, około 120 mieszkań
ców Zagonów i 360 hektarów
ziemi przejdzie z gminy Koł
czygłowy do gminy Tucho
mie.
Sprawa poróżniła mieszkańców i samorządowców
obu gmin. Wydawało się, że
po decyzji Donalda Tuska to
już jej koniec. Okazuje się
jednak, że nie. Część miesz
kańców, która zainicjowała
secesję, teraz chce, aby
wszystko było po staremu.
- W naszej wsi jest nie
spełna siedemdziesiąt osób
uprawnionych do głosowa
nia. Na dzisiaj czterdzieści
z nich opowiada się za tym,
aby
Zagony
powróciły

KRÓTKO

Dwóch kandydatów
na dyrektora
Trzy osoby zgłosiły się do
konkursu na dyrektora Miej
skiego Ośrodka Sportu i Rekre
acji w Bytowie. Kandydat ze
Słupska nie spełniał wymogów
formalnych. Na placu boju po
zostali więc Andrzej Doleciński, obecny dyrektor ośrodka,

Na cel wzięli dzika,
ponadto zająca i lisa
STRZELECTWO Reprezentacja Miastka zwyciężyła w turnieju.

aby wieś wróciła do naszej
gminy. Na dzisiaj przygoto
wujemy się do przekazania
Zagonów do gminy Tucho
mie, zgodnie z wydanym roz
porządzeniem - oznajmia
Kozłowski. - Nie leży w mo
im stylu protest ze szturmówką w ręce, ale nie za
mierzam też nic nie robić.
Jerzy Lewi-Kiedrowski,
wójt Tuchomia, jest mocno
zdziwiony informacją, że ci
sami mieszkańcy, którzy
najpierw podpisali się pod
wnioskiem o przyłączenie
wsi do gminy Tuchomie, te
raz zbierają podpisy o cof
nięcie tej decyzji.
- To bardzo niepoważne.
Jak tak szybko można zmie
nić zdanie?! - pyta Lewi-Kiedrowski.
Na razie gmina Tuchomie
przygotowuje się na przyję
cie nowych mieszkańców.

- Najważniejsze jest prze
jęcie mienia i jego zaewiden
cjonowanie. Mieszkańcy Za
gonów nie będą ponosili żad
nych kosztów zmian. Nie
jest konieczna wymiana do
kumentów. Taką informację
uzyskaliśmy z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji - oznajmia Lewi-Kiedrowski. ■

Mieszkańcy Zagonów wystą
pili z secesyjnym wnioskiem.
Później, w czasie konsultacji
społecznych, 16 z nich opo
wiedziało się za secesją, a 17
przeciw. Mieszkańcy gminy
Tuchomie w konsultacjach
wyrazili chęć przejęcia Zago
nów. Z takim wnioskiem wy
stąpili radni w Tuchomiu. Po
parł ich wojewoda. Rada
Gminy w Kołczygłowach wy
raziła sprzeciw.

Młodzi śmigali na hulajnogach

oraz Krzysztof Stępień, były dy- i
rektor Zespołu Szkół w Stu- j
dzienicach. - We wtorek z kan- j
dydatami spotka się komisja
konkursowa - mówi Adam Le- j
ik, wiceburmistrz Bytowa. To
już drugi konkurs na dyrektora j
MOSiR-u. W pierwszym nie wy- j
brano żadnego z kandydatów.
(ang)

- Nie jest ważne, co było.
Przemyślałem sprawę. Też
chcę, aby Zagony wróciły
do Kołczygłów - mówi kolej
ny mieszkaniec wsi.
- To już jakaś politycz
na gra. Pewnie wójt Kołczy
głów nie może pogodzić się
ze stratą i próbuje odkręcić
sprawę, jak się tylko da
- ocenia mieszkaniec Zago
nów, który cieszy się z przej
ścia do gminy Tuchomie.
- Przez lata o nas zapomina
no. W Tuchomiu będziemy
mieli lepiej.
Wacław Kozłowski, wójt
Kołczygłów, mówi, że nie
prowadzi żadnej politycznej
gry. Ma jednak żal do woje
wody i premiera, że nie li
czyli się z jego zdaniem.
- Jeśli na moje biurko
wpłynie
nowy wniosek
mieszkańców Zagonów, to
uruchomię całą procedurą,

IMPREZA W Miastku odbyły się wakacyjne mistrzostwa w jeździe na hulajnodze.

Slalom między pachołkami,
ósemka i jazda na odległość to
konkurencje, w których zmaga
I ły się dzieci podczas zawodów,
które odbyły się na placu rekre
acyjnym przy ulicy Dworcowej
w Miastku.
W kategorii do 6 lat wy
grała
Weronika
Sycz,
przed Kacprem Norkiem
i Patrycją Olzacką. W grupie
7-9 lat zwyciężyła Wiktoria
Mrozik, wyprzedzając Kor
nelię Klepin-Bober i Martę
Wojcieszak. W najstarszej
kategorii, 10-12 lat, najlep
sza okazała się Joanna Mi
lewska, przed Natalią Mi
lewską oraz Patrykiem Sto
kłosą. Zwycięzcy otrzymali
w nagrodę puchary, medale
; i przybory szkolne.
(ANG)

GALERIA ZDJĘĆ I FILM
;
Uczestnik sobotnich zawodów.

- Zwycięzcy, czyli gospoda
rze, byli bezkonkurencyjni. Li
derem miasteckiego zespołu
okazał się Borys Damian, który
zdobył 450 punktów na 500
możliwych i wygrał indywidual
nie zarówno w klasie powszech
nej, jak i open. W tej drugiej ry
walizowali też myśliwi z klasą
mistrzowską — mówi Czesław
Ciechanowicz, sędzia główny
zawodów.
Drużynowo za Miastkiem
uplasowały się: Lębork,
Sławno, Człuchów, Bytów
i Słupsk. Indywidualnie

Fot. Andrzej Gurba

w klasie powszechnej drugie
miejsce zajął Piotr Niegrzybowski z Miastka, a trzecie
Michał Gontar z Lęborka.
W klasie open drugi był się
Roman Zygan ze Sławna,
a na trzecim Piotr Niegrzybowski z Miastka. Rywalizo
wano w konkurencjach: krąg
myśliwski, trap, przeloty,
zając i dzik w przebiegu, ro
gacz oraz lis.
(ANG)

GALERIA ZDJĘCI FUM
www.gp24.pt
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Mistrzostwa w jeździe na hulajnodze.

Fot. Andrzej Gurtu

Chciał pracować, ale nie być już dyrektorem
KONFLIKT Wojciech Kwaśniewski, kierownik ośrodka pomocy społecznej, skarży burmistrza Miastka.
Wojciech Kwaśniewski ja
kiś czas temu złożył rezy
gnację ze stanowiska.
- Nie chciałem być już da
lej kierownikiem, ale nadal
chciałem pracować w ośrod
ku, tyle że na innym stano
wisku. Tymczasem dostałem
wypowiedzenie z pracy. Mo
im zdaniem jest ono bezpod
stawne. Złożyłem pozew

do sądu pracy, aby sąd uznał
je za bezskuteczne - mówi
Wojciech Kwaśniewski.
Inaczej to widzi Roman
Ramion, burmistrz Miastka.
- Kilka razy pytałem pa
na Kwaśniewskiego, czy prze
myślał swoją rezygnację. Po
wiedział, że tak. W jego piśmie
nie ma żadnych warunków
- oznajmia Roman Ramion.

Kwaśniewski chciał być
kierownikiem działu świad
czeń rodzinnych. To stano
wisko zostało niedawno uję
te w regulaminie ośrodka.
- To nic nie znaczy, bo nie
ma pieniędzy na wynagrodze
nie. Pan Kwaśniewski został
zwolniony, bo nie ma dla niego
wolnego etatu, a nie będę gadla
niego specjalnie tworzył. Ja nic

mu nie obiecywałem - podkre
śla Ramion.
Kwaśniewski jest na wy
powiedzeniu. Pobiera pen
sję, ale nie świadczy pracy.
Roman Ramion ogłosił już
konkurs na kierownika
ośrodka. Czasowo zarządza
nim Krystyna Ramion, żo
na burmistrza.
(ANG)

TELEWIZJA

C.K. Dezerterzy (1/2)

Przyjaciółka
na śmierć i życie

Tancerze (8)

06.00 Kawa czy herbata?-maga

05.15
06.00
i 07.00
07.15
08.00

06.45 Telezakupy
07.15 Złotopolscy (277): Wymodlo
na - serial obyczajowy, Polska
07.45 Czynić jak najwięcej dobra
08.10 Dwójka dzieciom: Milly i Mol
ly (7/26): Sekretne szaliki -

zyn poranny

08.00
08.10
08.15
08.35

Wiadomości
Pogoda
Kwadrans po ósmej-wywiad
Koszmarny Karolek (31):
Koszmarny Karolek i szcze
pienie - serial, Wlk. Brytania
08.45 ŚwfnkaPeppa(51):Nocu
Hani - serial, Wlk. Brytania

Wstawaj! Gramy! - muz.
Nowy dzień z Polsat News
IV Market-mag. reklamowy
Wielka wygrana-teleturniej
Przygodywsiodle(37)-se
rial familijny, Australia/Kana
da, reż. Steve Mann

serial animowany, Australia

08.30 Nowe przygody Tequili i Bonettiego (11) - serial sensa

0825 Radiostacja Roscoe
(28/52): Trzy rodzaje kumpełstwa - serial dla młodz., Ka

08.55 Jedynkowe przedszkole

cyjny, Włochy

I 09.30 Czarodziejki(109)-serial

nada

09.25 Uppy& Messy
09.30 Legenda Nezha (47): Pra
wość przede wszystkim - se

08.50 Szybka piłka: Konkurs - ma

obyczajowy, USA

! 10.30 Dzika Afryka (2) - serial przy

gazyn Ekstraklasy

08.55 Barwy szczęścia (73) -serial
obyczajowy, Polska

rial animowany, Chiny

09.55 Na wysokiej fali (22)-serial

09.30 Barwy szczęścia (74)-serial

obyczajowy, Polska
DonMatteo3:Anonim-se
I 09.55 Kopciuszek (21) - serial oby
czajowy, Polska
rial sensacyjny, Włochy
Telezakupy
1025 Moja rodzinka (17/34)-se
Wiadomości
rial komediowy, Wielka Bryta
Agrobiznes - magazyn rolniczy
nia, reż. Baz Taylor
11.00 Rączy Wildfire (3/13) -serial
Plebania (1310) - serial, Pol.
obyczajowy, USA
Klan(1699)-serial, Pol.

godowy, USA

10.30

U.25
12.00
12.10
1220
12.45
13.10 Szkoła złamanych serc (174)
-serial obycz., Australia

14.00 Podróżnik: Polinezyjskie wa
kacje -magazyn
14.20 ZUS dla ciebie
14.25 Dębliniacy-film dok.
15.00 Wiadomości
15.10 Prognoza pogody
15.15 Przeprowadzki (8): Steinway
ordynata-serial, Pol.
16.10 Opole 2009 na bis (6) - kon
cert

1625 Faceci do wzięcia: Dyskretny
czar arystokracji - serial, Pol.
17.00 Teleexpress
17.25 Ranczo (26): Zgoda po pol
sku - serial obycz., Polska
18.20 Moda na sukces -telen., USA
18.45 Przebojowa noc - muz.
19.00 Wieczorynka: Mój przyjaciel
królik (23): Złap mnie, jeśli
potrafisz - serial, Kanada
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.20 C.K. Dezerterzy (1/2) - ko

USA, wyk. Beth Broderick

media, Polska/Węgry 1986
22.00 Punkt krytyczny-thriller,
USA/Kanada 2007

23.40 Kino nocnych marków: Zgro
madzenie Orłów - dramat
USA 1963, reż. Delbert Mann

01.30 Notacje: Krystyna Adamo
wicz. Moje życie w Wilnie
01.50 Zakończenie programu

POLSAT

serial komediowy, Polska

I 13.00 Mamuśki (21) - serial oby
czajowy, Polska

| 1220 Na Wspólnej (1089-1091)serial obyczajowy, Polska, wyk.
Tomasz Schimscheiner, Boże
na Dykiel, Joanna Jabłczyńska,
Renata Dancewicz
I 13.40 W-ll-wydział śledczy-serial
fabulamo-dokumentalny

14.20 Tajemnice SmalMIle
(17/22) -serial SF, Kana
da/USA, wyk. Tom Welling, Kri
stin Kreuk, Michael Rosen
baum
I 1520 Przyjaciele 9 (5/24) - serial
|
komediowy, USA, wyk. Jennifer

15.55

mediowy, Polska

14.45 Zwariowany świat Malcolma
(141) - serial komediowy,
USA, wyk. Frankie Muniz

15.15 Sabrina, nastoletnia czarownica (37) - serial komediowy,

1420 CórkiMcLeoda(85): Z miło
ści - serial obyczajowy, Austra

1625
17.30
18.25

USA, wyk. Beth Broderick

15.50
16.10
16.15
16.45

lia, reż. Donald Crombie

15.15 Dom (21/25): Naiwne pyta
nia - serial obyczajowy, Polska
16.45 Szybka piłka: Konkurs-ma

Wydarzenia
Prognoza pogody
Interwencja-magazyn
Obrońca (9) - serial sensacyj !

ny, USA, wyk. Simon Baker
17.45 Ostry dyżur 10 (35)-serial
obyczajowy, USA

gazyn Ekstraklasy

16.50 Koszykówka mężczyzn: Stu
dio
17.00 Koszykówka mężczyzn: Mecz
towarzyski Polska-Chorwacja
19.00 Tulipan(5/6)-serialobycza

18.50
1920
10.25
19.30

jowy, Polska

20.05 Tancerze(8)-serialobyczajo
21.05 Czas na miłość: Strażnik
pierwszej damy - komedia,

23.05 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (64) - serial sensacyj

dramat biograficzny, Polska

ny, USA, wyk. Adam Rodriguez

00.05 Cena pożądania-thriller,
Francja/Szwajcaria 2004

02.05 Nagroda gwarantowana
03.05 Tajemnice losu
04.00 Zakazana kamera

film dok., Niemcy 2006

02.05 Zakończenie programu

[TVN SIEDEM El

thriller. USA 2002, reż. Zoe Clarke-Wiiliams, wyk. Mia
Kirshner, Meredith Monroe, Dominique Swain, Scott BaÜ irstow

dramat, Polska 2005, reż. Jan Kidawa-Błoński, wyk. To
masz Kot, Adam Baumann, Jolanta Fraszyńska, Maciej
Balcar

05.05 Barwy^zechu (153/160) tele
nowela, Brazylia, wyk. Tais Araujo
05.% Na Wspólnej (52)-serial obycza
jowy, Polska
0625 You Can Dance-Po prostu tańcz
08.00 Magda M. (27)-serial obyczajowy,
Polska, reż. Jacek Borcuch
09.00 Na powierzchni (3/15)- serial SF,
USA, wyk. CarterJenkins
09.55 Kobra: Oddział specjalny (16/32)
(- serial sensacyjny, Niemcy

11.00 Telezakupy
12.40 Apetyt na kasę
13.40 Barwy grzechu (154/160) - tele
nowela, Brazylia, wyk. Tais Araujo
14.40 Weronika Mars(4/22)-serial kry
minalny, USA, wyk. Kristen Bell
15.40 Siostrzyczki(4/18)-serialkome
diowy, USA, wyk. Amanda Bynes
1610 MagdaM. (28)-serialobyczajowy,
Polska
17.10 Na powierzchni (4/15)- serial SF,

Lata 70. Rysiek Riedel poza podstawówką
nie ukończył żadnej szkoły i nie ma sta
łej pracy. On i jego przyjaciel, Indianer,
są bardzo zafascynowani muzyką i kul
turą hippisowską. Obaj lubią również eks
perymenty z narkotykami. Jako wokali
sta bluesowego zespołu Dżem Rysiek
zdobywa coraz większą popularność, §

fabulamo-dokumentalny
kryminalny, USA, wyk. Anthony
LaPaglia, Poppy Montgomery,
Eric Close, Enrique Murciano

21.50 Jedenasta godzina (11/18)-

23.50 Szymon Majewski Show 8program rozrywkowy

00.50
01.00
01.20
02.40
03.35

Lenka. Dzień z życia-rep.
Uwaga! - magazyn
Nocne granie
Rozmowy wtoku- talk show
Nic straconego- programy
powtórkowe

DISCOVERY
CHANNEL

.Discovery

06.00 Amerykański chopper Manitowoc
I 0700 Amerykański hot-rod (1): Speł
nione tyczenie
08.00 Jaktojestzrobione?
09.00 Prawda czy fałsz -pogromcy mitów:
Wszystko o przestępstwach (2)
10.00 W klatce czasu: Testy wypatflujwe
1030 ZWykłe rzeczy-niezwykłe wyna
lazki: Zaporywodne, Mikroukłady
11.00 Miami Ink-studio tatuażu: Kat i
Amiwannii
12.00 poTURBOwani: Ktoś mi ukradł sa
mochód!
13.00 Brudna robota: Hodowca glonów
14.00 Wybuch kontrolowany: Bermudy
15.00 Jaktojestzrobione?
1600 Smash Lab: Spadek zurwfska
17.00 Prawda czy fałsz-pogromcy rnttów:

Czy ziewanie jest zaraźliwe?
1600 poTURBOwani: Camaro numer 1

18.05 Kobra: Oddział specjalny (17/32)

19.00 Miami Ink-studiotatuażu: Pra
cownicy poszukiwani
20.00 Sekundy grozy (9)
2030 Jaktojestzrobione?

-serial sensacyjny, Niemcy

2130 Portowe życie: Koniec czarnego

19.05 Diabli nadali (20/25) -serial ko
mediowy, USA, wyk. Kevin James,

rynku
I 2230 Brudna robota: Hodowca maity
2330 Strefa śmierci: Wietnam: Wzgórze
875
0030 Z akt FBI: Śmiertelne praefede
I 0130 Amerykański chopper: Produkcja
na pokaz
0230 poTURBOwani (12)

USA, wyk. CarterJenkins

Skazany na bluesa

20.05 W-ll-wydział śledczy-serial

serial obyczajowy, USA, wyk.
Rufus Sewell, Jeff Seymour,
Waneta Storms, Shawn Doyle
22.50 Twaiząwtwarz2(11)-serial
sensacyjny, Polska, wyk. Paweł
Małaszyński, Magda Walach,
Marcin Perchuć, Karolina Nolbrzak

ny, USA, wyk. Adam Rodriguez

01.10 Z bliska i z daleka: Komunizm
- historia pewnego złudzenia
(1/3): Rewolucja Lenina -

TVN

lamo-dokumentalny

22.00 Studio Lotto
22.05 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (63) - serial sensacyj

Panorama
Sport telegram
Prognoza pogody
Wieczór filmowy. Kocham
kino: Skazany na bluesa -

Fakty
Sport
Prognoza pogody
Uwaga! - magazyn reporterów

20.50 Bezśladu4(20/24)-serial

- thriller, USA 2002, reż. Zoe
Clarke-Williams

USA 1994, reż. Hugh Wilson

19.00
19.30
19.40
19.50

Aniston, Courtney Cox, Lisa
Kudrow, Matthew LeBlanc
Przyjaciele9(6/24)-serial
komediowy, USA, wyk. Jennifer
Aniston, Courtney Cox
Rozmowy wtoku-talk show
Sąd rodzinny-serial
fabulamo-dckumentalny
Detektywi -serialfabularno-dokumentalny

Wydarzenia
Sport
Prognoza pogody
Malanowski i Partnerzy (62):
Lęk przed ojcem - serial fabu-

20.00 Przyjaciółka na śmierć i życie

wy, Polska

Telesklep
Granie na śniadanie
Clever Widzisz i wiesz
Milioneizy-teletumiej
Salon gry

I 11 90 TpIpddM)

czajowy, Polska

Studentka uniwersytetu w Karolinie Pół
nocnej z powodu przedawkowania nar
kotyków traci przytomność i trafia do szpi
tala. Jej matka obwinia o tę tragedię jed
ną z koleżanek córki. Szeryf ma prze
prowadzić dyskretne śledztwo w tej spra
wie. Rozmawiając z przyjaciółkami dziew
czyny, odkrywa niepokojące fakty.

i

0500
| 06.50
08.10
| 0920
1020

14.00 Miodowe lata (37) -serial ko

Przyjaciółka na śmierć...

TYP Z

I 05.30 Uwaga!-magazyn

l 13.30 Mamuśki(22)-serialoby

ny, USA, reż. James Frawley
12.50 Lotko.tv- teleturniej
1320 Z lotu ptaka (8)-serial doku
mentalny, Francja

HITY DNIA

I

12.00 Rodzina zastępcza (182)-

11.50 Magnum (127/162): Zaba
wa zdjęciami - serial sensacyj

22.45
23.10
23.15
2320

Bez śladu 4 (20/24)

| 11.30 Sabrina, nastoletnia czarow
nica (36) - serial komediowy,

obyczajowy, Australia

.... ............ ................ wtorek 11 sierpnia 2009

Leah Remini, Jerry Stiller

1935 Siostrzyczki (5/18) - serial kome
diowy, USA, wyk. Amanda Bynes

20.05 Bandyci -western, USA2001, reż.
Les Mayfield, wyk. Colin Farrell
22.00 Coma - thriller, USA 1978, reż. Mi

chael Crichton, wyk. Michael Do
uglas, Genevieve Bujold

0030 Wróżki

0330 Portowe życie: Koniec czarnego
rynku
I 0420 Brudna robota: Hodowca małży

Waliander:
Mastermind

Wideoteka dorosłego
człowieka
06.00
08.00
08.10
08.15
08.30
09.05
09.30
09.55
10.25

10.50

11.45
12.00
12.10

| 04.30 Instynkt tropiciela - magazyn
Kawa czy herbata?
turystyczny
Wiadomości
04.55 Instynkt tropiciela- magazyn
Prognoza pogody
0520 Program rozrywkowy
Kwadrans po ósmej
05.40 Muzyczne listy-mag. mu
Detektywi na wakacjach (5zyczny
osŁ): Na tropie - serial, Pol.
06.45 TV Market
Domisie: Księżycowy kamień
I 0720 Zbuntowani (25) - serial oby
W labiryncie (87): Pozory
czajowy, Meksyk, reż. Juan
mylą-telenowela, Polska
Carlos Munoz
W labiryncie (88): Zakocha
08.25 Dziewczyny fortuny-pro
ni-telenowela, Polska
Młodzi twórcy mistrzom:
gram interaktywny
0925 Strażnik Teksasu (22) -se
Kwestionariusz. Film o profe
rial sensacyjny, USA, wyk.
sorze Edmundzie Wnuku-UChuck Norris
pińskim - film dok., Pol. 2007
1025 Big Brother 4.1 - reality show
Wielka miłość Balzaka (710.55 Big Brother 4.1 - reality show
ost): Wyzwolony - serial oby
12.05 Big Brother 4.1 -reality show
czajowy, Francja/Polska
Kroniki XIV Światowych
13.15 Program rozrywkowy
( 13.45 Dziewczyny fortuny-pro
Igrzysk Polonijnych
gram interaktywny
Wiadomości
I 14.45 Muzyczne listy - mag. mu
Więzy krwi (13-osŁ)-serial
zyczny

obyczajowy, Polska

13.00 Dwadzieścia lat minęło...1993 - cykl dokumentalny
13.50 Panny i wdowy (4/5) -serial
obyczajowy, Polska

14.45 Program rozrywkowy
15.35Nasz reportaż: Afterfall komputerowa apokalipsa
16.05 Laboratorium XXI wieku -

15.50
1625
17.00
18.00

19.00

magazyn

16.30 Światowiec-mag. turystycz

20.00

ny

17.00 Teleexpress
17.15 Domisie: Księżycowy kamień
17.45 Tańcząca z Gruzją-serial do

21.00

kumentalny, Gruzja

18.15 W labiryncie (87): Pozory
mylą-telenowela, Polska
18.45 W labiryncie (88): Zakocha
ni-telenowela, Polska
19.15 Dobranocka: Miś Kudłatek:
Przygoda w lesie - serial, Pol.
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.15 Więzy krwi (13-osŁ)-serial
obyczajowy, Polska

21.05 Wideoteka dorosłego czło
wieka - program muzyczny
21.30 Okazja (15): Romantyczność
nagła - serial kom., Polska
22.00 Okazja (16): Rozumny sza
łem-serial kom., Polska
22.25 Kocham Cię, Polsko!
23.40 Salon kresowy: Kresowianka
00.00 Serwis info
00.15 Programy powtórkowe

HBO

23.10
23.40
00.45
01.15
02.35

Instynkt tropiciela - maga^n
Instynkt tropiciela-magazyn
Mała czarna- talk show
Strażnik Teksasu (23) -se
rial sensacyjny, USA, wyk.
Chuck Norris
Zbuntowani (26) - serial oby
czajowy, Meksyk, reż. Juan
Carlos Munoz
Galileo - mag. popularnonau
kowy
Waliander: Mastermind -se
rial kryminalny, Szwecja
Ktoś infiltruje posterunek poli
cji wYstad i kieruje działania
mi policjantów. Nieznany
sprawca skutecznie dezinte
gruje pracę posterunku w cza
sie paru krytycznych godzin.
W tym samym czasie komi
sarz Kurt Waliander usiłuje
znaleźć powiązania pomiędzy
Theresą - córką kolegi z pracy,
Martinsona - i powieszoną ko
bietą, której ciało znalazła
jego córka Linda.
Regina(26)-serialobyczajo
wy, Polska
Big Brother 4.1- reality show
Big Brother 4.1 -reality show
Big Brother 4.1- reality show
Muzyczne listy - mag. mu
zyczny

03.40 Paul McCartney: In Red
Square-koncert
04.20 Zakończenie programu

[EL] II CANAL +

0600 Robin Hood: Faceci w rajtuzach
komedia, USA/Franqa 1993, reż.
Mel Brooks, wyk. Cary Elwes
07.45 FHmyigwiazdy(31)-magazynfilmowy
0610 Wielka improwizacja komedia,
Wielka Brytania 2008, też. MattUpsey, wyk. Sarah Barrand
09.45 Jak długo jeszcze?- komedia, USA
2007, reż. Steve Carr
1L15 Nigdy nie będę twoja- komedia ro
mantyczna, USA2007
12.50 Złów i wypuść-komedia roman
tyczna, USA 2007
14.40 Babilon 5: Głosy w mroku-film SF,
USA2007, wyk. Bruce Bodeitner
15.55 Motyl i skafander-dramat, Francja/USA2007
17.45 Opowieści z NamS: Książę Kaspian
- film przygodowy, USĄ/Wielka Bry

tania 2008, wyk. Ben Bames
20.10 Premiera: John Adams (3)-serial
biograficzny, USA, wyk. Paul Giamatti, Laura Unney
20.55 Premiera: John Adams (4)-serial

biograficzny, USA, wyk. Paul Giamatti, Laura Linney
22.05 Beowulf-film przygodowy, USA
2007, reż RobertZemeckis, wyk.
Ray Winstone, Anthony Hopkins
00.00 Wrześniowyśrót-dramatKanada
2006, ret ChristopherCain
01.50 Supersamiec- komedia, USA
2007, reż GregMottola
03.40 Flmy i gwiazdy (31) - magazyn fil
mowy

07.00
07.10
0720
07.45
08.00
0830
0925
10.55

1230
1320
15.00

; ß2Z3S3

Łapucapu- chochliki telewizyjne
Nie przegap - mag. informacyjny
Simpsonowiel8(8)-serialanim.
Łapu-capu - chochliki telewizyjne
Rockefeller Plaza 30 3 (10)-serial
komediowy, USA, wyk. Tina Fey
Joga zDżamunąMiszrą- film doku
mentalny, Austria 2006
Kłopotliwy gość - komedia, Francja
2007, reż Laurent Bouhnik
Pan Samochodzik i praskie tajem
nice -film pizygodowy, Czechoslowaqa/Polska 1988
Mentalista(17/22)-serialkrymi
nalny, USA, reż David Barrett
CzasKomanczów(2/4)-western,
USA 2008, reż Simon Wincer
Wstaniezagrażenia-dramatsensacyjny, USA 2006, reż Philip Haas

16.50 Łapu-capu extra

1730 Raport mniejszości- thriller SF, USA
2002, reż Steven Spielberg
20.00 Łapu-capu - chochliki telewizyjne
20.10 Simpsonowtel8(9)-serialanim.
2035 Nie przegap-magazyn informa
cyjny
20.45 Łapu-capu-chochlikitelewizyjne

21.00 Godziny strachu-thiller
22.40 Premiera: Klimaty-dramat, Turcja/Franqa 2006

0030 Premiera: W labiryncie Studia Mi
niatur - film anim., Polska 2009

0135 REC-horror, Hiszpania 2007
02.55 Dobranoc, kochanie-komediodramat, USĄ/Wielka Brytania/Niemcy
0425 Człowiek wózków-dramat, Polska

22
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Cztery kopnięcia i srebro
ROZMOWA z pływakiem Pawłem Korzeniowskim, tegorocznym wicemistrzem świata na 200 metrów stylem motylko
wym, uczestnikiem I Międzynarodowych Mistrzostw Polski na Wodach Otwartych w Ustce.
\

- Pańska obecność w Ust
ce wskazuje, że lubi pan
pływać w Bałtyku...
- Otrzymałem zaproszenie
od organizatorów Baltic Open
Water Championships. Z takie
go samego zaproszenia skorzy
stali też moi koledzy Przemy
sław Stańczyk i Mateusz Sawrymowicz. Musimy popularyzo
wać naszą dyscyplinę. Razem
ze mną byli: mama Dorota i oj
ciec Jan. To fajna impre
za i mam poczucie, że dobrze się
stało iż znalazłem się w Ustce.
- Powróćmy do jednego
z nąjwiększych pana suk
cesów odniesionych
w niedawno zakończo
nych mistrzostwach
świata w Rzymie. Jak wy
glądała finałowa
rywalizacja na 200 me
trów stylem
motylkowym?
- Już po starcie Ameryka
nin Michael Phelps odpłynął
wszystkim na bezpieczną odle
głość. Ja cały czas wierzyłem, że
muszę być drugi. Takeshi Matsuda był najgroźniejszym rywa
lem do srebrnego krążka. Wie
działem, że od początku muszę
być blisko Japończyka. Decydu
jąca akcja nastąpiła na trzecim
nawrocie. Wykonałem pod wo
dą cztery kopnięcia i ruszyłem
do decydującego ataku, który
zakończył się powodzeniem.
- Jest pan zadowolony ze
srebrnego medalu w
mistrzostwach?
- Oczywiście, i to jeszcze jak.
W decydującym wyścigu Phelps
był poza zasięgiem. Wreszcie
po czterech latach mogłem sta

nąć na podium mistrzostw
świata.
- Poza zdobyciem srebra
ustanowił pan nowy re
kord kraju. Re on obecnie
wynosi?
-Jedna minuta, pięćdziesiąt
trzy sekundy i dwadzieścia trzy
setne sekundy.
- W jakim pan płynął stro
ju?
- Arena X Gilde. To znako
mity strój, w którym poprawi
łem dwa rekordy Polski.
- Skoro już mówimy
o strojach, to czy uważa
pan, że dzięki nim poziom
tegorocznych mistrzostw
świata był rewelacyjny
pod względem sporto
wym?
- Zdecydowanie tak. Usta
nowiono sporo rekordów świa
ta. Poziom rywalizacji był wyso
ki, a to nie przypadek.
- Według pana, który wy
ścig można określić
mianem nąjwiększego
wydarzenia mistrzostw?
- Dla mnie, to oczywiście
dwieście metrów motylkiem.
Najbardziej jednak podobała mi
się rywalizacja na dwieście me
trów stylem dowolnym. Był to
wyścig z udziałem Niemca Pau
la Biedermanna i Phelpsa. Nie
zwykle pasjonujący był też wy
ścig na sto metrów stylem mo
tylkowym, w którym Phelps po
konał Serba Milorada Cavicia.
- Który z polskich pływa
ków zrobił ostatnio
nąjwiększe postępy. O
kim może być tak głośno,
jak chociażby o Pawle Ko
rzeniowskim?

Cezary Balicki powraca
8RYDŻ SPOf.u SR Na prowadzeniu w słupskim festiwalu jest
już jego dwukrotny zwycięzca.
Cezary Balicki, arcymistrz
międzynarodowy, jeden z naj
bardziej utytułowanych pol
skich brydżystów, prowadzi
w punktacji długofalowej
XIX Międzynarodowego Festi
walu Brydża Sportowego Soli
darność pamięci arcymistrza
Henryka Wolnego. Gry odby
wają się w Słupsku w hah Szko
ły Podstawowej nr 5 przy ulicy
Hubalczyków. Balicki znalazł
się na pierwszym miejscu,
po tym jak dobrze wypadł
w III Festiwalowym Turnieju
Par o puchary ministra sportu
i turystyki. Występując w parze
ze Stanisławem Gołębiowskim
(obaj reprezentowali Sygnity
AZS Politechnika Wrocław),
wywalczyh piąte miejsce.
Gracz z Wrocławia wygrał
już dwukrotnie w historii
słupskiej imprezy. W 1992
roku, kiedy po raz pierwszy
wprowadzono łączną klasyfi
kację po wszystkich turnie
jach, oraz w 2005 roku, gdy
triumfował także wraz ze
swoim zespołem Computer
land w punktacji teamów.
W tym roku walczył już
w turniejach w USA, Au
stralii i we Włoszech.

- Wielkie nadzieje związane
są z 18-letnim Radosławem
Kawęckim z Zielonej Góiy. Mi
mo że jest młody, to nie boi się
ścigać z najlepszymi. Na no
gach pływa nawet lepiej niż ja.
Ponadto na nawrotach jest
szybki i w tym elemencie nie
ustępuje czołowym pływakom.
- Po tegorocznych mi
strzostwach świata
można wyciągnąć taki
wniosek, że już nie tylko
liczą się Stany Zjednoczo
ne, Australia czy Chiny,
ale także Europa, która
powróciła do grona po
tęg pływackich.
- Świetni są przecież Frań'
cuzi, dobrzy Niemcy. Polska też
chce się Uczyć, gdy dojdą jeszcze
Mateusz Sawrymowicz i Prze
mek Stańczyk. Wśród kobiet
znakomicie radziły sobie Ro
sjanki, Włoszki i Szwedki.
- Ma pan już wakacje?
- Już niedługo wybieram się
do Nowego Jorku, by kibicować
Marcie Domachowskiej, swojej
sympatii.
- Od kiedy przyjaźni się
pan z Martą Domachowską?
- Ten czas szybko mija. To
już ponad półtora roku.
- W tym sezonie pan zmie
nił cykl przygotowań...
- Po analizie wcześniejszych
niepowodzeń wraz z trenerem
Pawłem Słomińskim opracowaUśmy tak zwany trening funk
cjonalny, wzmacniający mię
śnie, nad którymi pływacy za
zwyczaj nie pracują. Ta zmia
na się opłaciła.

Paweł Korzeniowski w trakcie imprezy w Ustce.

m.

Kam« Ogórek

Rozmawiał Krzysztof Niekrasz

Brawurowa jazda Patryka Zdunka
MOTOCROSS Ponad 4000 osób oglądało zmagania piątej rundy mistrzostw Polski w Człuchowie.

Teraz różnice są oczywiście
Człuchowscy działacze Auminimalne i jeszcze wiele może
się wydarzyć w trakcie słup to-Moto Klubu starannie przy
skich rozdań. Tym bardziej że j gotowali się do piątej rundy in
będący na kolejnych miejscach dywidualnych mistrzostw Pol
i goniący Balickiego Jacek Kali ski w motocrossie. Tor w Człu
ta, a także Rafał Jagniewski chowie ma doskonałe walory
i Michał Kwiecień jeszcze nie techniczne. Ponadto zaliczany
złożyli kart. Wszak tak na jest do najlepszych w kraju.
Już od środy do niedzieli tor
prawdę wchodzimy dopiero
w środkową fazę festiwalu. był polewany wodą przez stra
A o wygranej może zadecydo żaków.
W niedzielne popołudnie po
wać ostatnie rozdanie.
Głównym sponsorem festi nad 4000 widzów oglądało fan
walu są firmy: Asseco Poland tastyczną walkę w trzech kla
z Gdyni, Consus SA, Plus, De sach: Mx65, Mx2J i Mxl. Ze
strony gospodarzy największe
kom i Energa.
(RES) | zainteresowanie wzbudzały wy
stępy Arkadiusza Mańka, dwu
krotnego brązowego medalisty
MP w 2008 r. As atutowy człuchowian chciał pokazać się z jak
III Festiwalowy Turniej Par
najlepszej strony w Mxl. Nie
0 puchary ministra sportu
1 turystyki: 1. Grzegorz Narstety, miał trochę pecha. Mańk
kiewicz (Jocker Oświęcim),
dwukrotnie minął metę na pią
Jacek Kalita (Spójnia Warsza
tej pozycji. Dwa wyścigi wygrał
wa), 2. Wojciech Olański (Sy
Łukasz Lonka (AP Głogów),
gnity AZS Politechnika Wro
który pokazał wielką klasę i był
cław), Leszek Kwiatkowski
poza zasięgiem dla wszystkich
polskich rywali. Z innych człu(GSBS Gomad Gorzów), 3.Tomasz Paluchowski (Euro
chowian Mirosław Kowalski
Agro Centrum), Bogdan Szudwa razy był czternasty, a Ma
riusz Bukowski zajął dwukrot
lejewski (Spójnia Warszawa).
nie szesnaste miejsce. W klasy

Patryk z ojcem Madejem (pierwszy z lewej) i prezesem.
fikacji generalnej Mańk zajmu
je dziewiątą lokatę.
Jego konto wynosi 101
punktów. Prowadzi Łukasz Kę
dzierski (Cross Lublin) - 202
pkt.
- Liczyłem na Mańka i miej
sca na pudle, ale się trochę
przeliczyłem, bo nasz motorossowiec miał jeszcze trochę pro
blemów z kolanem - stwierdził
Tadeusz Szwemin, prezes Auto-Moto Klubu Człuchów.
- Z tego powodu Arek jechał
nerwowo, ale walczył do same

go końca. Pozostali nasi motocrossowcy z tej klasy pojechali
na miarę oczekiwań.
Zacięte ściganie odbywało
się w Mx65. Człuchowianie ści
skali kciuki za powodzenie Pa
tryka Zdunka. Człuchowski za
wodnik nie dał szans rywalom
w pierwszym wyścigu i wygrał
rywalizację po niezwykle bra
wurowej jeździe. W drugim bie
gu nie wytrzymał presji
i na mecie zameldował się jako
trzeci. W generalnej klasyfika
cji Zdunek plasuje się na trze

ciej pozycji i ma 179 pkt.
W Mx2 z człuchowian najlepiej
pojechał Dawid Sierociński,
który był ósmy i siódmy. Leszek
Jasiński finiszował na jedena
stej pozycji i na dwunastym
miejscu. Tym razem nieco sła
biej wiodło się Joannie Miller.
Dwukrotnie była siedemnasta
w stawce 27 startujących.
Po pięciu rundach w klasyfika
cji generalnej Sierociński plasu
je się na ósmej pozycji i uzbierał
129 pkt. Jasiński jest piętnasty
- 48 pkt. W niedzielę ścigać się
będą przedstawiciele motocrossu w trzech kategoriach: Mx80,
Mx2 i weteran. Zawody odbędą
się w Lidzbarku Warmińskim
(FEN)

PUNKTACJA
Aktualna sytuacja klubowa
po człuchowskich rundach:
seniorzy - 1. Cross Lublin
- 1538 pkt, 2. AP Głogów
- 914 pkt, 3. Auto-Moto Klub
Człuchów - 681 pkt; młodzi
cy - 1. Cross - 948 pkt, 2. Au
to-Moto Klub - 436 pkt, 3. Ja
strząb Lipno - 345 pkt.

Gr
grz<
Uś
<łz

W

Wi

nii
w
sc;
Ur

ki

cz
cii
i ]
ic]
cz

dc

li

i

di

z\

8

:

W

Z;

sl
i:
Ś1

z

n

b
c

d

a

V
g

KOSZYKÓWKA Dziś spotkaniem z Chorwacją w Łodzi reprezentacja Polski zaczyna mecze towarzyskie przed
wrześniowymi mistrzostwami Europy, które odbędą się w naszym kraju. Kadra wydaje się być coraz mocniejsza.
j

Grzegorz Hilarecki

i-

grzegorz.hilarecki@gp24.pl
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Tak silnej kadry nie mie«śmy już dawno - tak twiertozą zawodnicy i trenerzy,
W drużynie, która przygoto
wuje się w Łodzi do najważ
niejszej imprezy w tym roku
W polskim sporcie, są wszy
scy najzdolniejsi koszykarze
Urodzeni nad Wisłą oraz kil
ku importowanych. Wystar
czy wymienić nazwiska: Ma
ciej Lampe, Marcin Gortat
| David Logan. Skrzyknięto
lch, by wyszli z grupy i walCzyli dalej. Jako ostatni
too kadry dołączył w piątek
Lampe, nie zna zagrywek
1 nie zagra w najbliższych
towóch meczach. Trener
zwolnił z drużyny Wojciecha
bawarskiego. Na zgrupo
waniu jest więc aktualnie 15
Zawodników, w Mistrzostwach Europy zagra tylko
12 z nich.
ME nasi rozpoczną 7 wrze
śnia we Wrocławiu spotkaniem
z Bułgarami, a kolejnymi ich
rywalami w grupie D będą Litwini i Turcy. Biletów na te me
cze brak. Tak jak i na spotkania
toalszej fazy w Łodzi, bo w razie
awansu tam zagrają Polacy.
Wszyscy liczą, że naszym pomogą ściany, czyli kibice, atmosfe
ra i sędziowie, j ak to zwykle by-

11 i 12 08: Polska - Chorwa
cja
14.08: Polska - Wielka Bryta
nia
15.08: Polska - Izrael
16.08: Polska-Turcja
21.08: Polska - Chorwacja
22 lub 23.08: Polska - Niem
cy/Macedonia
25.08: Polska - Izrael
27.08: Polska - Hiszpania

SKŁAD KADRY
Michał Chyliński, Filip Dylewicz, Marcin Gortat, Michał
Ignerski, Paweł Kikowski, Iwo
Kitzinger, Łukasz Koszarek,
Maciej Lampe, David Logan,
Krzysztof Roszyk, Robert
Skibniewski, Szymon Szew
czyk, Krzysztof Szubarga, Ro
bert Witka, Adam Wójcik

Marcin Gortat ma w tle graffiti w Łodzi promujące wrześniowe ME.

wa w meczach gospodarzy wiel
kich turniejów.
Dziś i jutro będzie okazja
zobaczyć wybrańców trenera

Król strzelców na wylocie
zWisły
PIŁKA NOŻNA Zapowiada się, że

SIATKÓWKA Polki mają szansę na awans do finału World GP.
Do finału w Japonii (19-23
sierpnia) awansuje pięć naj
lepszych drużyn plus gospo
dynie. Narazie Japonki są
na miejscu piątym, więc szó
sta drużyna w tabeli ma
szanse na występ w decydu
jącym turnieju.
Polki pięciokrotnie starto
wały w tej imprezie, w 2007
roku po raz pierwszy w hi
storii awansowały do fina
łów.

1. Brazylia
2. Holandia
3. Chiny
4. Niemcy
5. Japonia
6. Rosja
7. Polska
8. USA
9. Tajlandia
10. Portoryko
11. Korea
12. Dominikana

M
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Mulego Katzurina w potycz
kach z Chorwacją. Oba spo
tkania pokaże TVP 2, począ
tek o godz. 17. Chorwaci ma

W SKRÓCIE

Nasze panie o krok
1 od światowej elity
Niedzielne zwycięstwo ka
dry naszych pań z Tajlandią
było drugim w tegorocznym
World Grand Prix. Polki
po dwóch turniejach i sze
ściu meczach są na siódmym
miejscu, a do finału moż
na awansować z miejsca szó
stego.
Do rozegrania został
ostatni turniej w najbliższy
Weekend w Hongkongu (1416 sierpnia). Tam podopiecz
ne Jerzego Matlaka zagrają
z Chinami, Holandią i Domi
nikaną. Dwa pierwsze ze
społy to czołówka WGP i Po
lki w tej edycji już z nimi
przegrały, a ostatni to czer
wona latarnia rozgrywek.
Może się okazać tak, że dwa
zwycięstwa
wystarczą
do awansu. Chinki i Holenderki mają go już praktycz
nie w kieszeni. Z Chinkami
Polki przegrały 2:3, po
emocjonującym meczu.
W WGP gra 12 zespołów.
Każdy rozegra 9 spotkań.

Fot. PAP/Grcegorz Michałowski

ner
12
12
11
10
9
9
8
8
8
7
7
7

S
18:3
18:4
17:8
13:8
11:11
13:13
11:13
8:16
8:16
9:16
8:17
7:17

Legenda: M- mecze, PKT - punkty, S --sety.
(gh)

Paweł Brożek, napastnik kadry
i krakowskiej Wisły, wreszcie opu
ści polską ekstraklasę, w której
osiągnął już wszystko. Etatowy
król ligowych strzelców sezon za
czął nie najlepiej, ale w ostatnim,
meczu z Zagłębiem miał dwie asy
sty. To ponoć przekonało do niego
wysłanników Hannoveru 96
z Bundesligi. Brożek będzie więc
partnerem klubowym Jacka Krzynówka. Do dogadania jest cena.
Wisła żąda około 2,5 min euro,
ale oszczędni Niemcy coś z pew
nością utargują. Umowa ma być
podpisana w tym tygodniu.

Trzy stajnie chcą zastąpić
BMW
FORMUŁA 1 Wiadomo, że w kolej
nym sezonie pojadą trzy nowe ze
społy, które już podpisały umowy
na start. Teraz kolejne trzy walczą
o miejsce po wycofującym się ze
świata Fl BMW Sauber. Ponoć fa
worytem w tym wyścigu o wolne
miejsce w stawce jest zespół Epsi
lon Euskadi startujący w wyści
gach World Series by Renault.
W nich swego czasu błysnął Ro
bert Kubica i dzięki temu dostał
się do FI.

(gh)

ją mocny zespół, więc
wszystkich trawi ciekawość,
jak na ich tle pokażą się Po
lacy. Kadra ma przed mi

strzostwami zaplanowane 9
sparingów, ale może ich
przybyć. Po środowym spo
tkaniu, Polacy wyjeżdżają

do Anglii, gdzie w weekend
w Londynie zagrają w tur
nieju towarzyskim z Wielką
Brytanią, Izraelem i Turcją
(niestety, transmisja w TVP
Sport, a nie w ogólnodostęp
nej dwójce).
Przed samymi mistrzo
stwami jednym ze sparingpartnerów Polaków będzie
reprezentacja
Hiszpanii,
czyli jedna z najlepszych
drużyn świata i faworyt
wrześniowych ME. ■

Najważniejsze angielskie bramki
nie dla grzejących ławki Polaków
PUKA NOŻNA Tomasz Kuszczak tylko w rezerwie Manchesteru United.
Wczoraj angielska prasa
skrytykowała Bena Fostera,
bramkarza
Manchesteru
United, za występ w nie
dzielnym meczu z Chelsea
o Tarczę Wspólnoty. Zwykle
ostrzy i złośliwi aż do bólu
dziennikarze byli jednak de
likatni. Foster, który zawalił
obie bramki, miał kilka nie
pewnych interwencji i kilka
koszmarnych błędów, był
głównym architektem klęski
mistrza Anglii. Gdyby to
przydarzyło się będącemu
w Arsenału Łukaszowi Fabiańskiemu lub Tomaszowi
Kuszczakowi, który przegry
wa rywalizację o pozycję
z Fosterem, reakcja nie była
by taka powściągliwa.
Anglicy traktują Fostera
pobłażliwie, bo to i tak na ta
kim bramkarskim bezrybiu
jest numerem jeden. Zapew
ne w środę będzie bronił
bramki reprezentacji w me
czu towarzyskim.

Piłka odbija się od rąk Bena Fostera z Manchesteru i po chwili wpadnie
do bramki.
Fot. pap/epa

Na tym polega pech Kuszczaka, który w ostatnich
sparingach prezentował się
lepiej niż Anglik, ale
pod nieobecność Edwina van
der Sara (kontuzja ręki)

w pierwszym meczu ligo
wym w najbliższy weekend
w bramce Czerwonych Dia
błów stanie Foster. Polak
zaś zostanie rezerwowym.
(GH)
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Energa Czarni Słupsk: trwa
kompletowanie składu
KOSZYKÓWKA W każdej chwili możemy usłyszeć o kolejnych kontraktach, jakie zostaną podpisane w Enerdze Czarnych.
Do ukończenia budowy składu słupskiemu zespołowi brakuje jeszcze trzech zawodników.
Rafał Szymański
rafal.szymanskl@gp24.pl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Czy o Enerdze Czarnych
można mówić, że po dotych
czasowych transferach klub
jest „królem polowania”?
Na pewno jeszcze nie. Na ra
zie w drużynie brakuje za
wodników na miarę odkrycia
talentu Demetrica Bennetta
z poprzedniego roku, jedne
go z bardziej ofensywnych
graczy, jacy pojawili się
w ostatnich latach w Polsce.
Do tej pory w Słupsku są
kontakty z czterema Polaka
mi: Dawidem Przybyszew
skim, Marcinem Sroką, Jac
kiem Sulowskim, Wojcie
chem Żurawskim. Jest także
Litwin Mantas Cesnauskis.
- Uzupełnimy skład jesz
cze o trzech zawodników
z zagranicy - zapowiada An
drzej Twardowski, prezes
słupskiego klubu.
Do drużyny dojdą więc
jeszcze rozgrywający, za
wodnik mogący występować
na pozycjach rzucającego
obrońcy i niskiego skrzydło
wego oraz center. Licząc
z zakontraktowanymi już
graczami, będzie to dziewięć
nazwisk. Skład do 12 uzu
pełniony zostanie przez trój
kę młodych koszykarzy. Bę
dącego już w pierwszym

Chris Booker (z piłką), center z USA, jest jednym z zawodników, z którym Energa Czarni rozmawia o grze w nowym sezonie nad Słupią.
składzie seniorów od czte
rech lat Huberta Pabiana,
Patryka Przyborowskiego
oraz Roberta Magnuszewskiego.
- Trzech nowych w każdej
chwili może podpisać kon
trakt. To kwestia nawet go

KOSZYKÓWKA

PIŁKA MOŻNA- SPARINGI

Lato z koszykówką

Gospodarze na szóstkę
W Pęplinie Karol wygrał
z Garbanią Kępice 6:0 (2:0). Za
pis goli: 1:0 Daniel Ziembiński
(3), 2:0 D. Ziembiński (43), 3:0
Karol Petrus (49), 4:0 D. Ziem
biński (głową - 61), 5:0 K. Pe
trus (81), 6:0 K. Petrus (86).
Karol: M. Petrus, Wasylko,
Szynkielewski, Kozub, Mettel,
Ziembiński, K. Petrus, Urbano
wicz, Gołąb, Gorczyński, Podedworny. Na zmiany wchodzili:
Bokacz, Elmerych i Kot. Garbar
nia: Libigocki,Gregorek, M.
Rzeszutko, Wołczko, Rejak,
Trzeciński, Łyszyk, Szela, Makiełła, Grabowski, Chwaliński.
Swoją formę sprawdzili tak
że zmiennicy: S. Mączkowski,
D. Mączkowski i Dudziak.

Po wielkim turnieju NorthSite Street 2009 w IV edycji Słup
skiego Lata z Koszykówką nie
zagrało zbyt wiele drużyn.
Na boisko przy ul. Wiatracznej
weszło 7 zespołów. Grało 23
zawodników.
Nie znudziło się jednak wy
grywanie uczestnikom tego
turnieju, bowiem triumfowała
mocna
ekipa
Americano
(w nieco zmienionym składzie,
zajęła trzecie miejsce w turnie
ju sobotnim) w składzie: Jacek
Chojnacki, Piotr i Wojciech Gó
ralscy oraz Dawid Mieczkow
ski.
Triumfatorzy po drodze
do finału pokonali: Pędzące
Kaloryfery 15:12, Dolały 16:13,
w półfinale Brzydali 15:11
Siedem goli w Tuchomiu
i w finale po ciekawym spotka
Na tuchomskim boisku piłniu Nie Ma Szans (to także
uczestnik NorthSite Street ! karze miejscowego Myśliwca
j zmierzyli się z Diamentem
-miejsce 5-8) 15:12.
Kolejny turniej w najbliższą j Trzebielino (tegoroczny benianiedzielę o godz. 15.30 na boi
sku przy ul. Wiatracznej
| TENIS
w Słupsku.

dzin, ale zanim nie parafuje
my umów, nie będziemy
ujawniać ich imion i na
zwisk. W tej trójce są i gra
cze z USA, ale także i za
wodnicy europejscy. Są
wśród nich tacy, którzy mają
już za sobą występy w pol

minek okręgówki) i przegrali
3:4 (1:2). Dla gospodarzy gole
strzelili: Tomasz Kupczyk - 2
i Mariusz Koch. Zdobywcy bra
mek dla gości: Tomasz Beger
- 2 i Jacek Rubinowicz - 2.
Diament: Dworak, Rapita,
Rawski, Sławski,
Narloch,
Itrych, Bodnar, Rafał Kępa, Ja
kubiec, Rubinowicz, Beger.
Na zmiany weszli: bramkarz
Gierlach i Janusewicz.
Myśliwiec: Kluk, Wnuk-Li
piński, Błażej Stobiński, Żmuda-Trzebiatowski, Pałubicki,
Gruba, Sabisz, Pawłowski, My
dło, Koch, Kupczyk. Ponadto
wystąpili jeszcze Galęba, Li
twiński i Michańczyk (bram
karz).

Gole strzelali po przerwie
Na
usteckim
stadionie
Ośrodka Sportu i Rekreacji pił
karze Jantara/Euro-Industry
wygrali ze Spartą Sycewice 4:1
(0:0). Dla jantarowców bramki

soko stoją bowiem akcje cen
tra Chrisa Bookera (ma jed
nak także i inne oferty). W
minionych
rozgrywkach
gracz prezentował się bardzo
solidnie, chociaż nie zawsze
potrafił włączyć się do kontr.
Mimo tego, że w rodzimym

skiej lidze - bardzo enigma
tycznie mówił jednak Twar
dowski.
Wśród osób, z którymi
klub prowadzi rozmowy jest
także zawodnik grający już
w barwach Energi Czarnych
w poprzednim sezonie. Wy

Hubert Komorowski, Mateusz j
Tomas i Dawid Kowalewski.
Strzelcem honorowego gola j
dla sycewiczan był Marek Wa- j

j

j
|
|

Jarosiewicza, Budzińskiego, j
Kowalewskiego, Komorow- j
skiego, Oczujdy, Badowskiego
i bramkarza Sebastiana Stosika, który grał ostatnie 5 minut,
Sparta: Strzelecki, Krzyżaniak, Zbigniew Jęcek, M. Wasiak, Stasiak, Ogórek, Białek,
Borowiec, R. Wasiak, Sitarczyk,
Piotrowski. Na zmiany wchodzili: Gruszczyński, Kamil Kotłowski,
Marcin
Hojarski,
Krzysztof Hojarski, Ernest Ję-

www.gp24.pl

IV Pierre Rene Summer
Cup
W
najbliższy weekend
w Słupsku, na kortach przy uli
cy Madalińskiego (stadion
650-lecia), odbędzie się IV Pier
re Rene Summer Cup, otwarły
turniej tenisa ziemnego.

i

Ma<

rnagd
W

owai
daw<
wim
z CUl
pam
pało
zwyi
obie

ł

scai
oko
do
na
nos
wet

nyma
ko\
nie
las

Ko

F

ROZMOWA z koszykarzem Rafałem Frankiem, wychowankiem
Czarnych Słupsk.

siak. Jantar/Euro-Industry: Ci- |
checki, Damian Kotłowski, Łukasik, Jarowski, Hładuniuk, Fila, j
Solczak, Malinowski, Tomas, P.
Jadłowski, Terefenko. Ponadto
trener Tadeusz Żakieta skorzystał jeszcze z usług: Jędrzejaka,

Stu

Dałem sobie czas

zdobyli: Łukasz Jarosiewicz, |

j
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j
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j

cek, Szwark.
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Fot. uk caPar

USA grał na pozycji silneg0
skrzydłowego.
Kandydatury wyszukuj*
także Igors Miglinieks, szko
leniowiec słupskiego klubo.
On jednak także przygoto
wania do nowego sezonO
z Energą Czarnymi dzieli
z pomocą kadrze Łotwy, któ
ra we wrześniu wystąpi
w mistrzostwach Europy
w Polsce. Jest jednym z asy
stentów tej reprezentacji.
Koszykarze Energi Czar
nych rozpoczną treningi i te
sty medyczne 24 sierpnia;
Miglinieks dzień wcześniej
przybędzie do Słupska.
Nadal nie jest znany
pierwszy, sparingowy prze
ciwnik słupskiego zespołuW środę, przy okazji gier
Polska-Chorwacja w Łodzi
i spotkania rady nadzorcze]
PLK, powinno wyjaśnić się,
ile zespołów zagra w lidze.
- Wtedy będziemy rozma
wiać z ewentualnymi rywa
lami w pierwszych meczach
sparingowych - dodaje An
drzej
TwardowskiPotem słupszczanie wystą
pią w turnieju w Inowrocła
wiu (25-27 września), 2-4
października będą gospoda
rzami XIV Turnieju o Pu
char Prezydenta SłupskaRozegrany zostanie w Jezie
rzycach. ■

Srodi

Przyjazd na zawody zapo

dzie 10 zł, zapisy będą przyj- |

wiedzieli m.in. tenisiści z Byd
goszczy; Koszalina i Kołobrze

mowane do godziny 9.30 j
w sobotę.

gu. W imprezie udział może
wziąć każdy zawodnik nieskla-

Organizator zapewnia miłą, j
tenisową atmosferę oraz j

syfikowany na listach Polskie
go Związku Tenisowego. Wpi

smaczny poczęstunek dla za- j
wodników i ich rodzin.

sowe na turniej wynosić bę-

(RES) i

- Był pan jednym z wi
dzów NorthSite Streetball
2009 w Słupsku. Jak by
Pan ocenił to, co się wy
darzyło na parkingu
przed Centrum Handlo
wym Jantar?
- Powiem szczerze, że gdy
przyjechałem na NorthSite
Streetball 2009 byłem zszo
kowany rozmiarami tego ca
łego „zamieszania”, a także
poziomem gry. Moim zda
niem jest to jeden z więk
szych i najlepszych turnie
jów streetballowych w Pol
sce. Mam nadzieję, że orga
nizatorzy będą to kontynu
ować i na dobre wejdzie
do kalendarza słupskich im
prez.

- W turnieju wystąpili pa
na koledzy
z koszykarskich parkie
tów, między innymi

Darek Cywiński. Dlacze
go w tych zawodach nie
wziął udziału Rafał
Frank?
- Nie wiem. Tak, jak
wspomniałem wcześniej, po
ziom gry jest bardzo wysoki,
więc myślę, że tu trzeba szu
kać odpowiedzi (śmiech).
- Już długo nie oglądamy
pana na parkietach.
Gdzie pan będzie grał
w tym sezonie?
- Jestem teraz w Słupsku.
Ciągle czekam na oferty od klu
bów. Daję sobie czas do przy
szłego tygodnia na znalezienie
klubu. Może więc wtedy będzie
wiadomo coś więcej.
- Jak ocenia pan ruchy
kadrowe Czarnych?
- Z uwagą śledzę ich po
czynania. Jak na razie we
dług mnie wygląda to bardzo
dobrze. Nie znałem trenera
Igorsa Miglinieksa. Jak się
dowiedziałem, że będzie
szkolił słupski zespół, to za
cząłem o niego pytać moich
koszykarskich znajomych.
Podobno to dobry szkolenio
wiec. Wszystko zweryfikuje
parkiet.
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