Powstała książka
o niesamowitej historii Ustki
Nasz dziennikarz Marcin Barnowski napisał
książkę o dawnych mieszkańcach Ustki
i o tym, jak herbowa syrenka wpłynęła
na ich losy.

Niemiecki bank uśmiercił
mieszkankę Miastka

Polacy wygrali
z Chorwacją

Dorota Adamecka żąda wyjaśnień i przeprosin od nie
mieckiego banku. Wszystko przez to, że bankowcy zza
naszej zachodniej granicy nie przelali pieniędzy na jej
konto, bowiem stwierdzili, że pani Dorota nie żyje.

Po zaciętym meczu polscy ko
szykarze wygrali z drużyną Chor
wacji 71:67. Dobre spotkanie ro
zegrał Marcin Gortat.

Dziennik Pomorza Środkowego
Czwartek 13 sierpnia 2009

348570 • Wydanie A • Nakład 41.809 nr 189 (788) 1,50 zł (z 7 % VAT)

www.gp24.pl

Poradnik „Głosu"

Tragedia / Lekarz wezwany do pobitego chłopaka nie zabrał go do szpitala. 20-latek zmarł w domu.

Może Darek by przeżył,
gdyby trafił do szpitala
Marcin Markowski
marcin.markowski@qp24.pl__________
Dariusz Rybak miał przed sobą
całe życie. Jego rodzice znaleźli go
martwego w łóżku, w kałuży krwi.
Chłopak zmarł, bo - jak mówi rodzi
na - lekarz zamiast do szpitala ka
zał zabrać go do domu. Wczoraj pro
kuratura zapewniła nas, że zbada,
czy medyk popełnił błąd.

odzina

Darka

d jutra aż do czwartku
zapraszamy do czytania
poradnika grzybiarza. Poka
żemy miejsca szczególnie ob
fite w runo leśne, które polecib nam grzybiarze. Powiemy,
jak szukać, żeby znaleźć oraz
co zbierać, żeby się nie zatruć.
Porady przygotowali m.in.
ubiegłoroczny król grzybów,
leśnicy i grzyboznawcy z sa
nepidu.
W każdym odcinku porad
nika nie zabraknie przepisów
na potrawy z grzybami. Dla
czytelników mamy również
konkurs z nagrodami, (krab)

"Dla kibiców

Piłkarski
dodatek

oraz

Od poniedziałku do śro
dy na naszych łamach za
prezentujemy
dodatek

R

mieszkańcy Grapie ko
ło Potęgowa nie mogą
otrząsnąć się po tragedii, któ
ra wydarzyła się w ubiegły
poniedziałek.
Wieczorem
przy sklepie spotkało się kil
ku młodych chłopaków.
W pewnym momencie dwóch
zaczęło się sprzeczać. - Darek
pokłócił się z kolegą - mówi
Teresa Radzikowska, miesz
kanka Grapie, która widziała
zdarzenie. - Zaczęli się bić.
Sebastian pchnął Darka,
a ten uderzył głową o asfalt.
W jednej chwili na ziemi była
kałuża krwi, a chłopak stracił Rozalia Karbowiak i Zofia Frankowska (od prawej), sąsiadki Darka, nie mogą uwierzyć, że chłopak nie żyje.
przytomność.
Na miejsce wezwano ka szok. Jego syn już nie żył. Le stian zrobił to umyślnie. Jego rzem, ale ratownik, który
z nim był, twierdzi, że chło
retkę. Medycy z Potęgowa żał w kałuży krwi w swoim też mi szkoda.
Wszyscy mają żal do medy pak nie chciał na początku
przyjechali prawie godzinę łóżku. - Mój syn miał
po zgłoszeniu. - Darek był już przed sobą całe życie - płacze ków. - Mogb go wziąć na ob dać się opatrzyć - mówi Mał
przytomny - mówi Dorota Zofia Rybak, matka Darka. serwację do szpitala. Może by gorzata Orłowska. - Z karty
Kulpa, ciotka chłopaka. - Le - Chciał zostać budowlańcem. żył - dodaje ciotka chłopaka. wynika, że lekarz nie stwier
Sąsiedzi oraz rodzina nie - Lekarz, który robił mu sek dził żadnych obrażeń ze
karz zbadał go i obejrzał gło
wę. Powiedział, że nic mu nie mogą uwierzyć, że Darka już cję zwłok, powiedział, że Da wnętrznych oraz określił
jest i musi swoje odespać. Za nie ma. - Chodziłam z nim rek miał pękniętą czaszkę funkcje życiowe jako w nor
na dyskotekę. Był taki wesoły i krwiak wypełniony taką ilo mie.
braliśmy go więc do domu.
Jadwiga Rokicka-Ostapko,
Z minuty na minutę 20-la- - dodaje Agnieszka Kulpa, ścią krwi, jaka mieści się
prokurator rejonowa z Lębor
tek czuł się coraz gorzej. Jed kuzynka. - A już go pochowa w szklance.
Zastępca kierownika z po ka, poinformowała nas, że
nak zgodnie z zaleceniem le liśmy.
- To był wypadek, obaj gotowia ratunkowego w Słup wszczęto śledztwo w tej spra
karza położył się spać.
Ojciec chłopaka, który znali się od dziecka - twierdzi sku, sprawdziła kartę wyjaz wie oraz przedstawiono
wszedł do pokoju syna nad ra jeden z sąsiadów. - Trudno du do zdarzenia. - Nie udało sprawcy zarzut nieumyślnego
nem następnego dnia, przeżył mi uwierzyć w to, że Seba mi się skontaktować z leka spowodowania śmierci, za co

I

S Komunikacja

Polacy odważni

sportowy poświęcony roz
poczętym właśnie rozryw
kom piłkarskim. W ponie
działek napiszemy o I,
II i III lidze. We wtorek znaj
dzie się omówienie rozgry
wek IV ligi, w środę opisze
my zmagania w słupskiej
klasie okręgowej, (res)

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Automania
Fot. Krzysztof Tomasik

grozi do 5 lat pozbawienia
wolności. - Bił mężczyznę
po twarzy pięściami i spowo
dował jego upadek na twarde
podłoże, w wyniku którego
doznał on urazu głowy - mó
wi prokurator. - Sprawca ma
dozór policji i zakaz opuszcza
nia kraju.
Wczoraj poinformowano
nas także, że prokuratura
zbada również wątek zacho
wania się lekarza, który był
na miejscu zdarzenia. ■

C* rednio co trzecia osoba
«sP sprowadzająca samochód
z zagranicy musi dopłacić do
miar akcyzy. Ze statystyk za
chodniopomorskich i pomor
skich urzędów celnych wyni
ka, że większość importerów
płaci tyle, ile wyliczą celnicy.
Co ciekawe, w samym Słup
sku jeszcze nikt nie odwołał
się od wysokości dodatkowego
podatku. (MAP)
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SI Fika mim

Marsz na dworzec

MSZ ostrzega przed zamachami

Dziś odbędzie się protest przeciwko

Dziś przedstawiamy kolejnego

Bytowia II wygrała wczoraj z Wisłą

w Hiszpanii. Polacy jednak nadal
chętnie jeżdżą tam na wakacje.

likwidacji najważniejszych dla Słup
ska połączeń kolejowych. Spod ratu

mieszkańca Morza Bałtyckiego. Wie

Puławy 5:3 w rozgrywkach Pucharu
Polski. Dzięki temu bytowianie na
dal mają szansę na zdobycie tro
feum. Mecz był zacięty i skończył się
dopiero po dogrywce. W spotkaniu
było wszystko, co kochają kibice pił

sza wyruszy kondukt pogrzebowy
na dworzec. Zapraszamy do udziału

Nie walczą
o akcyzę

WIĘCEJ NA STRONIE 14.

Encyklopedia Bałtyku
Królowa nie tylko na talerzu

977013795214533

Idziemy
na grzyby!

lu czytelników może zdziwić to, że
opisujemy troć wędrowną. Okazuje

mieszkańców. Na peronie kondukt

się jednak, że ryba znana głównie ja
ko mieszkanka rzek jest tak napraw

symbolicznie pożegna pociąg po
spieszny do Katowic, który ruszy

dę rybą morską. Właśnie teraz trocie
kontynuują swoją wędrówkę w górę

w jeden ze swoich ostatnich kursów.

rzek, aby złożyć ikrę.

Bytowianie górą

karscy: piękne bramki, błędy graczy
i

dramaturgia.
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Tania odzież!
JOLANDER
NOWA DOSTAWA
14 sierpnia 2009
piątek godz. 9.00
Sklep ul. Herbsta 16
w Słupsku
sklep w sieci:

www.sklep.jolander.pl
e-mail: jolander@op.pl

j
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Rząd kantuje pracowników
- twierdzą związkowcy
PAKIET ANTYKRYZYSOWY Rząd przekonuje, iż zmiany w przepisach wprowadzone na okres dwóch lat uratują mnó
stwo miejsc pracy. Tymczasem związkowcy twierdzą, że to zwykłe oszukiwanie pracowników.
Piotr Jasina
piotr.jasina@qs24.pl________________

Rząd przekonuje, iż pakiet
uratuje do końca roku około
300 tysięcy miejsc pracy. Reali
zacja ustawy ma kosztować
półtora miliarda złotych, z cze
go prawie miliard pochłonie fi
nansowanie tzw. postojowego.
Główne zmiany dotyczą
wprowadzenia urlopów posto
jowych, stosowania elastycz
nych rozliczeń czasu pracy,
a także ograniczenia umów
na czas określony do 2 lat.
Ustawa wprowadza roczne roz
liczenie czasu pracy. Frimy,
którym obroty spadły o 30 proc.
licząc od września ubiegłego ro
ku, będą mogły też proporcjo
nalnie zmniejszyć pracowni
kom czas pracy i wynagrodze
nie (nie może być niższe od mi
nimalnej płacy -1276 zł).
Euforii co do ustawy nie po
dzielają związkowcy.

- Kilka zapisów w ustawie
jest zwyczajnym kantowaniem
pracowników - podkreśla Mie
czysław Jurek, przewodniczący
Regionu Pomorza Zachodniego
NSZZ Solidarność. - Skoro usta
wa ma obowiązywać dwa lata, to
zapis mówiący o tym, iż po dwóch
latach umowy na czas określony
staną się umowami na czas nie
określony, jest oszustwem. Po
nieważ nowa ustawa przestanie
już obowiązywać, będą więc wią
żące dotychczasowe przepisy.
Dlatego sugerowaliśmy, aby pa
kiet antykiyzysowy obowiązywał
minimum 3 lata. Wtedy wspo
mniany zapis miałby sens. Po
za tym chciałbym zauważyć, że
umowy na czas określony to ana
chronizm. Nigdzie w Europie, po
za Polską takich umów nie ma.
Bardzo uciążliwy anachronizm,
gdyż banki osobom z takimi umo
wami nie udzielają kredytów.
Przewodniczący podkreśla
także, iż błędem jest umożli

wianie rocznego okresu rozli
czenia czasu pracy wszystkim
firmom, bez względu na to,
w jakiej są sytuacji.
- Nam chodziło przede
wszystkim o firmy, które kry
zys dotknął - podkreśla Mie
czysław Jurek. - Nie chcieli
śmy sytuacji, w której praco
dawca może wykorzystać kry
zys do walki z pracownikami.
Zdaniem krytyków ustawy
rozwiązania, które miały łago
dzić skutki kryzysu ekonomicz
nego, mogą się dać we znaki na
wet 2 min młodych Polaków.
Tylu młodych ludzi jest zatrud
nionych na umowach termino
wych.
Wśród 25 - 34-latków umo
wy czasowe ma 1,2 min osób,
a wśród osób w wieku 15-24 la
ta, jest ich ponad 800 tys. Z da
nych GUS za IV kwartał ubie
głego roku wynika, iż łącznie
stałych umów o pracę nie ma 3
min pracujących Polaków. H

ZDANIEM EKSPERTA
Nadinspektor pracy Graży
na Pawlata-lch z Okręgowego
Inspektoratu pracy w Szczecinie
Umowa o pracę zawiera
na jest przez dwie strony tj.
pracodawcę i pracownika.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Kodeksu pracy,
trzecia umowa o pracę za
warta na czas określony,
przekształca się w umowę
na czas nieokreślony.
Wprowadzenie tzw. pa
kietu antykryzysowego nie
zmienia faktu, że umowę za
wierają strony czyli praco
dawca i pracownik, od woli
stron zależy rodzaj i czas
trwania zawartej umowy.
Zawarcie kilku kolejnych
umów o pracę na czas okre
ślony w okresie obowiązy
wania strategii antykryzyso-

W OBIEKTYWIE

wej nie będzie stanowiło na
ruszenia przepisów prawa
pracy. Nie jest obowiązkiem
pracodawcy, tylko jego wolą
złożenie pracownikowi pro
pozycji o zawarciu umowy
na czas określony. Jeżeli pra
codawca ponosi koszty przygotowania
pracownika
do pracy i jego szkolenia, to
w naszej ocenie powinien
być zainteresowany utrzy
maniem rzetelnego pracow
nika w swoim zakładzie,
a tym samym zawarcia umo
wy na czas nieokreślony.
Praktyka taka stosowana jest
również w chwili obecnej.
Obecnie na rynku pracy
są nie tyiko młodzi pracow
nicy, dużą grupę stanowią
pracownicy z firm likwido
wanych oraz osoby od dłuż
szego czasu pozostające bez

pracy, dlatego uważam, że
nie ma możliwości ustalenia
kto i w jaki sposób poniesie
koszty społeczne dokona
nych w przepisach prawa
zmian.
Ponadto w okresie 2 lat,
w jakim ma obowiązywać
pakiet, mogą zaistnieć różne
- istotne zmiany w przepi
sach prawa pracy, np. w za
kresie rodzaju i czasokresu
zawieranych umów o pracę.
Dlatego nie można ocenić,
jakie przepisy będą obowią
zywały za 2 lata i zastana
wiać się teraz, czy praco
dawcy będą naruszali obo
wiązujące wówczas akty
prawne. Możemy odpowie
dzieć na to pytanie po kon
trolach, które w tym okresie
(za 2 lata) będą prowadzo
ne.

Dziewczyna zabita nożem.
Jej chłopak się przyznał.
Nie chciał, żeby od niego odeszła i zamordował.

Dobiega końca budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Parku Ocalałych na terenie dawnego getta w Łodzi. 27
sierpnia nastąpi odsłonięcie monumentu w kształcie gwiazdy Dawida. Autorem projektujest Czesław Bielecki. Na ścianach muzeum zawisną
tablice z nazwiskami Polaków upamiętnionych medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Fot. PAP/Grzegon Michałow

20-letnia dziewczyna zosta
ła zamordowana nocą z wtor
ku na środę w podkieleckiej
gminie Górno. Policjanci opo
wiadają, że dostała kilkana
ście ciosów nożem. Zatrzymali
jej 24-letniego chłopaka.
Policjanci opisują, że 20latka poszła na spotkanie
z chłopakiem. Gdy długo nie
wracała do domu, ojciec za
czął poszukiwania. Towarzy
szyli mu znajomi dziewczyny
i podobno także jej chłopak.
- Zaprzeczał on, żeby wi
dział się z dziewczyną - infor
mują policjanci.

Studenci chcą zmiany prawa w trosce o jakość kształcenia w kraju
EDUKACJA Parlament Studentów RP apeluje o większą ochronę studiujących przed praktykami nieuczciwych uczelni.

Ciało zostało znalezione
w pobliżu rzeczki. Było przy
kryte gałęziami. Nosiło ślady
kilkunastu ciosów nożem.
- Podejrzewany 24-latek
został zatrzymany. Podczas
przesłuchania wyznał praw
dę. Powodem dokonania za
bójstwa była kłótnia narze
czonych. Dziewczyna naj
prawdopodobniej chciała za
kończyć znajomość. Doszło
do ostrej wymiany słów, po
tem padły ciosy - opisują poli
cjanci, którzy znają kulisy
tragedii.

(minos)
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Multi Multi z 12.08 (g. 14)
1,3,16,22,25,29,32,35,36,
37,46, 51,53,60,63,64,69,
70, 73, 75 Plus 60

Multi Multi z 11.08 (g. 22)
Dyskusja wywołana zosta
ła po ujawnieniu praktyk sto
sowanych przez Akademię
Humanistyczno-Ekonomicz
ną w Łodzi. Według przedsta
wicieli Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz
Państwowej Komisji Akredy
tacyjnej, uczelnia ta kształci
studentów niemal w całej Pol
sce, mimo iż w wielu przypad
kach nie ma do tego upraw
nień.
Zajęcia odbywają się bo
wiem w tzw. punktach infor
macyjno-rekrutacyjnych,
tam też zdawane są egzami
ny. Łącznie działa ich w Pol

sce ponad 60, ale prawo nie
dopuszcza możliwości na
uczania w takich punktach,
a jedynie w siedzibie szkoły,
jej filii lub zamiejscowym
ośrodku dydaktycznym.
Przypadek AHE dowodzi,
że szkolnictwo wyższe w Pol
sce wymaga natychmiasto
wych działań reformatorskich
— uważają studenci. — W pol
skim systemie często nie liczą
się umiejętności, a sam dy
plom. Nie można więc winić
młodych ludzi, którzy widząc,
że nie uzyskają od danej ka
dry akademickiej interesują
cej ich wiedzy czy umiejętno-

NIKT NIE INTERESUJE SIE ŻAKAMI
Łukasz Podsiadło z Koszalina
przedstawiciel studentów
w Państwowej Komisji Akredy
tacyjnej
- W całej tej aferze nikt nie in
teresuje się studentami AHE. Ci,
którzy już skończyli uczelnię lub
legalnie studiują w jej siedzibie,
obawiają się, że staną się posia
daczami dyplomu, który u pra-

codawców nie będzie miał żad
nej wartości. Tak naprawdę o ca
łej sprawie wiadomo było od kil
ku lat Winne tej sytuacji są brak
kontroli ministerialnej, a także
prawo, dla którego najważniej
sze jest spełnienie minimów ka
drowych. Z tego rodzi się np.
problem profesorów, funkcjo
nujących tyiko na papierze.

ści, chcą jedynie taniej ten dy
plom uzyskać.
Zdaniem przedstawicieli
PS RP, wiele kierunków stu-

diów i standardy kształcenia,
nie służy rozwojowi osobiste
mu czy zdobywaniu umiejęt
ności koniecznych na rynku

pracy, ale tworzonych jest
„dla etatów” nauczycieli aka
demickich.
- Często lepiej byłoby za
trudnić fachowców w danej
dziedzinie niż ściągać do uczel
ni profesorów, którzy nie dość,
że czasem mają wiedzę już
nieaktualną, to niejednokrot
nie funkcjonują tylko na pa
pierze. Zdarza się bowiem, że
zajęcia prowadzi magister mówi jeden ze studentów.
Apel żaków trafi m.in. do Mi
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Państwowej Ko
misji Akredytacyjnej.

Monika Stefanek
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Na plaży turyści, obok terroryści
HISZPANIA Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega rodzimych turystów przed niebezpieczeństwem czyha- .
jącym na nich. Kilka dni temu na Majorce eksplodowały trzy bomby.
Magdalena Olechnowicz
rcagdalena.olechnowia@qp24.pl

___

Władze Majorki obawiają
sió, że turyści mogą zacząć
masowo rezygnować z waka
cyjnych przyjazdów na wy
spę.
Pierwsza bomba wybuchła
w toalecie baru znajdującego
się przy plaży zwanej Playa
de Can Tere Antoni. Kolej
na w innej restauracji. Wcze
śniej ETA w telefonach zapo
wiedziała wybuchy trzech
bomb. Policja miała czas, aby
ewakuować wszystkich za
grożonych. Nikomu nic się
nie stało.
Zamachowcy najprawdo
podobniej już wyjechali z wy
spy, jednak policja podejrze
wa, że komando baskijskiej
organizacji terrorystycznej
ETA, która przyznała się
do wybuchów, nadal tam
przebywa. Może więc dojść
do kolejnych zamachów. Mi
mo wszystko, służby wzywają
turystów do zachowania spo
koju. Ich zdaniem, terrory

stom nie chodzi o zabijanie
przyjezdnych, a jedynie o za
szkodzenie turystyce.
Potwierdza to Józef Bondarczuk, właściciel biura po
dróży Herkules w Słupsku,
który niedawno wrócił z Ma
jorki.
- Dla turystów to bezpiecz
ny kraj. Nie słyszałem jesz
cze, aby terroryści zaatako
wali obcokrajowców. Jeśli już,
to atakują hiszpańska gwar
dię, ale jeszcze nigdy nie ude
rzyli w hotel z obcokrajowca
mi - uspokaja.
Mówi, że turyści nie reagu
ją na informacje o atakach.
- Nie mamy w związku
z tym żadnych anulacji z wy
cieczek. Ludzie nawet nie
dzwonią z zapytaniami czy
wyjazd się odbędzie i czy jest
bezpieczny. Przecież w tej
chwili jest tam około milio
na turystów - mówi Bondarczuk.
To samo mówi Katarzy
na Baranowska, właściciel
biura podróży Itaka z Kosza
lina.

Turyści na plaży w stolicy Majorki, w kilka dni po zamachach terrorystów z ETA.

- Wyjazd na Majorkę nie
należy do tanich. Jeśli ktoś
już się zdecydował, to pojedzie. Póki co, nikt nie zrezy
gnował u nas z wycieczki mówi Baranowska.
Ela Kłaneta spod Słupska
wybiera się na Majorkę ze
swoim przyszłym mężem. Po

dróż poślubna zaplanowa
na jest na wrzesień. - To po
dróż
naszych
marzeń.
Na pewno z niej nie zrezy
gnujemy. Wpłaciliśmy już za
liczkę - mówią.
Polski MSZ ostrzega jed
nak przed wysokim stopniem
zagrożenia
terroryzmem

w Hiszpanii. Przekonuje, że
ataki zdarzają się z reguły
w miejscach licznie uczęsz
czanych przez turystów
- Władze Hiszpanii podej
mują wszelkie możliwe dzia
łania mające na celu zapew
nienie bezpieczeństwa tury
stom, niemniej jednak MSZ

Fot. pap/eta

sugeruje wszystkim osobom
planującym podróż do tego
kraju, zachowanie wzmożonej
ostrożności i czujności pod
czas pobytu - zwłaszcza
w miejscowościach tłumnie
odwiedzanych przez turystów
i w innych miejscach zgroma
dzeń - tłumaczy MSZ. Hi

Zdaniem fachowca, Afganistan to ślepy zaułek
ROZMOWA Z prof. Stanisławem Koziejem, byłym wiceministrem obrony narodowej.

\

Minister obrony narodowej,
Bogdan Klich poinformował,
że za miesiąc ma być znany ra
port w sprawie ostrzału polsko
~ afgańskiego patrolu w Adżiristanie. W poniedziałkowym
zdarzeniu zginął polski oficer.
Minister zapewnił, że polscy
żołnierze zostaną w Afganista
nie, bo wojskowa obecność tam
to polska raga stanu.
- Sukces NATO w Afgani
stanie to nasz sukces. Poraż
ka w Afganistanie, to porażka
Polski, bo zostanie podważo
na wiarygodność naszego
głównego filaru bezpieczeń
stwa, Sojuszu Północnoatlan
tyckiego - podkreślił szef
MON podczas konferencji.

(mago)

wania militarnego w Afgani
Dwa tysiące polskich żoł
stanie. I całego NATO. Uwa
nierzy to siła, która
żam, że nie powinniśmy mywystarcza do zapewnie
- śleć o zwiększaniu liczebności
nia spokoju w afgańskiej
naszego kontyngentu, a o in
prowincji Ghazni?
nej strategii odpowiedzialno
- Jeśli mamy odpowiadać
ści za bezpieczeństwo.
za całą prowincję i w tak inten
Na czym miałaby ona po
sywnym okresie walk, to
legać?
za mało. Natomiast gdybyśmy
- Do odpowiedzialności
w ramach sojuszniczego plano
za Afganistan trzeba wcią
wania operacyjnego chcieli do
stosować obszar odpowiedzial gnąć szerszą społeczność mię
dzynarodową - to zakłada no
ności do liczby żołnierzy, to
trzeba byłoby zmniejszyć ob wa strategia prezydenta Obamy. Pozawojskowe wsparcie
szar, za który odpowiadamy.
np. Chin, Rosji czy Unii Euro
Co powinniśmy zrobić:
pejskiej byłoby optymalnym
wysłać więcej żołnierzy,
ograniczyć ich liczbę, czy
wariantem
reagowania
na kryzys afgański.
wycofać się z tej wojny?
- Jestem zwolennikiem mi
Na razie nie wydaje się to
zbyt prawdopodobne.
nimalizacji naszego zaangażo

- Obecna strategia NATO
jest próbą wymuszania bez
pieczeństwa we wszystkich
gorących miejscach, a może
należałoby stworzyć militar
ną osłonę wzdłuż granic Afga
nistanu, a sprawy wewnętrz
ne zostawić samym Afgańczykom? Także przekazywać
władzę na wszystkich szcze
blach: lokalnych, plemien
nych, religijnych także - w ja
kiejś części - talibom. Jako
Polska moglibyśmy zainicjo
wać strategię wyjścia z Afga
nistanu. Instrumentami woj
skowymi, niezależnie ilu tam
wysłalibyśmy żołnierzy nie
rozwiążemy tego kryzysu. To
jest brnięcie w ślepy zaułek.

Rozmawiał Roman Laudański

Drugie co do wielkości miasto na Ukrainie, czyli Donieck. Piesi pokonują
tory kolejowe przechodząc pod wagonami stojącego pociągu. Stacja ko
lejowa, która powstała jeszcze w czasach Związku Radzieckiego nie jest
przyjazna mieszkańcom i podróżnym. Mają oni do dyspozycji tylko jed
no bezpieczne przejście przez tory na perony na odcinku jednego kilo
metra. Ukraiński rząd właśnie obiecał, że doprowadzi infrastrukturę
i środki transportu do poziomu standardów europejskich. Kryzys finan
sowy mocno spowolnił u naszych sąsiadów przygotowania do piłkar
skich mistrzostw Europy w 2012 roku, które wspólnie zorganizują Pol
ska i Ukraina.

Fot. PAP/EPA
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Dziennik Pomorza

Zgłoś się już dziś do konkursu
dla przedsiębiorców!
Zdobądź znak jakości dla swojego produktu
i zaprezentuj go w niestandardowy sposób na łamach „Głosu"
Zgłoszenie możesz przesyłać na adres; lotar.rohde@mediapomorskie.pl, tel. +48 94 347 35 39; tel. kom. +48 697 770 274
Więcej informacji o konkursie już w piątek w „Głosie".
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Próba gwałtu siedmiolatki
znowu trafi na wokandę
SĄD Trzy i pół roku więzienia i dziesięć lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Taki wyrok dostał 55-letni pacjent za
kładu psychiatrycznego za próbę gwałtu na siedmiolatce. W Sądzie Okręgowym jest już odwołanie.
Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeakowska@gp24.pl

Bezdomny pensjonariusz
Schroniska Brata Alberta
w Słupsku, Jan K. został
aresztowany w sierpniu
ubiegłego
roku.
Wtedy
akurat był na przepustce
z zakładu psychiatrycznego
w Lubuczewie. Leczył się
z powodu depresji. Jednak
lekarze uznali, że nastąpiła
poprawa.

10 tys. zł nagrody
za wskazanie sprawcy
Wczoraj w ratuszu odbyło
się spotkanie poświęcone
ostatnim wydarzeniom w Ga
lerii Słupsk. Ktoś już pięć razy
wylał na terenie obiektu nie
zwykle śmierdzącą substancję.
Osoba, która pomoże w za
trzymaniu sprawcy, otrzyma
10 tys. zł od Polimeni Interna
tional Słupsk.
W naradzie udział wzięli
prezydent miasta, szefowie fir
my Polimeni International
Słupsk sp z o.o., która zarządza
galerią, przedstawiciele policji,
straży pożarnej, straży miej
skiej, sanepidu, wydziału bez
pieczeństwa i zarządzania kry
zysowego urzędu miejskiego
oraz firmy zajmującej się
ochroną obiektu. - Wy
mieniono informacje i określo
no sposoby współdziałania
poszczególnych służb w celu
ujęcia sprawców - mówi Ma
riusz Smoliński, rzecznik prezy
denta Słupska.
Maria Szróbka, powiatowy
inspektor sanitarny w Słupsku
poinformowała, że służby sani
tarne przeprowadzają doraźne
kontrole i zapewniła, że nie za
chodzi konieczność zamknię
cia Galerii Słupsk.
Wszelkie informacje mogą
ce pomóc w ustaleniu spraw
ców należy kierować do słup
skiej policji pod nrtel. 997.

(MAG)
muotóis----------------------------

W czasie przepustki upił
się i poszedł w okolice domu
siedmiolatki. Znał jej rodzi
nę, bo wcześniej grywał z oj
cem dziewczynki w piłkę.
Jan K. spotkał dziewczynkę
i używając przemocy, dopro
wadził ją do tzw. innych
czynności
seksualnych,
a później próbował zgwałcić.
Płacz dziecka usłyszał oj
ciec, który natychmiast po
spieszył z pomocą, a później
powiadomił policję. Na po

czątku Jan K. nie wypierał
się czynów, ale w czasie
śledztwa zaprzeczył i odmó
wił składania wyjaśnień.
Sąd uwierzył pokrzywdzo
nej, którą biegły psycholog
uznał za wiarygodnego
świadka.
Z kolei biegli psychiatrzy
stwierdzili, że Jan K.
w chwili popełniania czynu
był poczytalny i już zdrowy
psychicznie. Groziło mu
do dwunastu lat więzienia.

Po niejawnym procesie
Sąd Rejonowy w Słupsku
skazał oskarżonego na trzy
i pół roku więzienia.
Dodatkowo sąd orzekł wo
bec niego dziesięć lat zakazu
kontaktowania się z po
krzywdzoną. Jednak pozo
stawił bez rozpoznania po
zew, jaki złożyła prokuratu
ra, z żądaniem od Jana K.
dla dziewczynki dwóch ty
sięcy złotych zadośćuczynie
nia za doznane krzywdy.

Tuż po przerwie wakacyj
nej sprawa wraca na wokan
dę - tym razem Sądu Okrę
gowego w Słupsku, który
- po odwołaniu obrońcy
oskarżonego - zbada, czy
Sąd Rejonowy wydał słuszny
wyrok. Słupska Prokuratura
Okręgowa nie złożyła apela
cji.
- Wyrok jest prawidłowy,
ponieważ oskarżony dostał
karę bezwzględnego więzie
nia. Poza tym chodzi o usiło

wanie, a nie popełnienie
gwałtu - mówi Beata Sza
frańska, rzecznik słupskiej
Prokuratury
Okręgowej.
- Natomiast w sprawie za
dośćuczynienia nie było po
trzeby apelacji. Skorzystali
śmy z możliwości przekaza
nia pozwu sądowi cywilne
mu. Prokuratura może też
reprezentować tam małolet
nią pokrzywdzoną.
Oskarżony za kratkami
siedzi do dziś. ■

Fluorescencyjna rzeka, ale nie zatruta
SŁUPSK Jaskrawa zieiono-żółta substancja przez kilka godzin wylewała się strumieniem do Słupi.
Mieszkańcy byli przeko
nani, że ktoś truje rzekę.
Przechodnie nie kryli zasko
czenia, gdy zauważyli, że
ktoś wylewa do rzeki niezi
dentyfikowaną substancję.
Wyglądało to jak spuszcza
nie ścieków do rzeki, z tym,
że ścieki miały jaskrawy ko
lor.
- Do rzeki Słupi na ulicy
Garncarskiej w Słupsku
ktoś wylewa jakąś dziwną
substancję - zaalarmowała
nas czytelniczka, która
dziwne zjawisko zauważyła
podczas porannego spaceru
z psem. - Płyn wydostaje się
z dawnej kotłowni osiedlo
wej. Być może to ścieki lub
nawet jakaś toksyczna sub
stancja.
Na miejscu okazało się, że
strumień fluorescencyjnej
substancji rośnie z minuty
na minutę.
Wylewał się z prowizo
rycznego
strumyka
pod chodnikiem prosto
do rzeki. Kolorowy płyn sze

Fluorescencyjna ciecz płynęła do rzeki Słupi.

roko rozlał się po rzece,
przy której zebrał się tłumek
zaniepokojonych mieszkań
ców.

Fot. Kamil Nagórek

Poszliśmy
po
nitce
do kłębka, okazało się, że
wyciek pochodzi z rozbiera
nej dawnej kotłowni osiedlo

wej przy ul. Garncarskiej.
Spółka ciepłownicza Sydkraft zapewnia, że substan
cja nie jest trująca.

- To zwykła woda zabar
wiona barwnikiem spożyw
czym, zupełnie nieszkodli
wym dla środowiska - za
pewnia Jan Gurgun, dyrek
tor do spraw technicznych.
- Dzięki niemu łatwo zloka
lizować wyciek wody, wiemy
też, że to z naszej instalacji,
a nie na przykład z Wodocią
gów.
Poza tym barwienie wody
ma właśnie uczulić miesz
kańców na to, aby za każ
dym razem alarmowali Sydkraft o awarii.
Nieszkodliwość barwnika
potwierdza słupski oddział
Wojewódzkiego Inspektora
tu Ochrony Środowiska.
- My również korzystamy
z podobnego sposobu - mówi
Wiesława Woźnicka z WIOŚ.
- Dzięki zabarwieniu wody
barwnikami spożywczymi
możemy sprawdzić, którędy
płyną ścieki i czy kanaliza
cja jest prawidłowo wykona
na.

Piotr Kawałek

Dziś żegnamy słupską kolej
Punktualnie o godzinie 11

ratusza wyruszy kondukt żałobny na słupski dworzec PKP.

Wypadł z tarasu
Wczoraj około godziny 13
65-letni mężczyzna wypadł
z tarasu na wysokości pierw
szego piętra w domku jedno
rodzinnym przy ulicy Sobie
skiego w Tuchomiu. Trafił do
bytowskiego szpitala. Ma uraz
kręgosłupa szyjnego, skarżył
się też na trudności w oddy
chaniu. Z policyjnych ustaleń
wynika, że spożywał alkohol
na tarasie z członkami rodziny.
Doszło do kłótni i szarpaniny.
65-latek miał wpaść na taraso
wą poręcz, która złamała się.
Bytowska policja wyjaśnia do
kładne okoliczności zdarzenia.

(ang)

Dzisiaj pożegnamy ostat
nie pociągi, które chce nam
zabrać spółka Intercity.
Do marszu zapraszamy
wszystkich, którym nie jest
obojętny los słupskiej kolei.
Z grobowymi minami przej
dziemy ulicami Starzyńskie
go i Wojska Polskiego
do dworca PKP. Na peronie
symbolicznie pożegnamy je
den z ostatnich pociągów
do Katowic, który planowo
odchodzi o godzinie 12.04.
Prosimy o ubranie się
na czarno.
Podczas marszu będziemy
zbierak podpisy pod protestem

Grafika: Centrum Inicjatyw Obywatelskich

przeciwko likwidacji pociągów
pospiesznych do Katowic i Prze
myśla. Listy z podpisami wyśle
my do ministra infrastruktury
i zarządu PKP Intercity.
Wsparcie naszej akcji jest
ogromne. Codziennie do naszej
redakcji napływają hsty od in
stytucji, organizacji, o zwykłych
mieszkańców, którzy nie chcą
się pogodzić z decyzją Intercity.
Wiemy, że mamy szansę od
nieść sukces. Pociągi udało się
zachować m.in. w Gorzowie,
gdzie przewoźnik ugiął się
pod argumentami samorządow
ców i po zaangażowaniu opinii
pubhcznej.

O godzinie 13 w galerii
Artelier przy al. Sienkiewi
cza zapraszamy na konfe
rencję z przedstawicielem
PKP Intercity, który ma wy
jaśnić powody likwidacji po
łączeń dalekobieżnych.
Organizatorami akcji pro
testacyjnej i happeningu
na dworcu są Centrum Ini
cjatyw Obywatelskich, sto
warzyszenie użyteczności
publicznej Aktywne Pomo
rze oraz „Głos Pomorza”.

Piotr Kawałek
LISTY CZYTELNIKÓW
NA STRONIE 12
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Nie palę. Dla dziecka.
ZDROWIE Kobieta, która pali w ciąży i podczas karmienia piersią, truje swoje dziecko. Zdaniem or
dynatora słupskiej ginekologii to sprawa dla prokuratora.

PIOTR KAWAŁEK
piotr.kawalek@gp24.pl

059 MS 81 24
wgodz. 10-18

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@gp24.p[_____

JEDNO PYTANIE

Na oddziale ginekologii
usteckiego szpitala przyszedł
na świat maleńki wcześniak
z niewydolnością płuc. Ordyna
tor oddziału był przerażony,
gdy zobaczył, że matka dziecka
Pali papierosa tuż przy łóżeczku
noworodka
- Ręce opadają, jak patrzę
na tak nieodpowiedzialne ko
biety. To działanie na szkodę
dziecka, a nawet zagrożenie żyaa- Zastanawiam się, czy to nie
sprawa dla prokuratora - mówi
Tomasz Konefka, ordynator gi
nekologii w Ustce.
Lekarze są zgodni, że ciąża
to dziewięć najważniejszych
miesięcy w życiu kobiety.
- Mają one wpływ na dalszy
rozwój jej dziecka. Palenie pa
pierosów w tym czasie jest ka
tastrofalne w skutkach. Przy
czynia się do obniżenia wzrostu
1 wagi noworodka oraz do
przedwczesnych porodów. Rzu
tuje to na całe przyszłe życie
dziecka. Konsekwencją mogą
być nawet trudności w szkole
-mówi Konefka.
Tymczasem ciężarne często
Popełniają ten największy
w ciąży grzech i kopcą. - Nie
rzadko zdarzają się sytuacje, że
kobiety na salę porodową przy
chodzą z papierosem - mówi
Jolanta Chmielewska, położ

- Dlaczego ZTM rozpo
wszechnia informację, że
linia numer 6 dojeżdżają
ca do siedziby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzi
nie jest pełnopłatna?

na pracująca w usteckim szpi
talu. - Pailą nawet te, które leżą
na patologii ciąży z poważnymi
komplikacjami. To niedopusz
czalne - grzmi położna.
- Kobiety przychodzą do
nas, aby ratować życie ich
i dziecka. A tymczasem same je
trują - mówi zbulwersowany
Tomasz Konefka.

Kobieta paląca tytoń w ciąży
powoduje, że jej dziecko nie
otrzymuje wystarczającej ilości
tlenu, który jest potrzebny
do prawidłowego wzrostu i roz
woju. Rozwijające się w jej łonie
dziecko jest zmuszane do kon
taktu z prawie 4 tysiącami sub
stancji chemicznych, w tym 40
rakotwórczymi, które są zawar

te w dymie tytoniowym. Dziec
ko rodzi się znacznie mniejsze
i podatniejsze na choroby wieku
niemowlęcego i wczesnodziecięcego w porównaniu z dziećmi,
których mamy nie palą.
Najbardziej
negatywnie
na rozwój płodu wpływa
zwłaszcza palenie w ostatnich 2
miesiącach ciąży. Jeśli kobieta

pali po porodzie i jednocześnie
karmi dziecko piersią, to niko
tyna przechodzi do organizmu
dziecka wraz z pokarmem. Po
woduje to u dziecka niepokój,
bezsenność, wymioty, biegunki,
a także przyspieszenie pracy
serca i zaburzenia krążenia.
Niemowlęta wdychające dym
znacznie częściej chorują. ■

Marcin Grzybiński, dyrektor Za
rządu Transportu Miejskiego
w Słupsku
- Zdecydowaliśmy się przy
pominać, że na całej długości
linii numer 6 obowiązują bilety
autobusowe tak jak na wszyst
kich innych liniach w mieście,
bo wśród słupszczan rozpo
wszechniła się nieprawdziwa
informacja, że podopieczni
MOPR mogą dojeżdżać do sie
dziby tej instytucji bez biletów.
A to nieprawda.

(map)

NASZA 50NPÄ
Jakie znasz sposoby na rzucenie palenia?

Marek Gąbka, szuka pracy

Piotr Piątak, prawnik

Paweł Osowski, uczeń

Irena Kopeć, emerytka

Aleksandra Białek, uczennica

Stanisław Hinca, monter

- Paliłem cztery lata, dlate
go dobrze wiem, że niezbęd
na jest przede wszystkim sil
na wola. Plastry, tabletki czy
pastylki antynikotynowe z całą
pewnością nie działają.

- Nie wiem, co jest skutecz
ne, ponieważ nigdy nie pali
łem. Uważam jednak, że
w przypadku uzależnionego
mężczyzny najlepszym lekiem
jest niepaląca kobieta.

- Nie sądzę, żeby plastry an
tynikotynowe
pomagały
w zwalczaniu nałogu palenia.
Ważne są rozmowy z przyja
ciółmi i rodziną, która wesprze
palącego w walce z nałogiem.

- Nie zapaliłam w życiu ani
jednego papierosa. Wiem jed
nak, że nie ma innego sposobu
na rzucenie palenia, jak podję
cie takiego postanowienia i nie
zniechęcanie się.

- Z pewnością trudno jest
pozbyć się tego nałogu. Jed
nak dzięki silnej woli i motywa
cji można skutecznie zastąpić
papierosy czymś mniej szko

- Nie znam sposobów
na rzucenie palenia. Próbowa
łem, mimo to udaje mi się nie
palić tylko przez parę dni, po
tem znów sięgam po papierosa.
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Wyrazy współczucia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12 sierpnia 2009 roku
odszedł od nas

Koleżance

Ś.P.

Ewie Lubarskiej

Kazimierz Szwed
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z powodu śmierci

składają
Dyrekqa i Pracownicy
Srodkowopomorskiego Centrum
Kształcenia Ustawicznego
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Wyrazy szczerego współczucia /?Odziłl Iß
składają
pracownicy Gimnazjum Nr 2 w Słupsku

C

J

E

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają

Właściciele i Pracownicy Piekarni przy ul. Długiej
w Słupsku
727209SLSB A

369309USB_A

N

Pani Annie Szwed

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 14.08.2009 r.
o godz. 12.50 w Kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu pogrzebu
o godz. 08.00 w Kościele Sw. M. Kolbego w Słupsku.

Ojca

Aneta Masilewic, fot.kt

dliwym.

IfiX-M.......

-

—

Wyrazy szczerego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani

Ilonie Boroń

Rodzinie

z powodu śmierci

z powodu śmierci

Męża

Bogdana Boronia

składają

składają
Koleżanki i Koledzy z firmy
"Drogi i Mosty"

Wyrazy szczerego współczucia

Pani

Bożenie Grabowskiej
z powodu śmierci

Ojca
składają
pracownicy Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej
w Słupsku, ul. Narutowicza 9

mieszkańcy
Wspólnoty Mieszkaniowej Nowowiejska 2
w Słupsku
77609SLSB_ A

7509SLSB A

726809$LSB_A

JT*
580%TBH ,
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W zabytku badać wody nie będą
INWESTYCJE Słupskie Wodociągi zrezygnowały z planów budowy nowoczesnego laboratorium. Niedawno wyremonto
wana stacja uzdatniania wody będzie wydzierżawiona.
Mariusz Nowicki
mariusz.nowicki@gp24.pl

Ponadstuletni budynek
na rogu ulic Sobieskiego
i Piłsudskiego to jeden z naj
starszych obiektów na słup
skim Zatorzu. Co ważniej
sze, jeden z niewielu wieko
wych budynków w mieście,
który do tej pory nie został
zniszczony i do tego wciąż
znajduje się w bardzo do
brym stanie.

Kilka miesięcy temu Wo
dociągi Słupsk rozpoczęły je
go przebudowę. Obiekt po
większył się o jedno skrzydło
i dodatkowe piętro. Dobudo
wane elementy pokryła ele
wacja upodobniona do reszty
ceglanego budynku. W odno
wionym wnętrzu miało się
mieścić nowoczesne Central
ne Laboratorium Badania
Ścieków i Wody. Niedawno
dowiedzieliśmy się jednak,
że spółka Wodociągi Słupsk

nieoczekiwanie
zmieniła
plany.
- Na razie budowę labora
torium musimy odłożyć
na bliżej nieokreśloną przy
szłość. Sama przebudowa
budynku to jeszcze nie
wszystko. Najwięcej pienię
dzy pochłonęłoby wyposaże
nie laboratorium - mówi
Przemysław Lipski, rzecznik
prasowy słupskich Wodocią
gów. - Nasza spółka ma po
ważniejsze wydatki związa

ne z bieżącą działalnością.
Dlatego postanowiliśmy, że
budynek zostanie wydzier
żawiony.
Po rozbudowie powierzch
nia użytkowa budynku
zwiększyła się z 541 do 920
metrów kwadratowych. Ca
łość otacza wybudowany już
wcześniej nowy płot. Przygo
towano także miejsca par
kingowe.
Teraz to, w jaki sposób za
gospodarowany zostanie naj

starszy budynek na słup
skim Zatorzu, zależeć będzie

od przyszłego dzierżawcy
obiektu. ■

HISTORIA
Stacja uzdatniania wody po
wstała pod koniec XIX wieku.
W latach 1886-1898 przy ul.
Sobieskiego
zbudowano
pierwsze w mieście zbiorowe
ujęcie wód głębinowych ze
stacją pomp i urządzeniami
do uzdatniania wody o wy-

dajności około 2400 metrów
szcześciennych na dobę.
Budynek ponad 100 lat prze
trwał w niezmienionej formie
i bardzo dobrym stanie. Po
mimo tego obiekt do tej pory
nie figuruje w rejestrze zabyt
ków.

Zawsze można się jakoś porozumieć
PONAD GRANICAMI Dwie młode dziennikarki z Ukrainy, które przyjechały do Słupska, opowiadają o swoich wrażeniach z pobytu w naszym mieście.
Wiele osób przyjeżdżają
cych do Polski i nie zna języ
ka polskiego. Przeprowadzi
łyśmy eksperyment - rozma
wiałyśmy z mieszkańcami
Słupska tylko w języku
ukraińskim. Spróbowałyśmy
się z nimi porozumieć i do
szło do różnych ciekawych
sytuacji.
W pociągu z Warszawy
do Słupska zrozumiałyśmy,
że Polacy to bardzo przyjaź
ni ludzie - wszyscy pomagali
nam, jak mogli.
Po przyjeździe szukały
śmy studenckiej stołówki,
pytając o nią w języku ukra
ińskim. Kobieta, którą spo
tkałyśmy, była zdziwiona,
mimo to starała się coś zro
zumieć. Słuchała uważnie,
ale nie potrafiła nam pomóc.
Byłyśmy szczęśliwe, kiedy
dopiero dwie inne dziewczy
ny zaprowadziły nas do sto
łówki, gdzie mogłyśmy się
najeść.
Sprawdziłyśmy znajomość
języka ukraińskiego wśród
słupskich sprzedawców.
Potrzebowałyśmy kupić
chleb, cukier, herbatę i ja
kieś owoce. Ze wszystkich

Próba kupienia rozgałęźnika prądu w sklepie z artykułami elektrycznymi.

zakupów dostałyśmy tylko
chleb i cukier, bo słowa te
w językach ukraińskim i pol

Otwarta Głowa
już nie anonimowa

Byłyśmy zaskoczone, że
udało nam się bez żadnych
problemów kupić rozgałęź

nik do prądu. W języku
ukraińskim brzmienie tego
słowa jest inne, a objaśnić je

Maryna Kondratiuk,
Walentyna Tymczyszyna

Twoja reklama na dużym ekranie
ŚRÓDMIEŚCIE Na ulicy Tuwima pojawił się kolejny wielkoformatowy telebim.

Z MIASTA Będzie wiadomo, co to za pomnik
Otwarta Głowa, czyli pomnik-rzeźba poświęcony Ot
to Freundlichowi, która stoi
za słupskim ratuszem,
wreszcie przestała być ano
nimowa. Przez ponad dwa
lata, od czasu, kiedy rzeźbę
ustawiono, nie było przy niej
żadnej tabliczki wyjaśniają
cej niezorientowanym, co to
za pomnik i kto jest jego au
torem. Tymczasem Otwarta
Głowa jest pierwszym i jak
na razie jedynym w Polsce
elementem
Europejskiej
Drogi Pokoju, której pomy
słodawcą był właśnie uro
dzony w Słupsku Otto
Freundlich.

skim brzmią podobnie. Her
batę i owoce kupiłyśmy z po
mocą słownika.

Fot. mi Nagón*

gestami trudno. Długo my
ślałyśmy, jak powiedzieć,
czego potrzebujemy. W koń
cu wymyśliłyśmy określenie:
„żeby to wsadzić w to”,
po czym sprzedawczyni
od razu zrozumiała, o co cho
dzi. Zdaje się, że do tego
sklepu często przychodzą ta
cy dziwni klienci.
Podczas wieczornego spa
ceru zabłądziłyśmy. Niespo
dzianką było spotkanie
Ukrainki, która mieszka
w Słupsku. Ona pokazała
nam, jak wrócić do domu.
Po tych przygodach wycią
gnęłyśmy pewne wnioski. Cu
dzoziemcy z krajów wschodnich
przyjeżdżający do Polski, którzy
nie znają języka, mogą próbo
wać porozumieć się za pomocą
gestów i rysunków. Mogą także
mówić powoli po rosyjsku lub
ukraińsku, bo języki te są po
dobne. Często starsi ludzie zna
ją rosyjski, więc warto zwrócić
się do nich o pomoc.
Polakom radzimy nie bać
się, uważnie słuchać, mówić
głośno i powoli, a wszystko
będzie w porządku.

Od niedawna informację
o historii rzeźby i jej autorze
można przeczytać na spe
cjalnej tablicy, którą przy
niej ustawiono. Jest ona wy
konana na wzór tej, którą
można zobaczyć obok pomni
ka „Upokorzonego” na nie
dalekim skwerze im. Pierw
szych Słupszczan.
W najbliższej przyszłości
miasto chce także zagospo
darować skwer za ratuszem,
aby był jeszcze atrakcyjniej
szy dla mieszkańców. W po
bliżu pomnika Otwartej Gło
wy mają się pojawić m.in.
nowe ławki.

(man)

Pierwszy taki telebim po
jawił się kilka miesięcy te
mu na rogu ulic Kopernika
i Kilińskiego. Kolejny ekran
zainstalowała firma Kaufsat na ulicy Tuwima obok
centrum handlowego Wokul
ski. Już wyświetlane są
na nim reklamy lokalnych
firm.
Zapewniono nas także, że
nie jest to ostatni taki tele
bim w Słupsku.
- Wystarczy tylko wyje
chać do większych miast, by
zauważyć, że elektroniczne
telebimy wypierają zwykłe
billboardy, na których na
klejane są plakaty reklamo
we - mówi Marek Gudrowski z firmy Kaufsat. - Planu

Wielkoformatowy telebim przy ul. Tuwima.
jemy w najbliższym czasie
postawić jeszcze dwa lub
trzy telebimy. Nie jest to jed

fot. mi Ogórek

nak takie proste, ponieważ
wymaga licznych pozwoleń.
Między innymi musimy li

czyć się ze zdaniem plastyka
miejskiego.
Zaletą
wielkoformato
wych telebimów są zróżnico
wane opłaty za reklamy.
- Za reklamy naklejane
na normalnych billboardach
trzeba zapłacić z góry dużo
pieniędzy - mówi Marek Gudrowski. - Elektroniczne
wyświetlacze mają tę zaletę,
że za reklamę można zapła
cić na przykład 500 złotych
lub 5 tysięcy złotych. Zależ
nie od czasu trwania wy
świetlanej informacji i czę
stotliwości jej pojawiania
się. Na tego typu reklamę
mogą więc pozwolić sobie
także mniejsze firmy.

Marcin Markowski
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Operator wyciął numer
INTERWENCJA Słupszczanin przez ponad trzy miesiące czekał na przeniesienie swojego numeru telefonu, mimo że pro
cedura powinna trwać kilka dni.
Marcin Markowski
marcin.markowski@gp24.pl

Pod koniec kwietnia Ma
riusz Szczepaniak ze Słupska
postanowił zerwać umowę z te
lefonią komórkową Plus i prze
nieść swój dotychczasowy nu
mer do firmy Orange.
- Zależało mi na tym, po
nieważ numer jest bardzo
łatwy do zapamiętania - mó
wi Mariusz Szczepaniak.
- Nowy, który bym dostał,
byłby pewnie trudniejszy.
Słupszczanin udał się
więc do salonu Orange w hi
permarkecie Kaufland, by
podpisać nową umowę.
- Wybrałem ofertę na 30
miesięcy z abonamentem z 75
złotych. W warunkach umowy
było też zawarte przeniesienie
nowego numeru, które miało
trwać do trzech dni - dodaje
czytelnik.
Chociaż pan Mariusz cier
pliwie czekał na przeniesie
nie numeru do końca maja,
cały czas oficjalnie był klien
tem Plusa.
- W czerwcu ponownie po
szedłem do salonu Orange. Kie
rownik nie potrafił mi odpowie
dzieć, co dzieje się z moją umo
wą, bo nie ma pracownicy,
u której ją podpisywałem - re

lacjonuje czytelnik. - Zapew
niał też, że zadzwoni do mnie.
Czekałem kilka dni, ale tego nie
zrobił. Poszedłem kolejny raz
i zostałem poinformowany, że
ta kobieta już nie pracuje. Zale
żało mi jednak na ofercie Oran
ge. Od pracowników infolinii
dowiedziałem się, że moja umo
wa zaginęła. Udałem się znów

do salonu w Kauflandzie, by
tym razem dowiedzieć się, że
kierownik, który miał zadzwo
nić, również tam już nie pracu
je.
Mężczyzna został popro
szony o zrobienie kopii doku
mentów, w celu ich wysłania
do centrali. Czytelnik za
dzwonił więc niebawem, by

dowiedzieć się, czy już dotar
ły. Zapewniano go, że tak
i że od lipca jego numer bę
dzie już przeniesiony.
- Niestety, okazało się, że
znów nic nie zostało załatwione,
a ja dalej mam numer u starego
operatora - mówi czytelnik.
- Złożyłem więc skargę
do Orange i poprosiłem o unie

ważnienie umowy oraz zapłaty
mojego rachunku z sieci Plus
na kwotę prawie 250 złotych.
Mężczyzna jednak otrzy
mał odpowiedź, że aby ze
rwać umowę, musi oddać te
lefon komórkowy bez wi
docznych śladów używania,
który otrzymał z salonu
Orange. Dowiedział się też,

Pieniędzy nie ma, ale najważniejsze, że odzyskałem dokumenty
NASZA AKCJA Czytelnicy odbierają zguby w redakcyjnym Biurze Rzeczy Znalezionych.
Adrian Grela z Gogolewa
w poniedziałek przyjechał
do Słupska. Zaraz po wyj
ściu z autobusu, w okolicy
ul. Kołłątaja, zorientował
się, że nie ma portfela,
w którym były pieniądze, do
wód osobisty i karta do ban
komatu.
- Myślałem, że zgubiłem go
w autobusie - mówi Adrian
Grela. - Poszedłem więc do dyspozytorki, a ta zadzwoniła
do kierowcy. Niestety, okazało

Adrian Grela odbiera

SWÓJ portfel.

Fot. Olimpia Dudek

się, że w autobusie mojego port
fela nie było.
Tymczasem jeden z na
szych czytelników przyniósł
do redakcji portfel z doku
mentami, który znalazł
na przejściu dla pieszych
przy ul. Kołłątaja. O tym, że
jego zguba czeka w „Głosie
Pomorza”, Adrian dowie
dział się od znajomej.
- Koleżanka zadzwoniła
do mnie i powiedziała, że
przeczytała ogłoszenie w ga

zecie - mówi chłopak. - Nie
stety, w portfelu nie ma już
pieniędzy, ale na szczęście
są dokumenty. Dziękuję
znalazcy za to, że przyniósł
moją zgubę do redakcji.

Daniel Klusek
CZEKAJĄ NA WŁAŚCICIELI
■ karta pojazdu o numerze re
jestracyjnym GSL 11 UF należą
ca do Ryszarda Dopierały,
■ klucze na smyczy znalezione
przy ul. Obrońców Wybrzeża,

■ klucze z breloczkiem-otwieraczem znalezione na parkin
gu przy ul. Mostnika 12,
pęk kluczy znaleziony
przy ul. Małcużyńskiego,
■ pęk kluczy na breloczku zna
leziony na Starym Rynku.
Na rzeczy znalezione przez
naszych czytelników czekamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 10-16 w sekretariacie
„Głosu Pomorza" w Słupsku
przy ul. Henryka Pobożnego
19, nr tel. 059 848 81 21.

■

W Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach,
który zajmuje się dostarcza
niem wody do Siemianic, do
wiedzieliśmy się, że sieć wo
dociągowa była płukana.
- W poniedziałek dostawahśmy sygnały, że w Siemianicach leci brudna woda - po
twierdza Adam Drozd, kierow
nik działu wody w ZGK w Je

zierzycach. -Jednak we wtorek
nie było już zgłoszeń mieszkań
ców dotyczących jakości wody.
Beczkowozów nie podstawili
śmy, bo taki obowiązek mamy
tylko wtedy, gdy przerwa w do
stawie wody jest dłuższa niż 12
godzin. W tym wypadku była
ona jednak dużo krótsza.
Adam Drozd dodaje, że
mieszkańcy, którzy mają

Barbara ze Słupska: - Nie
mogę wprost w to uwierzyć, że
policjant nie musi umieć pły
wać. Cały czas byłam pewna,
że umiejętność pływania jest
warunkiem umożliwiającym
zostanie policjantem. Wydaje
mi się, że pływanie w tym za
wodzie jest niezbędne, ponie

wodę złej jakości, mogą
wnioskować o obniżenie
opłat za wodę nawet o 10
procent.
- Można też zwrócić się
do prezesa o nieuwzględnianie
pewnej ilości wody, którą spu
ścił mieszkaniec, bo była ona
brudna. Takie wnioski rozpa
trywane będą indywidualnie.

Daniel Klusek

(WYSŁ. MM)

INTERWENCJA Mieszkaniec podsłupskich Siemianic skarży się na jakość wody.
Nasz czytelnik w poniedzia
łek i wtorek spuszczał brudną
wodę, aby doczekać się tej zdat
nej do spożycia.
— Uzbierało się tego kilka
metrów sześciennych — mó
wi pan Piotrł, - Wszystko
mam spisane i będę domagał
się od zakładu zwrotu pie
niędzy za wodę, z której nie
mogłem korzystać.

MÓWIĄ CZYTELNICY 059 848 81 21

waż funkcjonariusze często
pierwsi wzywani są do utonięć.
Ludzie w takich sytuacjach
przecież odruchowo dzwonią
właśnie na policję. Mam na
dzieję, że ktoś nad tym pomy
śli i w szkołach policji zostaną
wprowadzone obowiązkowe
zajęcia z pływania.
Wiesława ze Słupska: - Bar
dzo wzruszyła mnie historia
pani Jolanty z Kobylnicy, która
samotnie wychowuje czworo
dzieci. Podoba mi się to, że są
w Słupsku i okolicach jeszcze
ludzie, którzy chcą bezintere
sownie pomóc tej kobiecie.
Jeszcze przyjemniejsze jest
jednak to, że są to ludzie, któ
rzy mają pieniądze i własne fir
my, a dostrzegają problem
zwykłego człowieka. Taką po
stawę właśnie podziwiam. Sa
ma, gdybym miała z czego, po
mogłabym tej kobiecie. Ale
mam nadzieję, że znajdą się
jeszcze inne osoby, które coś
dla niej zrobią.

Z kranu leciała brązowa ciecz. Nie będę za nią płacił.
Z kranu u pana Piotra
z Siemianic od poniedziałku
leci brudna, brązowa ciecz.
- Zadzwoniłem do Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Je
zierzycach — mówi pan Piotr.
- Potwierdzili mi, że midi awa
rię. A ja chciałem, żeby podsta
wili beczkowóz z czystą wodą.
Przecież z tego, co leci z kra
nów, nie da się korzystać.

że nie ma możliwości, by fir
ma Orange pokryła koszty
jego rozmów z sieci Plus.
- Zastanawiam się, jak
mam oddać telefon, którego
używałem od dawna, bez żad
nych śladów - mówi czytelnik.
Poprosihśmy więc pracowni
ka biura prasowego Orange
o wyjaśnienie sprawy. - Doku
menty podpisane przez
klienta nie dotarły do
działu zajmującego się prze
niesieniami numerów - mó
wi Maria Piechocka z biura
prasowego Orange. - To na
sza wina. Staraliśmy się
rozwiązać sprawę jak naj
szybciej, ale klient zrezygno
wał z naszych usług i prze
szedł do konkurencyjnego
operatora. Postanowiliśmy,
że nie będziemy obciążać
mężczyzny kwotą za wcze
śniejsze zerwanie umowy.
Nie możemy jednak zapłacić
jego rachunku za rozmowy
wykonane u innego operato
ra. Jedynym naszym wymo
giem jest zwrot telefonu.
Mężczyzna jednak zgłosił
nam, że został on zgubiony
lub skradziony. Będziemy
musieli jakoś rozwiązać ten
problem, dlatego ponownie
skontaktujemy się z panem
Mariuszem. ■
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Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 059
842 49 57; Przy Placu Dąbrow
skiego, (wejście od ul. Przemysło
wej) otwarta codziennie 8-22, tel.
059 840 30 22.

IM!
Harry Potter i Książę Półkrwi; godz.
13.30,16,19; Prawdziwa historia
kota w butach, godz. 14, 15.30
i 17,18; Kac Vegas, godz. 18.30,
20; Moja wielka grecka wycieczka,
godz. 20; Rejs nieczynne.

JEDZENIE NA TELEFON
Merano Pizzeria - Kebab, ul. Kró

lowej Jadwigi, czynne: poniedzia
łek - sobota 10 - 23; niedziela 12
- 23, dowóz na telefon 059 845
53 53.

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

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

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

KOMUNIKAGA
PKP 94 91; 059 728 1120; PKS
059 842 42 56; dyżurny mchu
059 843 7110; MZK 059 848 93
06, Nord Express 059 843 23 41.

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, alarmowy 19588, ul. Armii

Krajowej 15, tel. 059 842 8196,0
601928 600, H. K. Banachowie;
Zieleń - ul. Kaszubska 3A, całodo
bowo, 0 502 525 005; 059 841
13 15, Hades, ul. Kopernika 15,
całodobowo: tel. 842 98 91, 0
601663 796. Przewóz i przecho
wanie bezpłatne; Hermes, ul. Obr.
Wybrzeża 1, (całodobowo) tel. 059
842 84 95; 0604 434 441.

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

842 84 71; ul. Kopernika, tel. 059
842 84 81; Policja - 997; ul. Reymonta, tel. 059 848 06 45; Straż
Miejska 986; 059 843 32 17;
Straż Gminna 059 848 59 97;
Straż Pożarna 998; Pogotowie Ra
tunkowe 999; Pogotowie Energe
tyczne 991; Pogotowie Gazowni
cze 992; Pogotowie Ciepłownicze
993; Pogotowie Wodno-Kanaliza
cyjne 994.

PROMOCJA
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ROZMOWA z Marcinem Bamowskim, pasjonatem dziejów regionu słupskiego, dziennikarzem „Gło
su Pomorza", autorem nowej książki „Demony i Anioły. Tropiąc herbową Syrenkę."

Milenium, tel. 059 842 51 91
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lekkie zachmurzenie
Jj? przelotne opady i burze
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- Nie znałem historii Ust
ki od strony, jaką
zaprezentowałeś w książ
ce. Pewnie tak jak
większość ustczan.
- Cieszę się, bo chciałem
pokazać dzieje Ustki jakby
od kuchni. Nie zajmowałem
się wielkimi procesami hi
storycznymi, ale życiem
zwykłych ludzi. Pokazuję, że
wymyślona współcześnie le
genda o usteckiej syrence
może mieć wiele wspólnego
z tym, co działo się kiedyś
w Ustce. Pokazałem, gdzie
mogła mieszkać występująca
w legendzie wdowa Maru
sza, skąd jej syn wypływałby
w morze i gdzie mógł być
dom kapitana jego statku.
W książce przytaczam au
tentyczną historię wdowy
Kalff i jej syna. Jest w niej
też trochę sensacyjnych
i niesamowitych opowieści.
- Do książki dołączo
na jest mapa.
Można wykorzystać ją ja
ko przewodnik
po mieście...
- To książka dla turystów
na niepogodę, gdy zamiast
leżeć na plaży,
moż
na przejść przez miasto sy
renkowymi śladami.
- Długo pracowałeś
nad tą książką?
- Można powiedzieć, że 20
lat, czyli tyle, ile zajmuję się
historią Ustki. Informacji
do książki szukałem w sta

mmmmm

.

Maran Bamowski ze swoją nową książką.
rych niemieckich gazetach,
publikacjach historycznych
oraz niemieckich legendach
spisanych w XIX wieku.
W czasie pracy dotarłem
do dwóch ciekawych historii,
które wcześniej nie były mi
znane.
Pierwsza to dwa cudy od
notowane w usteckim ko
ściele w XVII wieku. Co cie
kawe, pastor, który je wi
dział, został spalony na sto
sie, bo podejrzewano go
o kontakty z czarami. Druga

Fot. Krzysztof Tomasik

to odkrycie, gdzie mieszkał
generał Luftwaffe, który od
powiedzialny był za masakrę

w czasie drugiej wojny świa
towej w holenderskim mia
steczku. W 1947 roku popeł-

nił samobójstwo w więzie
niu.

Rozmawiał Marcin Prusak

PRZEWODNIK DZIENNIKARZA
W najbliższą sobotę po raz
pierwszy będzie można zoba
czyć najnowszą książkę histo
ryczną o kurorcie. Napisał ją
pasjonat dziejów regionu
słupskiego i dziennikarz „Gło
su Pomorza" - Marcin Barnowski. Książkę „Demony

i Anioły. Tropiąc herbową Sy
renkę" wydał ustecki ratusz.
Publikację o objętości 72 stron
wydano w liczbie 3500 egzem
plarzy. Niestety, nie będzie
można jej na razie kupić. Bę
dzie rozdawana na targach tu
rystycznych.

Miłośnicy historii mają szansę
dostać ją z autografem auto
ra w czasie festynu Święta
Ustki, w sobotę przy scenie
na promenadzie nadmor
skiej, w godz. 17.30-19.30.
Książki otrzyma 100 pierw
szych osób.

Podryw ratownika zaczyna się od zdjęć
ROZMOWA z Wojtkiem Muchą, 18-letnim ratownikiem z Lubina koło Wrocławia, pracującym na plaży w Łebie.
- Lubisz swoją pracę?
- Bardzo, pomimo że mało
zarabiamy, a plażowicze raczej
za nami nie przepadają.
- Nie lubią ratowników?
- Nie, bo stale ich dyscypli
nujemy. Nie chcemy uprzy
krzać im wypoczynku, dbamy
o bezpieczeństwo. Kiedy zwra
cam komuś uwagę, żeby za da
leko nie wypływał, to nie jest to
mój kaprys, tylko obowiązek.
- Co jest największą na

By zagłosować na ratownika
w plebiscycie „Ciacho na pla
ży, czyli najsympatyczniejszy
ratownik sezonu", wyślij
na numer 7168 SMS o treści:
KGP.RATOWNIK imię i nazwi
sko ratownika (np. KGP.RA
TOWNIK Piotr Kowalski).
Koszt SMS-a: 1,22 zł z VAT.

grodą po udanej akcji?
- Wdzięczność tych, którym
się pomogło, chociaż zdarza się,
że ludzie odchodzą bez słowa.
- Czy podrywają was
dziewczyny na plaży?
- Zdarza się, ale my nie mo
żemy flirtować w czasie pracy.
- A po pracy?
- To już inna sprawa...
- Jak podrywa się ratow

nika?
- Zwykle zaczyna się od py
tania, czy można sobie zrobić
zdjęcie z bojką, potem z łódką,
a na końcu z... ratownikiem.

Rozmawiała Natalia Kwapisz
SYLWETKI RATOWNIKÓW ~ KANDYDATÓW DO TYTUŁU „CIACHO
NA PLAŻY..." PREZENTUJEMY

NA STRONIE WWW.GP2LPL

NASZ PLEBISCYT - CIACHO NA PLAŻY...
Wystarczy wysłać SMS, aby
zagłosować na Ciacho na pla
ży, czyli najsympatyczniejsze
go ratownika sezonu. W ple
biscycie mamy prawie 30
kandydatów. Można ich zgła
szać do 25 sierpnia, przysyła
jąc zdjęcie oraz imię, nazwi
sko i miejsce pracy ratownika
na adres: monika^zacharzew-

ska@gp24.pl lub „Głos Pomo
rza" ul. H. Pożnego 19 Słupsk.
Natomiast na swoich fawory
tów można głosować, wysy
łając SMS. Ten, który zdobę
dzie najwięcej głosów, otrzy
ma tytuł „Ciacho sezonu, czyli
najsympatyczniejszy ratow
nik sezonu" oraz tort i kolację
w restauracji.

Wojtek Mucha

Fot Kamil Naffak
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Bałtycka królowa rzek

mmm
Pod Smokiem, ul. Kilińskiego 8,

tel. 059 814 53 95.
liii
Delfin Noc w muzeum 2, godz. 13;

Góra Czarownic, godz. 15; Jeszcze
nie wieczór, godz. 17; Narzeczony
mimo woli, godz. 19; Egzorcyzmy
Dorothy Mills, godz. 21.

ENCYKLOPEDIA BAŁTYKU Troć wędrowna, znana częściej jako mieszkaniec rzek przymorskich jest
tak naprawdę rybą morską.

Pogotowie Ratunkowe - 059 814

70 09, Kapitanat Portu 814 44 30, Uiząd Celny 814 46 37, Straż Miejska 059 814 67 61, 0 697 696
WOPR - 601100100.

Piotr Kawałek
piotr. kawałek@g p24.pl____

Mylne przeświadczenie, że
troć jest rybą słodkowodną wy
stępującą tylko w rzekach,
Wzięło się zapewne stąd, że zi
mą rzesze wędkarzy okupują
brzegi Słupi w nadziei, że uda
bn się złapać troć. Tymczasem
ta ryba większość czasu spędza
w morzu a do rzek wpływa tyl
ko na tarło. - To ryba dwuśro
dowiskowa - tłumaczy Teodor
Rudnik z Zarządu Okręgu Pol
skiego Związku Wędkarskiego
w Słupsku. - Rodzi się w rze
kach, które są dla niej czymś
w rodzaju żłobka. Gdy osiąga
około 12 centymetrów długości,
wypływa w morze.
Do rzeki wraca ponownie
po kilku latach na tarło, któ
re dla troci jest skrajnie wy
czerpujące. Samice rozbijają
brzuchem kamienie, aby po
między nimi złożyć ikrę. Sa
miec ją zapładnia. - Troć nie
bez powodu składa ikrę w ka
mieniach - mówi Rudnik.
~ Musi być przepływ wody i po
wietrza, jaja złożone w piasku
nie przetrwałyby.
Morderczą wędrówkę ry
by rozpoczynają w lipcu,
a kończą w marcu. Do morza
Wraca pięć procent troci,
reszta ginie z wyczerpania
i chorób. Podczas rozbija

059
059
986,
498,

USŁUGI MEDYCZNE
Szpital ul. Mickiewicza 12 tel. 059

814 69 68, Poradnia Zdrowia
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 059
814 6011.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Tel. 059 814 71 70, poniedz.-so
bota w godz. 8-20; niedziela 1018, fax 059 814 99 26.

TELEWIZJA I RADIO
crFKmm #**c«*v

Troć wędrowna złowiona w Słupi.

Fot. Ktzyszof Tomasik

nia kamieni ryba traci śluz,
który chroni ją przed bakte
riami i wirusami. Troć wę
drowna osiąga do metra długo

ści. Pierwotnie występowała
tylko u wybrzeży Europy i Azji.
Pod koniec XIX wieku została
wywieziona do Ameryki. Dziś

występuje niemal na całym glo
bie. Młode ryby żywią się mały
mi skorupiakami, owadami
i larwami. Im starsze osobniki,

tym częściej i więcej zjadają
ryb. Dorosłe są już bardzo żar
łoczne.

cerowa, ale wychodząc z do
mu, nie możemy zapomnieć
o parasolu lub kurtce przeciw
deszczowej - mówi Krzysztof
Ścibor ze słupskiego Biura Pro
gnoz Pogody Calvus. - Na nie
bie dominować dzisiaj będą

chmury, możliwe będą przez
to przelotne opady deszczu.
Temperatura zapowiada się
przyjemna, ale niezbyt wyso
ka, maksymalnie do 18 stopni
Celsjusza nad morzem i 20
stopni w głębi lądu.

Na Wybrzeżu ostrzeżenie
o silnym wietrze, powieje bo
wiem z prędkością do 6 stopni
w skali Beauforta.
Ciśnienie atmosferyczne
będzie się dzisiaj wahać, co
spowoduje, że nasze samopo

czucie nie będzie najlepsze.
Możemy też być pobudzeni,
rozdrażnieni i dość skłonni
do irytacji.
Na szczęście od piątku po
goda zacznie się już popra
wiać, a w sobotę i niedzielę

Piotr Kawałek

20 Blok audycji informacyjnych:
„Obserwator” serwis informacyj
ny; serwis sportowy; prognoza po
gody, 35 „Taneczna Wakacjada
2009” reportaż dokumentalny,
50 „Kawiarenka Filozoficzna: idea
w polityce”.
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 Konkursowy poranek; 7.45
Sport; 7.55 Utrudnienia na dro
gach; 8.10 Gość PM; 8.40 Dzien
nikarskie interwencje; 8.53 Zapo
wiedzi kulturalne; 9.10 Otwarta
antena; 9.45 Pogoda.

PROGNOZA POGODY NA DZISIAJ

Będzie pochmurno,
a na Wybrzeżu powieje.
W czwartek nad Pomorze
Środkowe napłynie wilgotne,
polarnomorskie
powietrze
znad Atlantyku. - Pogoda w
regionie słupskim będzie spa

Daniel Klusek

SZCZEGÖ10WA PROGNOZA POGO
DY W REGIONIE W NASZYM SER
WISIE WWW.GP24.PL/P060DA

Konkurs SMS

Konkurs SMS

Zabawy i smaki dzieciństwa

Moda na domowe przetwory- rozsmakuj się w naturze!
Światem rządzi moda.Smakiem rządzi Król(ewski)! Świat mody od kilku
już sezonów stawia głownie na naturalność. Cukier Królewski postanowił w
ślad za światowymi wybiegami, rozpocząć kampanię promującą naturalność
również w kuchni. Naturalny wygląd, naturalne tkaniny. Dlaczego nie naturalne
słodkości?

Dzieciństwo to magiczny czas. Beztroskie, radosne zabawy
z rówieśnikami to jedne z najwspanialszych wspomnień, które zacho
wujemy w naszych myślach i sercach przez całe życie.
Choć każde pokolenie pamięta je inaczej, to zawsze przywołują one
uśmiech i budzą niezwykły sentyment.

Cukier Królewski zachęca wszystkie młode adeptki sztuki kulinarnej,do bycia modną
nie tylko poprzez naturalny wygląd, ale również dzięki serwowaniu najbliższym
własnoręcznie sporządzonych, na bazie świeżych, sezonowych owoców i czystego,
białego cukru, konfitur,powideł i marmolad.
Uwaga! Wielka Loteria! Szczegółowe informacje
* ;«

nastroniewww.cukier-krolewski.pl

Do wygrania:

znów będzie się można wy
brać na plażę.

Domowy ogród, szkolne podwórko, osiedlowy plac zabaw - krainy naszych
dziecięcych

przygód. Wspólnie z rówieśnikami uruchamialiśmy naszą

dziecięcą, bujną wyobraźnię by letnie popołudnia stawały się niezwykłym

.........^Jjjkp

wydarzeniem. Wyczerpani

zabawą

sięgaliśmy

po

nasze

ulubione

śmietankowe lody, których smak pamiętamy do dzisiaj

9

11^11

Do wygrania:

prezentowanych zestawów
1 od producenta Cukru Królewsktepa^ „

X ręcznik plażowy
mata plażowa

Nagrody otrzymują osoby, które prześlą SMS-a pod numer 7268 o treści KGP1GRA
najbliżej godziny 16.00,18.00 i 19.00 w czwartek, t.j. 13 sierpnia.

Nagrody otrzymują osoby, które prześlą SMS-a pod numer 7268 o treści KGP1GRA
najbliżej godziny 17.00,20.00 121.00 w czwartek, t.j. 13 sierpnia.

Koszt SMS-a 2,44 zł brutto (z VAT). Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dane uczestników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby konkursu i usunięte zaraz po jego zakończeniu.

Koszt SMS-a 2,44 zf brutto (z VAT). Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dane uczestników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby konkursu i usunięte zaraz po jego zakończeniu.
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Niemiecki bank
stwierdził, że nie żyję
INTERWENCJA - Czy ja wyglądam na martwą? - pyta Dorota Adamecka z Miastka. Twierdzi, że
przelew, który z Niemiec wysłała jej znajoma,wrócił z adnotacją, że właścicielka konta nie żyje.

Bytów: Helios, ul. Wojska Polskie
go 36ef tel. 059 822 66 68;
Miastko: Centralna, ul. Armii Krajo
Andrzej Gurba
wej 22, tel. 059 857 90 01; Człu
andrzej.gurba@gp24.pl_____
chów: Ogólnodostępna, ul. Sobie- l
skiego 1, tel. 059 8341178.
- W czerwcu znajoma

IMÜ

z Mannheim dokonała przele
wu na moje konto. Pieniądze
jednak nigdy do mnie nie dotar
chów: Uciecha nieczynne; Miastły. Mam konto osobiste w PKO
ko:Grażyna nieczynne.
BP w Miastku. Wielokrotnie
POMOC DROGOWA
pytałam tam o przelew. Zawsze
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301
odpowiadano mi, że żaden nie
316; Człuchów 059 834 14 12; 0
przyszedł, dlatego nie ma pie
602 176 059.
niędzy na koncie - opowiada
KOMUNIKACJA
Adamecka.
Znajoma z Niemiec spraw
PKP 94 91; 0 703 300 000; PKS
dzała w swoim banku. Przelew
Bytów - 059 822 22 38; PKS
wyszedł. - Dzwoniłam do pol
Człuchów 059 834 22 13; PKS
skiego banku. Napisałam też
Miastko 059 857 2149.
list. I nic, pieniądze zaginęły.
Nie dostałam żadnej odpowie
dzi - mówi Renata z Niemiec,
KRONIKA POLICYJNA
I która dokonała przelewu.
Teraz okazuje się, że pienią
Po pijanej nocy
dze nie zaginęły. - Otrzymałam
POWIAT W nocy policja zatrzymała zwrot euro z adnotacją, że wła
kilku pijanych rowerzystów i kie
ściciel konta, czyli Dorota Ada
rowców. W Mikorowie, gmi
mecka, nie żyje. Bardzo się zde
na Czarna Dąbrówka, ford fiesta
nerwowałam. Jak tak można?!
kierowany przez Andrzeja M. zde
- irytuje się mieszkanka Mann
rzył się z ciągnikiem rolniczym.
heim. Pani Renata wysłała
Kierowca fiesty był pijany. Wydmu
do Doroty Adameckiej fotokopię
chał 1,3 promila alkoholu. W gmi
ze swojego konta bankowego,
nie Lipnica policjanci zatrzymali
gdzie jest zwrot euro z zapisem,
rowerzystę Jarosława R. Miał dwa
że właściciel konta nie żyje.
promile alkoholu.
- Jestem osobą niepełno
sprawną. Cierpię na wiele dole
Próbowali się włamać
gliwości, ale przecież żyję. Tym
BYTÓW W nocy usiłowano włamać
czasem w polskim lub niemiec
się do magazynu restauracji
kim banku mnie uśmiercono.
nad jeziorem Jeleń w Bytowie.
Będą żądała wyjaśnień i prze
Sprawcom nie udało się sforso
prosin - mówi Adamecka.
wać drzwi. Uszkodzili tylko zamek.
W PKO BP w Miastku nie
(ang) chciano z nami na ten temat
Bytów Aibatros nieczynne; Człu

rozmawiać. Nieoficjalnie usły
szeliśmy, że sprawa jest wyja
śniana. - Ale nie adnotacja
o śmierci właścicielki konta, tyl
ko o zwrocie przelewu do Nie
miec. O tej pierwszej sprawie
nic nie wiemy - powiedziano
nam w banku.
Mieszkanka
Mannheim
twierdzi, że to nie pierwszy pro

blem z przelewem, choć pierw
szy z tak drastycznym finałem.
- Do tej pory nie wiem, co
stało się z październikowym
przelewem, bo pieniądze nie do
tarły ani do Doroty, ani z po
wrotem do mnie. Przepadły
- mówi znajoma Adameckiej.
W PKO BP, ale znowu nie
oficjalnie, powiedziano nam, że

Potrzebny jest fotoradar
BEZPIECZEŃSTWO Pomysł radnych wzbudza emocje mieszkańców gminy Miastko i internautów.
Sześciu miasteckich rad
nych wystąpiło z inicjatywą za
kupu fotoradaru po wypadku
koło Dreiynia, w którym zginę
ły trzy osoby, a kilka zostało
rannych. Większość internau
tów krytykuje jednak ten po
mysł, twierdząc, że to tylko pró
ba nabijania samorządowej ka
sy, a nie troska o bezpieczeń
stwo. Pomysł popierają nato
miast miejscowi policjanci, któ
rzy sugerują jednak, aby kupić
przenośny fotoradar, a nie sta
cjonarny, bo ten ostatni popra
wi bezpieczeństwo tylko w miej
scu, w którym będzie stał.
Jednak zdaniem internau
tów, mobilny fotoradar ustawio
ny za przysłowiowymi krzaka
mi nie poprawi bezpieczeństwa
w ruchu. - Po pierwsze, nikt by
się z nim nie ukrywał. Po dru
gie, znaki o kontroli radarowej
można ustawić w wielu miej
scach, aby kierowcy zdejmowali
nogę z gazu - mówią funkcjona
riusze.

(ang, fot. ag)

Czy w gminie Miastko potrzebny jest fotoradar?

Magdalena Adamecka z Miastka

- Oczywiście, że fotoradar
jest w naszej gminie bardzo
potrzebny. To, co dzieje się
na naszych drogach, woła
0 pomstę do nieba. Szczegól
nie niektórzy młodzi kierowcy
mają za nic ludzkie zdrowie
1 życie. Jak dostaną od policji
kilka razy po kieszeni i zostanie
im zabrane prawo jazdy, to
być może się zmienią. Co
dziennie obserwuję rajdy
na ulicy Dworcowej, a to jed
na z ruchliwszych ulic. Łatwo
tam o wypadek

- Nie tylko fotoradar jest
nam potrzebny, ale w wielu
miejscach również sygnaliza
cja świetlna. Mieszkam przy
drodze krajowej. Teraz, w se
zonie wakacyjnym, aby przejść
na drugą stronę, trzeba swoje
odstać. Czasami jest to nawet
kilka minut. Kierowcy bowiem
pędzą tam jak szaleni, mimo że
jest to przecież teren zabudo
wany. Osobiście jestem za sta
cjonarnym fotoradarem usta
wionym najlepiej przy drodze
krajowej.

Wczoraj wysłaliśmy do PKO
BP mailem fotokopię bankowe
go wyciągu obywatelki Nie
miec, gdzie jest zapis o zwrocie
pieniędzy z powodu śmierci Do
roty Adameckiej. Zwróciliśmy
się też o wyjaśnienie sprawy
do Oddziału Regionalnego PKO
BP w Gdańsku. Wciąż czekamy
na odpowiedź. ■

Pierwszy projekt
okazał się za drogi
BYTÓW Łódzka pracownia nie wykona dokumentacji pływalni.

. MASZA SONDA_ _ _ _ _ _ _

Regina Kozieł z Miastka

najprawdopodobniej mieszkan
ka Niemiec dokonuje przele
wów, nie mając dokładnych da
nych właścicielki konta z Miast
ka. Dlatego pieniądze nie docie
rają. Radzą też wyjaśnić zapis
o śmierci przede wszystkim
w niemieckim banku, gdzie
mieszkanka Mannheim ma
konto.

Teresa Lipka z Miłocic

- W Miłocicach jest nowa
nawierzchnia. Nie ma dziur, ale
przy takiej szosie każdy naciska
pedał gazu. U nas przydałby
się więc fotoradar. Denerwują
mnie wypowiedzi kierowców,
że fotoradar jest tylko po to,
aby nabijać sobie kiesę. To nie
jest najważniejsze. Na naszych
drogach największa dopusz- j
czalna prędkość to 90 kilome
trów na godzinę. I nie ma zna- j
czenia, że samochody mogą
wyciągnąć 200 kilometrów na
godzinę.

Pracownia Pion z Łodzi
przedstawiła najkorzystniej
szą ofertę i wygrała pierw
szy przetarg na wykonanie
dokumentacji krytej pływal
ni.
- Musielibyśmy wydać
na ten projekt 335 tysięcy
złotych. To dla nas za dużo.
Nie mamy tyle pieniędzy
w budżecie. Dlatego pierw
szy przetarg unieważniono
i ogłoszono już nowy - mówi
Zenon Smantek, sekretarz
Urzędu Miejskiego w Byto
wie.
Basenowy kompleks ma
być trzykondygnacyjny. Na
parterze znajdzie się basen

sportowy o wymiarach 12,5
na 25 metrów oraz część re
kreacyjna, między innymi z
niecką dla matek z dziećmi,
rodzinną zjeżdżalnią, tak
zwaną dziką rzeką i zespo
łem saun.
Natomiast na piętrze, któ
re będzie miało antresolę
z widokiem na prawie cały
kompleks, zaplanowano ze
spół fitness oraz część ga
stronomiczną.
Znajdą się tam między
innymi siłownia, solaria, sal
ka do gry w rykoszet i
do ćwiczeń rehabilitacyj
nych.
(ANG)
J
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NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

Kocie pchły zmieniły
ich życie w koszmar

EDYTA LITWINIUK
redakcja@gp24.pl

w godz. 10-12

ZAGROŻENIE Mieszkańcy jednego z domów przy ul. Gdańskiej w Lęborku nie mogą pozbyć się
pcheł. Uciążliwe owady przyniosły ze sobą koty, które trafiły tam z sąsiedniego budynku.
Edyta Litwiniuk
Klyta.litwiniuk@gp24.pl _ _ _ _ _ _ _
Kotów jest około 15.
Większość to młode kociaki.
Schroniły się w pralni jedne
go z domów przy ul. Gdań
skiej.
- Lokatorzy mieszkań
przy ul. Gdańskiej brali so
bie koty, a potem je wyrzu
cali. Rozmnożyły się bardzo
szybko. Były źle traktowane,
dlatego z budynków socjal
nych koty przeniosły się
na sąsiednie podwórko, aku
rat do moich rodziców
- mówi pani Anna.

Zdaniem czytelniczki koty
są strasznie zapchlone.
Wspólnie z rodziną próbowa
ła kilkakrotnie już pozbyć
się pcheł, wszystko na nic.
- Zostawiają pchły wszędzie
dookoła. Na ubraniach przyno
simy je do domu. Wszyscy są
pogryzieni... Od prawie dwóch
tygodni próbujemy się ich po
zbyć. Specjalne preparaty dzia
łają tylko chwilowo, pchły wra
cają... Ile już pieniędzy na to po
szło, szkoda gadać - mówi pani
Anna.
Czytelniczka twierdzi, że
pchły bardzo szybko się roz
przestrzeniają.

- Nie mieszkam z rodzica
mi, a w centrum miasta, ale
nawet ja mam w domu
pchły, choć poza rybkami nie
trzymam żadnych zwierząt mówi. Przyznaje, że boi się
o swoje małe dziecko.
- Nawet moje dziecko i kil
kumiesięczne dziecko brata by
ły pogryzione. Mój brat na każ
dej nodze ma po kilkadziesiąt
ugryzień. Ugryzienie przez
pchłę jest gorsze od ugryzienia
komara, swędzi kilkakrotnie
gorzej i utrzymuje się przez
około 2 tygodnie. To, co się dzie
je, to jakiś koszmar - mówi ko
bieta.

u

Zdaniem
specjalistów
ugryzienia pcheł nie są groź
ne dla człowieka.
- Ugryzienia pcheł nie
stanowią zagrożenia dla
zdrowia, jeśli jednak jest ich
dużo, to istnieje ryzyko za
palenia skóry i należy zgło
sić się do lekarza rodzinnego
- mówi Alicja Gajewska, na
czelna pielęgniarka lębor
skiego szpitala.
Na razie rodzina pani Anny
zgłosiła sprawę do MZGK
- Przysłali firmę deratyzacyjną i pryskane było całe
podwórko. Zobaczymy, czy
zadziała - mówi kobieta.

My o sprawie bezdomnych
kotów poinformowaliśmy lę
borski oddział Animals.
Działacze stowarzyszenia
obiecali pomóc rodzinie pańi
Anny.
- Skontaktujemy się z tą
panią i spróbujemy wyłapać
koty. Z tego, co mówi, może
być to trudne, bo koty są nie
ufne. Ustawimy klatki tzw.
samołapki i postaramy się
pojedynczo wyłapać zwierza
ki. Potem je odpchlimy, bo
przecież przez pchły także
one cierpią - mówi Agniesz
ka Śpiewak z lęborskich
Animalsów. ■

ebhi
Lębork: Pod Wagą, ul. Tczewska 6,
tel. 059 862 28 04; Łeba: Stawiń
ska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 059
866 13 65; Wicko: Pod Agawą, tel.
059 8611114.

IMÜ
Lębork: Fregata Harry Potter i Książę

Półkrwi, godz. 17.15,20.
Łeba: Rybak Prawdziwe przygody

Kota w butach, godz. 10,13.30,17;
Kac Vegas, godz. 1130,15,18.30,
20.30, Wrogowie publiczni, godz.
22.30.

iron
Szpitalny Oddział Ratunkowy 059

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

KOMUNIKACJA
PKS Lębork - 059 86219 72; MZK

NA FŁAŹY STANĄŁ CZARNY PUNKT

Nie było żadnej
z dwóch karetek

Lębork - w godz. 7-15 059 862 14

51.

ŁEBA, PŁAZA WSCHODNIA, WTOREK, 11 SIERPNIA, GODZINA 16.00

POMOC DROGOWA
Lębork - 059 862 17 87,059 863
2323,0601 628414.

REKREACJA

TRAĆ Dl N/

£ZI

Czy pomoc przyszła za późno?

Z pomocą naszych czytelni
ków rekonstruujemy przebieg
niedzielnego wypadku, w któ
rym utonął 22-letni mężczyzna.
- Karetka przybyła na miej
sce wypadku dopiero po 20 mi
nutach - twierdzi jedna z czy
telniczek, świadek wypadku.
Zapytaliśmy o to dyrektora
lęborskiego szpitala. Okazuje
się, że w momencie wezwania
ekipy ratunkowej w lęborskim
szpitalu nie było żadnej z dwóch
karetek.
- Pierwsze wezwanie do uto
nięcia w Jeziorze Lubowidzkim
otrzymaliśmy o godzinie 17.12.
Dwie minuty wcześniej ekipa
karetki specjalistycznej poje
chała do wypadku w Brzeźnie.
Druga karetka, tak zwana pod
stawowa, była w tym czasie
na wezwaniu do zasłabnięcia
w Siemirowicach - tłumaczy
Andrzej Sapiński.
To właśnie ta druga karet
ka, która do szpitala wróciła
o godz. 17.25, jako pierwsza wy
ruszyła nad Lubowidz. Dotarła
tam po 6 minutach. Szpital za
przecza, jakoby karetka dostała
mylne zgłoszenie i dotarła nie
na tę plażę.

Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olim

O godz. 17.35, zaraz po po
wrocie z Brzeźna, nad Lubo
widz wyruszyła ekipa karetki
specjalistycznej, żeby wesprzeć
tę pierwszą. Według informacji
od dyżurnego, do godz. 17.15,
kiedy po pomoc dzwoniła jesz
cze raz policja, z jeziora nie wy
łowiono chłopaka. Najprawdo
podobniej stało się to dopiero 5
minut później.
Inny świadek wypadku, któ
ry się do nas zgłosił, stawia ko
lejny zarzut:
- Dziewczyny, którą wycią
gnięto z wody, nawet nie prze
badano. Gdy karetka pojechała,
zaczęło się z nią dziać coś dziw
nego. Miała trudności z oddy
chaniem, strażacy podali jej
tlen i zadzwonili po pogotowie
- relacjonuje.
- Faktycznie, o godzinie
18.17 mieliśmy kolejne wezwa
nie nad jezioro. Jednak, jak wy
nika z relacji ratowników,
dziewczyny nie zabrano, bo
twierdziła, że czuje się dobrze.
Po przewiezieniu do szpitala
i wykonaniu niezbędnych ba
dań tego samego dnia wróciła
do domu - mówi dyrektor.
(EDA)

pijczyków 31 tel. 059 862 7177 pływalnia czynna codz. w godz. 6-22.

KINO
Pięć razy więcej
Harry'ego Pottera

ÜW* .*»**« *■**»»

Przy wschodnim falochronie w Łebie Urząd Miasta postawił obiecany,,czarny punkt" ostrzegający przed niebez
pieczeństwem kąpieli w tym miejscu. Ze względu na tworzące się niebezpieczne wiry i leżące przy wyjściu z por
tu kamienie kąpiel na długości 50 metrów z obu stron falochronu jest zakazana. „Czarny punkt" ma o tym przy
pominać, bo turyści za nic biorą sobie zakazy Urzędu Morskiego. I choć tabliczka miasta jest nieduża i doczepio
na do ostrzeżenia Urzędu Morskiego, to miejmy nadzieję, że ten minimalizm pomoże. I morze więcej już ofiar
w tym miejscu zbierać nie będzie, (eda)

fot. Edyta Litwiniuk

Tir w rowie, kierowca z promilami
NA DROGACH Pijany kierowca tira zjechał do rowu, a o pomoc poprosił policję.
We wtorek wieczorem
do lęborskiej komendy za
dzwonił kierowca ciężarówki
z prośbą o pomoc w wycią
gnięciu auta z rowu.
Na miejscu okazało się, że
kierowca we krwi ma po
nad 2 promile alkoholu.
Kilka minut po godz. 18
dyżurny lęborskiej komendy

odebrał telefon od kierowcy,
który prosił o pomoc w wy
ciągnięciu tira, którym wje
chał do rowu na trasie nr 6
z Lęborka do Słupska.
Na miejsce pojechał patrol
drogówki.
Jakież było zdziwienie po
licjantów, kiedy okazało się,
że 43-letni kierowca tira,

słupszczanin, który prosił
ich o pomoc, był pijany.
- Po przebadaniu okazało
się, że mężczyzna miał w orga
nizmie prawie 2 promile alko
holu - wyjaśnia mł. asp. Daniel
Pańczyszyn z KPP w Lęborku.
Kilka godzin trwało wycią
ganie Tira z rowu, ze względu
na konieczność wcześniejszego

rozładowania 40 ton zboża.
W tym czasie kierowca trzeź
wiał w policyjnym areszcie.
- Słupszczanin stracił prawo
jazdy, sąd zadecyduje na jak
długo. Za prowadzenie pod
wpływem alkoholu grozi mu
nawet do 2 lat więzienia - mówi
Pańczyszyn.
(EDA)

Pięć dodatkowych seansów
Harry'ego Pottera zapowie
działo lęborskie kino Fregata.
To efekt dużego zainteresowa
nia filmem.
Oprócz wcześniej zaplano
wanych seansów, czyli o godz.
17.15, do czwartku włącznie
w kinie można przyjść na do
datkowe projekcje. Film „Harry
Potter i Książę Półkrwi" obej
rzymy jeszcze od najbliższej
soboty do czwartku dodatko
wo także o godz. 14.00.
Bilety można kupić na go
dzinę przed seansem lub zare
zerwować od poniedziałku
do piątku w godzinach 10-13
pod numerem telefonu (059)
862 25 30.
Za bilet normalny zapłaci
my 13 zł, za ulgowy 12 zł i 11 zł
w przypadku zamówień zbio
rowych (powyżej 15 osób).
(EDA)

mmmmmm
Pił denaturat i się podpalił
We wtorek wieczorem
z dworca PKP w Lęborku karet
ka pogotowia zabrała starsze
go mężczyznę, który podczas
picia denaturatu stanął w pło
mieniach. Mężczyzna nadal
przebywa w szpitalu.
- Przybyli na miejsce poli
cjanci zastali tam już ekipę po
gotowia ratunkowego, która
zabierała starszego mężczy
znę. W rozmowie ze świadka
mi ustalono, że kilka minut
wcześniej mężczyzna pił dena
turat, po czym zapalił papiero

sa i stanął w płomieniach
- mówi Daniel Pańczyszyn
z KPP w Lęborku.
Policja wykluczyła udział
w zdarzeniu osób trzecich.
- Badamy okoliczności
wypadku, przejrzany zostanie
też zapis z kamer zainstalowa
nych na dworcu - mówi Pań
czyszyn.
Poparzony mężczyzna to
najprawdopodobniej
bez
domny. Z poparzeniami 60%
ciała nadal przebywa w lębor
skim szpitalu.
(eda)

czwartek 13 sierpnia 2009
LISTY 00 REDA KOI

Pociąg ekspresowy na słupskim dworcu PKP.

W obronie pociągów
List Zarządu Regionu
Słupskiego NSZZ Solidar
ność do ministra infrastruk
tury.
Zarząd Regionu Słupskie
go NSZZ Solidarność sta
nowczo protestuje przeciwko
dalszej marginalizacji regio
nu słupskiego poprzez likwi
dację połączeń PKP z War
szawą i południem Polski.
Takie działania hamują
nie tylko rozwój naszego re
gionu, ale jednocześnie unie
możliwiają przemieszczanie
się ludności między innymi
w poszukiwaniu pracy. Zli
kwidowanie linii regionalnej
PKP pogorszyło komunika
cję w kierunku Trójmiasta,
powodując znaczne wydłuże
nie czasu przejazdu osób po
dróżujących SKM.
Mając na uwadze zwięk
szenie mobilności zawodowej
i przestrzennej osób znajdu
jących się w niekorzystnej
sytuacji zawodowej, Zarząd
Regionu oczekuje cofnięcia
niekorzystnej decyzji.

PRZEWODNICZĄCY ZR NSZZ
Solidarność,
Stanisław Szukała

PSL chce pociągów
Zarząd Powiatowy Pol
skiego Stronnictwa Ludowe
go w Słupsku podjął uchwa
łę, w której wyraził zdecydo
wany sprzeciw wobec zamia
ru likwidacji przez spółkę
PKP Intercity z dniem 1
września połączeń kolejo
wych ze Słupska do Przemy
śla i Katowic oraz ogranicze
nia do dwóch dni w tygodniu
kursowania ekspresu Słupia
ze Słupska do Warszawy.

Fot. Krzysztof Tomasik

Likwidacja tych połączeń
spowoduje odcięcie miesz
kańców regionu, a przede
wszystkim młodzieży stu
diującej
na
uczelniach
w kraju, od dogodnego dojaz
du na uczelnie, spowoduje
również odcięcie miasta
od reszty kraju oraz dalszą
marginalizację regionu słup
skiego.
ZP PSL Słupsk

Czytelnicy przeciwko
likwidacji pociągów
Od trzech lat studiuję
w Poznaniu i z przykrością
muszę stwierdzić, że z roku
na rok, po każdej zmianie
rozkładu jazdy pociągów
do Poznania jest coraz
mniej. Oprócz malejącej licz
by połączeń, fatalnego sko
munikowania (zarówno z ko
munikacją krajową, jak i tą
lokalną na terenie Słupska
i okolic), wydłuża się czas
przejazdu, a ceny biletów
wzrastają. Komfort jazdy nie
uległ poprawie - zarówno,
jeśli chodzi o wagony i ich
wnętrza, jak i stan torowisk
oraz bezpieczeństwa - ostat
nie wypadki na przejazdach.
Warto nadmienić, że
atrakcyjne cenowo, jak i cza
sowo, połączenia pociągiem
osobowym przez Miastko
i Szczecinek do Poznania są
od pewnego czasu zaniedby
wane oraz likwidowane. Ta
ka podróż zajmuje mniej
czasu niż podróż pociągiem
pospiesznym, który jedzie
przez Koszalin i Białogard.
A skoro już się czepiam, to
warto przyjrzeć się sezono
wemu nocnemu połączeniu,
które niemal na każdej stacji
ma ponad 30-minutowe po

stoje (mam na myśli pociąg zamykać szanse dla miasta
jadący ze Słupska w kierun i okolic.
ku południa Polski). Moim
Michał Łowiecki
zdaniem, chcąc doprowadzić
do zachowania zagrożonych Popieram akcję „Gło
połączeń kolejowych, należy
pomyśleć także o lokalnych su
przewoźnikach (PKS, MZK,
Kilka dni temu wróciłam
a teraz ZTM, ustalający roz z Wrocławia, podróż odbyła
kłady jazdy autobusów miej się w koszmarnych warun
skich, Nord Express i inni), kach. Można porównać ją
dzięki którym niemożliwe do czasów z lat 80. W czyim
jest dotarcie, nie wspomina interesie leży likwidacja ko
jąc o np. czasowej wygodzie munikacji z dużymi miasta
dojazdu, chociażby na poran mi?
ny pociąg relacji Słupsk
Nie jest tajemnicą, że du
- Przemyśl. Jest to w intere żo młodych ludzi opuszcza
sie mieszkańców, ale i władz nasze miasto, szukając dla
samorządowych, które po siebie lepszych perspektyw
winny pracować na. korzyść nauki, pracy i życia. Moja
społeczności, planować i or córka również wyjechała, ma
ganizować sprawną komuni dobrą
pracę,
studiuje
kację dla mieszkańców.
we Wrocławiu. Dlaczego od
Jak najbardziej jestem biera mi się szansę na kon
przeciwny likwidacji połą takty z własnym dzieckiem?
czeń kolejowych, które spra
Nie każdego stać na sa
wiają, że zarówno Słupsk, mochód lub samolot. Takich
jak i cały obszar Pomorza osób, które na likwidacji po
Środkowego mają kontakt łączeń PKP stracą, jest
z innymi regionami w kraju. na pewno więcej. Protestuję
Strata połączeń komunika przeciwko takim pomysłom.
cyjnych
przyczyni
się Mam nadzieję, że mój głos
do spadku zainteresowania dołączy do innych protestu
naszym regionem, wzrostu jących przeciw odebraniu
natężenia ruchu samochodo miastu tych połączeń.
wego na fatalnych i zatłoczo
Maria ze Słupska
nych (zwłaszcza w sezonie
letnim) pomorskich drogach. Z PKP trzeba walczyć
Obwodnica Słupska pro
blemu tutaj nie rozwiąże, bo
Problem połączeń kolejo
głównie chodzi o ruch pół wych na Pomorzu Środko
noc-południe. Jest to czas wym istnieje od lat. Dokład
na to, by nasi samorządowcy nie nie pamiętam, kiedy za
pokazali, czy potrafią dzia czynaliśmy o nie walkę.
łać dla własnych interesów, Przypominam sobie, jak
czy jednak są w stanie wy po wielu staraniach urucho
pracować coś, co będzie słu miono połączenie Kołobrze
żyć wszystkim mieszkańcom gu z Gdynią (słynne „Pobrzeoraz rozwojowi naszego ob że”), które zatrzymywało się
szaru - słowem, czy zależy w Potęgo wie. Po pewnym
im na tym, by otwierać, a nie czasie wydłużono je do Kato

wic, później do Bielska-Bia
łej. Następnie zmieniono
kurs do Krakowa.
Ze spółki Przewozy Regio
nalne połączenia wciśnięto
do Intercity, zmieniono kurs
na Warszawę, wydłużono
ponownie do Krakowa, skró
cono do Warszawy. Kombi
nowano skróty do Słupska.
Teraz kombinuje się dwa ra
zy w tygodniu do Kołobrze
gu. Zlikwidowano postój
w Potęgowie.
Mam pomysł: dać ten
skład na trasę Warsza
wa-Łódź, aby wicepremiera
Waldemara Pawlaka redak
torzy nie nękali i nie musiał
się wyrażać „a sio”.
Natomiast skład, którym
podróżuje premier Pawlak,
dać na trasę Warszawa-Kołobrzeg we wszystkie dni ty
godnia, co będzie z pożyt
kiem dla pasażerów Żyrar
dowa, no i oczywiście dla
nas, od Lęborka do Koło
brzegu, z zatrzymywaniem
się w Potęgowie.
Popieram
wszystkich,
którzy się włączyli w akcję,
ze starostą słupskim na cze
le.
Jednocześnie zadaję pyta
nie: gdzie są wójtowie gmin
od Kołobrzegu do Wejhero
wa? Przypominam, niedługo
wyborcy będą potrzebni.

Andrzej Bazyli Rzepiński
z Potęgowa

Śmieci w zaokrągleniu
Artykuł „Coraz droższe
śmieci” (GP, 27.07.2009) za
wiera niepotwierdzoną w
rzeczywistości informację.
Intencją przyjętej w dniu 23
lipca 2009 r. Uchwały nr XLHI-388/2009 Rady Miejskiej w Lę

borku w sprawie określenia
górnych stawek opłat jest zaha
mowanie niekontrolowanego
wzrostu opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, opróż
niania zbiorników bezodpływo
wych i transportu nieczystości
ciekłych.
Przyjęte przez Radę Miej
ską w Lęborku górne stawki
opłat ponoszonych przez
tych właścicieli są na pozio
mie obecnie funkcjonujących
stawek zaokrąglonych do 50
groszy.
Dotychczas firmy mogły
swobodnie kształtować ceny,
bez górnego ograniczenia,
na podstawie umowy pomię
dzy odbiorcą a mieszkańca
mi Lęborka.

Alina Zajączkowska,
ZASTĘPCA BURMISTRZA LĘBORKA

CZEKAMY NA LISTY

1

W każdy czwartek w „Głosie
Pomorza" zamieszczamy li
sty od naszych czytelników.
Zachęcamy do korespon
dencji z redakcją, wszystkie
listy opublikujemy.
Piszcie, co Wam się podo
ba i co denerwuje lub prze
szkadza.
Uwaga, anonimów nie pu
blikujemy, można jednak
personalia zastrzec do wia
domości redakcji.
Listy przesyłać można na
adres
naszej
redakcji
w Słupsku: „Głos Pomorza",
ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk. Listy można
również przesyłać drogą
elektroniczną na adres emailowy: Iisty@gp24.pl

(zida)

www.gp24.pl
✓ aktualności ✓ ogłoszenia ✓ galerie ✓ forum ✓ sport

SERWIS GŁOSU POMORZA

4

Nie walczą o akcyzę

Wybór polisy z sied

^Zachodniopomorskim i
Pomorskiem sprowadzający auta
jjtywane nie odwołują się od decyzji
Więcej o tym na str. 14.

Serwis internetowy rankomat.pl
podpowiada kierowcom, jak wybrać
najlepszą polisę OC i AC. Piszemy o
tym na str. 15.
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Koreańczyk w innym stylu
NOWOŚCI Do polskich salonów wjechał właśnie odświeżony model Kia cee'd, jeden z hitów naszego rynku w
Amende aut kompaktowych. Ceny rozpoczynają się od 44900 złotych. Można go poznać po zmienionym przodzie.
^°Jciech Frelichowski
Wojciech.frelichowski@gp24.pl

, Kia cee’d to europejski hit
°reańskiej marki. Od poc^4tku sprzedaży, czyli
grudnia 2006 roku, naYWców w Polsce znalazło
l8ko 20000 egzemplarzy,
czego kilka tysięcy sztuk
°stał0 zakupionych przez
**°*icję. Auto jest pierwszym
^°delem Kia stworzonym
j a europejskiego klienta
Produkowanym w Europie
abryka w Żylinie na SłowaJest to również pierwsze
Wludniowokoreańskie auto,
tore otrzymało najwyższą
cenę pięciu gwiazdek od eli
zejskiej organizacji bezPleczeństwa Euro NCAP
które jest objęte 7-letnią
karanej ą.
^«ki rozpoznawcze
*°Wego kompaktu
Zmiany stylistyczne nad
ała i wnętrza dotyczą pię^odrzwiowej wersji hatch. ?ck i cee’da SW, czyli koml- Natomiast trzydrzwiową
Jersje pro-cee’d poddano je^riie zmianom wewnętrz
nym. W wyglądzie zewnętrz
nym dwóch pierwszych od
mian cee’da zmieniono
Pr2ede wszystkim przód aua- Elementem rozpoznaw

Nowy wlot powietrza w cee'd jest znakiem rozpoznawczym Kii.
czym jest wlot powietrza ze
specyficznym chromowanym
obramowaniem, zgodnym
z nową linią aut marki Kia.
Ponadto pojazd wyróżnia się
nowym zderzakiem, maską
silnika, reflektorami w ciem
nej oprawie oraz lampami
przeciwmgielnymi.

Z tyłu delikatnie przepro
jektowano klosze świateł
i zderzak. Nowe tylne lampy
przypominają teraz swoim
wyglądem światła wykonane
w technologii LED.
Ponadto nowością są lu
sterka zewnętrzne ze zinte
growanymi kierunkowska

zami oraz wprowadzono no
we wzory felg.
Nowe detale i wyposaże
nie wnętrza
We wnętrzu zauważyć moż
na nową, wielofunkcyjną kie
rownicę w sportowym stylu.
Do niego pasuje sportowy, krót

Fot. Kia

ki drążek zmiany biegów z wy
godnym przyciskiem pozwala
jącym na załączenie wstecznego
biegu. Ponadto powiększono
schowek w konsoli centralnej
oraz przeprojektowano zegary
z czerwonym (zamiast poma
rańczowego) podświetleniem.
Wreszcie subtelnie zmieniono

konsolę centralną, w której
znajdują się panele audio i kli
matyzacji.
Oprócz zmian w stylistyce
nadwozia (hatchback/kombi)
oraz wnętrza (wszystkie trzy
wersje nadwoziowe) na uwagę
zasługują nowe systemy i roz
wiązania techniczne. Auto mo
że być wyposażone w szereg
systemów wspomagających kie
rowcę i zwiększających bezpie
czeństwo. Mogą to być m.in.
system wspomagający pokony
wanie podjazdów (HAC), pod
powiedzi ruchu kierownicy
(VSM), kontroli prędkości
(ogranicznik/tempomat), opty
malnego stylu jazdy, monitoro
wania ciśnienia w oponach
(TPMS). Nabywca będzie też
mógł zamówić automatyczną,
dwustrefową klimatyzację czy
zestaw głośnomówiący do tele
fonu lub system audio z funkgą
bluetooth.
Pod względem oferowanych
silników zmian nie ma. Jedyną
nowością w układzie napędo
wym jest 6-biegowa skrzynia
manualna konfigurowana z sil
nikiem wysokoprężnym 1.6
CRDI.
Przypomnijmy, że cee’d wy
stępuje w trzech wersjach ben
zynowych (1.4 109 KM, 1.6
122 KM i 2.0 143 KM) i trzech
wysokoprężnych (1.6 CRDI 90
i 115 KM, 2.0 CRDI 140 KM). ■

^IWłYZACYMWIEŚO

^°da ceni „człowieka
Sł,'egu"
Czeska firma podała, że mo^ Yeti będzie oferowany
^ Polsce w czterech wersjach
Wyposażenia: Yeti, Active, Am
nion oraz Experience. Ceny
^czynają się od 62900 zł.
** podstawowej wersji Yeti
uposażone jest w: elektryczsterowane szyby przednie
'Usterka boczne, 16-calowe
*°ła, reflektory przedwmgielZ- poduszki powietrzne czo°We i boczne z przodu. W bopätszych odmianach jest już
^niatyzacja, komputer i tryb

proc.) i Volkswagen: 848 591
sztuk (0,2 proc.).
Dodajmy, że w tym czasie
cały rynek motoryzacyjny
w Europie się skurczył o 11
proc.

Laguna Coupe z nową mo
cą i skrzynią
Usportowiona odmiana Re
nault Laguny właśnie debiutu
je w polskich salonach w no
wej wersji Coupe. Pod maską
nowy silnik 2.0 Turbo 170 KM
i automatyczna skrzynia bie
gów. Samochód kosztuje
99500 zł.

road dla napędu na cztery

«oła.
^Wórka producentów
1,4 plusie
2 danych stowarzyszenia
j.CEA, skupiającego producen
tów aut w Europie, tylko cztery
t|rmy mogą pochwalić się
Większą sprzedażą samocho
dów w pierwszej połowie br.
w analogicznym okresie
^°08 r. Są to: Dacia - 117131
jórzedanych
pojazdów
[Wprost o 28,6 proc. w stosundo pierwszej połowy
^biegłego roku), Hyundai
^ 172116 sztuk (15,7 proc.), AlRomeo - 59283 sztuk (10,4

Honda dla Brytyjczyków
to jest to
Jak podaje analityczny Sa
mar, Brytyjczycy w rankingu
magazynu konsumentów naj
wyżej ocenili niezawodność
Hondy Accord. 98,5 proc. ba
danych (niemal 90 tys. kierow
ców wzięło udział w ankiecie)
oceniło ten model jako najbar
dziej niezawodne auto na
tamtejszym rynku. Drugą po
zycję zajął mniejszy model te
go japońskiego producenta Jazz z wynikiem 98,2 proc.
Honda
w
tym
badaniu
pokonała inne firmy.

(GH)
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Importerzy używanych aut już nie walczą
ZDERZENIA Średnio co trzecia osoba sprowadzająca samochód z zagranicy musi dopłacie domiar akcyzy. Ze statystyk, które otrzymaliśmy z zachodniopomor
skich i pomorskich urzędów celnych, wynika, że tylko nieliczni odwołują się od domiarów podatku. Większość płaci tyle, ile im teraz wyliczają celnicy.
W pierwszym półroczu 2009
roku importerzy z województwa
zachodniopomorskiego sprowa
dzili 12.513 aut. Kolejne 2.927
aut wjechało do nas w lipcu,
a w pierwszym tygodniu sierp
nia - 747. Z tego w Koszalinie
odprawiono akcyzowo 6.538 sa
mochodów osobowych.
Nieco mniej, bo tylko 3.972
auta, zgłoszono w I półroczu
w Urzędzie Celnym w Słupsku.
Auta używane nadal więc
napływają do nas z zagranicy,

ale nie ma już takich sytuacji,
jakie zdarzały się przed noweli
zacją ustawy o akcyzie, która
miała miejsce w minionym ro
ku. Wówczas nagminnie zda
rzały się sytuacje, że w deklara
cji akcyzowej, w której importer
auta określa wysokość podatku,
jaki ma zapłacić za sprowadze
nie auta, wpisywano symbolicz
ne 1 euro.
Teraz to niemożliwe, bo no
we przepisy pozwalają celni
kom na kwestionowanie dekla

rowanej ceny zakupu. W regio
nie zachodniopomorskim śred
nio co piąty importer wzywany
jest do złożenia korekty dekla
racji i dopłaty podatku. W re
gionie słupskim - co trzeci.
Jacek Szafrański, naczelnik
UC w Słupsku, powiedział
nam, że w Słupsku nikt jeszcze
nie odwoływał się od domiaru
podatku. W Zachodniopomorsłtiem na polemikę z celnikami
w sprawie wartości auta zdecy
dowały się tylko 44 osoby.

Kiedy należy liczyć się z do
miarem? Przepisy mówią, że
celnicy mogą zakwestionować
cenę zakupu pojazdu, gdy od
biega ona „znacznie” od średniej
ceny rynkowej takiego samego
auta w Polsce. Określenie
„znacznie” nie zostało nigdzie
zdefiniowane, wiadomo jednak,
iż utarła się praktyka, że ozna
cza ono różnicę większą niż 20
procent.
Podstawę, z którą porówny
wana jest deklarowana cena za

kupu, wylicza się, dzieląc cenę
cennikową (np. z katalogu Eurotaksu) przez współczynnik
VAT (1,22) i współczynnik ak
cyzy (1,031 w przypadku aut
z silnikami o pojemności do 2.0
włącznie i 1.186 w przypadku
aut z większymi motorami).
Importerzy mają prawo nie
zgodzić się z podstawą opodat
kowania narzucaną przez celni
ków i udowadniać, że niższa ce
na zakupu wynikała np.
z uszkodzeń auta. Ryzykują

jednak, że będą musieli zapłat
za ekspertyzę.
- Domiary najczęściej 88
w przedziale od 100 do 800 ®
- powiedziała nam Monik8
Woźniak-Lewandowska, rzeczniczka Izby Celnej w Szczecime.

Masz problem związany z au
tem? Zadzwoń nr tel. 697 770
219 lub wyślij e-maila na adres
marcin.bamowski@gp24.pl

Audi w nowej wersji
PREMIERY W krajowych salonach pojawił się model Q7 po mo
dernizacji. Auto jest nowocześniejsze i superwyposażone.
Z przodu duża osło
na chłodnicy otrzymała no
we kontury, pionowe chro
mowane listwy kontrastują
z czarnym, błyszczącym la
kierem. Zmodyfikowano tak
że zderzaki: w dolnej części
są pokryte czarnym lub po
pielatym kontrastowym la
kierem, w zależności od ko
loru nadwozia. Osłona pod
wozia ma teraz w środkowej
części zderzaka wyraźnie za
znaczone żebra. Standardo
wo montowane są diodowe
światła do jazdy dziennej.
Z tyłu dolną część zderzaka
pokryto lakierem w kontrasto
wym kolorze, przeprojektowano
pokrywę bagażnika i zamonto
wano diodowe światła tylne.
W kabinie duże okrągłe ze
gary obramowano materiałem
metallic. Ponadto liczne ele
menty obsługowe zostały udo
skonalone i ozdobione chromo
wanymi detalami, zaś nastrojo
we światła w tapicerce drzwi
oraz ozdobne wstawki po stro
nie pasażera nadają wnętrzu
dystyngowany charakter.
Audi Q7 może być wyposa
żone w jeden z sześciu silników
z bezpośrednim wtryskiem:
dwoma benzynowymi i cztere
ma wysokoprężnymi. W tym ze
stawie jest także najmocniejszy
diesel na świecie zastosowany
w SUV-ie - jednostka V12 TDI,
która z sześciu litrów pojemno
ści uzyskuje moc 500 KM i mo
ment obrotowy o wartości 1.000
Nm już od 1.750 obr7min. Q7
z tym silnikiem przyspiesza
do setki w 5,5 sekundy. Mimo
imponującej mocy spala średnio
11,3 litra paliwa na 100 km.
Bazową jednostką wysoko
prężną jest silnik 3.0 TDI o mo
cy 240 KM, który spala tylko
9,1 litra paliwa na 100 km.
O 0,2 litra mniej zużywa do
stępny na życzenie 3.0 TDI cle

an diesel. Wariant ten spełnia
zapowiadaną na 2014 rok euro
pejską normę emisji spalin Eu
ro 6.
Również w przypadku diesla
V8 4.2 TDI zużycie paliwa spa
dło - z 11,1 do 9,9 litra
na 100 km. Jednocześnie wzro
sła moc do 340 KM.
Podstawową jednostką ben
zynową jest silnik V6 3.6 FSI
o mocy 280 KM. O 70 KM moc
niejszy jest motor V8 4.2 FSI.
Moc silników przekazywa
na jest poprzez sześciostopnio
wą przekładnię tiptronic do sys
temu napędu quattro.
Seryjne wyposażenie Q7 to
m.in.: zależne od prędkości jaz
dy wspomaganie układu kie
rowniczego, podwójna podłoga
w bagażniku z dodatkowym
schowkiem pod podłogą, reling
dachowy, komfortowa automa
tyczna klimatyzacja, system ob
sługi MMI, radio z odtwarza
czem CD i ośmioma głośnika
mi.
W seryjnym wyposażeniu
znajduje się wiele luksuso
wych elementów: m.in. czterostrefowa
automatycz
na klimatyzacja, komforto
wy klimatyzowany fotel,
a także system audio i infor
macji z twardym dyskiem,
kolorowym monitorem z gra
fiką map 3D, napędem DVD
oraz obsługą głosową. Moż
na ją rozbudować do luksu
sowej centrali multimedial
nej poprzez podłączenie np.
telefonu z bluetooth, tunera
TV, cyfrowego tunera radio
wego. Audi oferuje także
ekskluzywny zestaw audio
firmy Bang & Olufsen
z dziesięcioma kanałami,
mocą 505 W i 14 głośnikami.
Audi Q7 kosztuje niemało ceny zaczynają się od kwoty
233700 zł.

sokoprężnym
ci 800 PLN w prezencie!
A, 4

Cena sprzedaży Legacy 2.0 RA HID (silnik benzynowy, wersja sedan) z rocznika 2008.
aży Legacy 2.0D RA (silnik wysokoprężny, wersja sedan) z rocznika 2008.

z silnikiem benzynowym oraz wysokoprężnym z rocznika 2008): bony paliwowe Statoil o wartości 800 PLN gratis!
! Szczegóły u naszych Dealerów.

Think. Feel. Drive.

Wojciech Frelichowski

«fein»

SUBARU

SR
Agrykolex sp. z o.o.

ul. A. Struga 78
70-777 Szczecin
tel. 091 812 78 81
szczecin@subaru.pl
www.szczecin.subaru.pl
Subaru zaleca produkty:
Audi Q7 w wersji po modernizacji.

Fot Wojciech Frelichowski
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Wybór polisy bez pośpiechu

tacie

UBEZPIECZENIA Zakup polisy nie należy do ulubionych czynności wielu właścicieli samochodów. Serwis internetowy

i Sä

rankomat.pl podpowiada, w jaki sposób dokonać najlepszego wyboru spośród rynkowych ofert ubezpieczycieli.
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^°jciech Frelichowski

Serwis rankomat.pl to inter^towa wyszukiwarka, która
P°zwala szybko porównać oferv wielu towarzystw i zakupić
Misę OC i AC online. Według
Wtórców wyszukiwarki umożli^a ona szybki wybór najko
rzystniejszego ubezpieczenia
I e tylko pod względem ceny,
e^z także zakresu ochrony
u“ezpieczeniowej.
Obecnie
^ serwisie rankomat.pl moż^ Porównać ofertę kilkunastu
^ ubezpieczeniowych.

Jeszcze więcej uwagi trzeba
poświęcić wyborowi ubezpiecze
nie autocasco (AC). W przeci
wieństwie do obowiązkowych
polis OC, których zawartość
jest regulowana prawnie usta
wą wspólną dla wszystkich
ubezpieczycieli, ubezpieczenia
AC mogą wyglądać różnie
w różnych towarzystwach ubez
pieczeniowych. Punktem wyj
ścia przy zakupie AC jest uważ
na lektura ogólnych warunków
ubezpieczeń. Choć wszyscy
o tym wiemy, rzadko zdarza się,
by ta reguła była stosowa
na w praktyce.

nagle, to po diable
Wybierając polisę ubezpieCzeniową, rankomat.pl radzi
re robić tego w pośpiechu. Szu^e ubezpieczenia na dzień
Przed końcem dotychczasowej
Polisy to często narażanie sa^go siebie na stres, który
sPrzyja złym wyborom. Po^ tym warto dać sobie chwilę
^ spokojne znalezienie nowej
Polisy choćby dlatego, że w oferach ubezpieczycieli co jakiś
C2as pojawia się coś nov/ego
1 Pioże się okazać, że tegorocz^ polisa jest nie tylko lepsza,
a'e też trochę tańsza od po
przedniej.

Nie cena, ale zakres
Większość
kierowców
przy wyborze polisy zwraca
uwagę jedynie na cenę. Tym
czasem najtańsze ubezpiecze
nie nie zawsze jest najlepsze.
Zazwyczaj trochę droższa polisa
niesie ze sobą więcej korzyści.
Jeszcze mocniej działa to w dru
gą stronę - ubezpieczenie,
za które teraz zapłacimy mniej,
może generować więcej kosztów
w przyszłości.
Na wysokość składki ubez
pieczeniowej ma wpływ wiele
czynników, m.in, wiek, płeć, ad
res zamieszkania, a także licz
ba kilometrów zwyczajowo

^°jdech.frelichowski@gp24.pl_ _ _ _ _

TAXI

Wojciech Rabiej,
szef serwisu rankomat.pl

Internet umożliwia wybór najkorzystniejszego ubezpieczenia OC i AC.

przejeżdżanych oraz np. czy
w rodzinie jest małe dziecko.
Długi okres korzystania z ubez
pieczenia i brak szkód w tym
czasie może obniżyć składkę
nawet o 60 procent.
Pamiętajmy, że lata bezszkodowej jazdy wypracowane
u poszczególnych ubezpieczy
cieli sumują się, a historia
szkód liczona jest osobno dla
OC i AC. Zawsze warto spraw

WYKONUJE BADANIA TECHNICZNE
WSZYSTKICH POJAZDÓW

tel. (O 94) 346 04 02

Naszym Klientom przez cały rok

(O 94) 347 02 20
WWW.TAXI /96-25.PL

bezpłatnie ustawiamy światła, sprawdzamy hamulce i amortyzatory.

i 19625

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, soboty 9-14
tel. 348-30-28, 348-30-25. Realizujemy płatności kartą kredytową

Sprzedaż ant i

kreśloną kłódką widoczną
na pasku adresu i oznacza cer
tyfikat Veri-Sign Inc - najwięk
szego na świecie rejestru do
men internetowych. ■

Pamiętaj!!!
Opłaty we wszystkich Stacjach są jednakowe

vmw .ssh

1974709G1K2A

Internetem pod kontrolą
Kiedy decyzja odnośnie
ubezpieczyciela jest już podjęta,
pojawia się problem wyboru
sposobu zakupu polisy. Dzisiaj
zapłacić można też za pośred
nictwem porównywarek inter
netowych, takich jak serwis

rankomat.pl. Wykorzystując e-przelew, koniecznie trzeba
zwrócić uwagę na kwestię bez
pieczeństwa. Tylko, gdy adres
URL zaczyna się od https://,
a nie http://, możemy mieć pew
ność, że wpisane dane są prze
syłane dalej w postaci zaszyfro
wanej, niemożliwej do odczyta
nia przez przestępców. Ponadto
bezpieczna strona w intemecie
jest oznaczona małą, nieprze-

Stacja Kontroli Pojazdów

96-25]

DzWOŃ BEZPŁATNIE Z DOMOWEGO

_. (94) 19625
600 950 950 Tus-219625

dzić korzyści sprzedaży łączo
nej. Cena za pakiet OC i AC by
wa nawet niższa niż samo OC.

Fot. Krzysztof Tomasik

- Przy wyborze ubezpieczenia
AC należy zwrócić szczególną
uwagę na zakres ochrony ubez
pieczeniowej auta, czyli to,
przed czypi chroni nas polisa.
Ważną kwestią jest też suma
ubezpieczenia, nasze obowiązki
jako ubezpieczającego oraz lista
wyłączeń odpowiedzialności za
kładu ubezpieczeń. Warto zapy
tać ubezpieczyciela również
o poziom franszyzy integralnej,
czyli minimalnej wartości szko
dy, którą pokryje ubezpieczyciel,
zasady rozliczeń kosztów napra
wy uszkodzonego pojazdu czy
zmniejszenie odszkodowania
z tytułu amortyzacji. Podobnie
jest z ubezpieczeniem OC. Naj
ważniejsze kwestie w tym przy
padku to darmowy pakiet miniassistance,
czyli
pomoc
na drodze dla sprawcy, Zielo
na Karta, ceny ofert specjalnych
oraz ochrona za granicą.

-------------------------------------------- ----------------------------- 1HSÖ9M

Kratka zapadfa.
VAT-u nie będzie,

TRUCK CENTRUM Sp. z o.o. Koncesjoner Renault Trucks
75-2HOddział w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 24-26
serwis - części zamienne tel. 094 342 30 79
kom. O 665 777 747; 0 665 777 731
dział handlowy tel./fax 094 347 11 43
kom. O 665 777 740; 0 665 777 739
Zapraszamy na:
- przeglądy gwarancyjne, okresowe, pogwarancyjne
pojazdów ciężarowych i dostawczych,
- przeglądy oraz naprawy pogwarancyjne
innych marek, klimatyzacja
- sprzedaż części zamiennych.

oraz dostawczych Renault Trucks - atrakcyjne ceny,
Części samochodowe

HURTOWNIA FILTRÓW

/\multikak

75-122 Koszalin, ul. Mieszka I 2a
tei. (094) 346-29-16, 342-64-38
Czynne: pon.-pt. 8-17, sob. 8-14

RnBn^r^y AVIA

ifa

Polecamy:

e filtry oleju, powietrza, kabinowe do samochodów, klocki hamulcowe
• paski klinowe wieiorowkowe i rozrządu 900 typów
• japońskie świece zapłonowe firmy DENSO

www.reHauii.fH

• świece żarowe FAI Automotive

NOWE RENAULT SCENIC I GRAND SCENIC Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ ODUCZENIE PODATKU VAT.
Ponadto do wyboru modele: Nowy Megane i Mśgane Grandtour, Koleos, Laguna Grandtour, Espace oraz Kangoo i Trafie.

e klocki hamulcowe 440 referencji

• arifiaala« tirtry.»
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TTOGW

✓ aktualności
✓ ogłoszenia
✓ galerie
✓ forum
✓ sport

Dubnicki sp. z o.o.
POMORZA

www.gp24.pl

75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 81
tel. (094) 347 14 20, fax (094) 347 20 30
www.dubnicki.com.pl
Zaprasza autoryzowany partner Renault
2033909G1K2E
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OGŁOSZENIA DROBNE

czwartek 13 sierpnia 2009

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

RUBRYKI«
w porządku alfabetycznym szukaj na stronie ^

FIAT Punto, 1994r., benzyna,

SUPEROKAZJA! Mercedes C220CDI

0603-227-939. (GK)

coupe (2004). Dukato 2,8 D
(1999), Lancia 2,0(1998), T4 2,5
TDI (1997), Corolla 1,6 (2001),
603-075-745. (GP)

FORD Escort 1.6 KAT, 1993r„ stan

bdb, atrakcyjna cena. Słupsk,
0607-385499. (GP)
----------------------------------------------------------------

! STANY surowe Nadzór
500090871. (GK)

TANIO sprawnego Poloneza Caro

(1997) 0-507-030-094. (GP)

(N)

(GP)

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

! WYKONAM schody 500-090-871.

0608-669-210. (GK)

(GK)

07159/A

FORD Transit 2.5TD (1997)

0-664-725-047. (GP)

VW Golf III, 1,4 (1993)

"INVESTA" Nadzory,

0605403-555 (GP)

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

WWW.AUTO-SZROT.COM

GOLF II 1.6TD 2.600,-

0513-685-847. (GK)
600-331-065. (GK)
GOLF III 1.9TDI (1994)

0-59/843-33-11. (GP)

16 . Praca szukam

19

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

Gabinety lekarskie

191
16

Rolnictwo

Rozrywka

Komisy Lombardy

16

Kredyty

16 } Różne

Kupno

[Matrymonialne

Motoryzacja

17

Sprzedaż

19 \
19
19 I

17

Transport

19

Nauka korepetycje

17

Usługi

19

Nauka kursy

17

Wypoczynek Turystyka

20

Nauka jazdy
Nieruchomości kupno
Nieruchomości sprzedaż
L.*
,5^. ,V<V , ^,vv. .y&fr, &^

17
17
17

Zdrowie Uroda

a

Zwierzęta

20

od 25 zł.,0505-171-321. (GP)

0-790-370-909. (GP)

bdb, klimatyzacja 0724-285438.

BIURO Podatkowe: księgi, kadry,

BUDOWA domów jednorodzinnych,

059/842-98-01. (GP)

(GK)

płace, ZUS. Koszalin,
94-342-79-28; (GK)

solidnie 0-601-597-349. (GP)
BUDOWA domów, 501-674-584.

UiGOTÓWKAU! 094-347-32-86

(N)

(GK)

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

!!!!!!! Auto-kasacja, Szczecinek.
0660487-304 (GK)
!!!!!! AUTO-KASACJA Koszalin,
Szczecińska 67. Transport gratis!

mmmmm.
omsśmal

BUDOWA domów, kompleksowe

725-084-178. (GK)

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

WYWÓZ GRUZU IODPADOW

BIURA HANDLOWE

(GK)
25744/A

!!!!! 603-767-991
autozłomowanie. (GK)
!!!!! KAŻDE do 500 zł!!!!!
0660487-304 (GK)
AUTO - handel- komis "MIKARO"

kupi każde ładne zarejestrowane gotówka. Białogard, 0504-835-801.
(GK)
AUTO skup wszystkie 662-291-909
(GS)

RĘKAWA BUDOWLANEGO.

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

REMONDIS TEL 091/43-10-838
(GS)

BUDOWLANE 0509-267-084.

WYWÓZ gruzu, 696467-593.

FORDA zniszczonego kupię.
Tel. 0602-371-831 (GS)
KAŻDY do 2000 zł. 0502-992-198.
(GP)
KOMIS, sprzedaż, skup, zamiana.
Słupsk, Morska, 0606-206-077.

$0|

25929/A

(GK)

www.tur-plast.com.pl

(GK)
MONDEO (1995) kombi

721-293-256. (GK)
27031/A

(GK)

do 100 km. 091/423-62-15 (GS)

CZARNOZIEM. 0607-693-912.

ul. Kossaka 116
tel./fax (067) 215 4944
pila@tur-plast.com.pl
WOLIN

ul. Świerczewskiego 22
tel./fax (091) 326 07 62
wolin@tur-plast.com.pl

(GP)

(GK)

ASTRA (1997) diesel, 608-669-210.

OMEGA B (95) 2.0 +gaz.

!!!!!!!!!!!!! USŁUGI stolarskie,
renowcja mebli 0-516-845-997.

(GK)

517380547. (GK)

(GP)

ASTRA 1998,75000,10000,00,

OPEL Astra kombi 1.6 B (1997)

!!!!!!!!!! ŻWIR, PIASEK,

604758439 (N)

666-895-130. (GK)

WYKOPY. ROZBIÓRKI KLIN:

AUDI A4 2,6 benzyna (1995),

OPEL Frontera (1995)

9.000 -9500 PLN. 507-332-584.

695468-073. (GK)

1,9CDTI 695 635 293. (GK)
PEUGEOT 307 (2003) solar

21.000,- 784-090-666. (GK)

(GK)
MAMMOGRAFIA, 094/341-26-15

(GP)

Staszica 8a. (GK)

ELEKTRYK, www.kolsai.eu,

PRYWATNE pogotowie

0666477-622 (N)

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

ELEKTRYKA, malowanie, gładzie,
glazura, panele, spawalnictwo.
Tanio, 0-880-230-001. (GP)

(GP)

ELEWACJE, polbruk,

0694-898-880. (GK)

26090/A

602184437. (GK)

!!!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

Rentgen, USG, Pantomografia.
Gabinety lekarskie. Koszalin,
Kościuszki 7.094/346-11-99.
(GK)
23519/*

0604-564-261.

i ogrodniczego: minikoparki,
zagęszczarki, osuszacze,
BAU, Mieszka 1,094/342-62-16.

!!!! Brukarstwo, 0605-23-33-00.

BMW 318, (1997) kombi,

SEICENTO 2000 r„ 0886-579-253.

docieplenia, elewacje 783935032

0516-037484. (GP)

(GK)

(GK)

CORDOBA 1.6 1996r.

SKODA Octavia 1.9TDI (2001)

0696-283457. (GK)

188tys km, srebrny metalik,
cena 18600 do uzgodnienia
0661-389-317. (GP)

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

!!!! Budowa domów pod klucz,

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

696467-593. (GK)
MALOWANIE elewacje.
514-509-708. (GK)
MINIKOPARKA 0508-199-555.
(GK)
MINIKOPARKA: kopanie, kucie

betonu- Koszalin, 094/342-62-16.
!! Piasek, ziemia, 0-609-313-621.

! BALUSTRADY, ogrodzenia
0-663458468. (GK)

------------------------------———

mbbwl

22697/A

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

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

MARKET KREDYTOWY
Najnowsze oferty wiodących banków.
Szybka decyzja, różne dochody,
na oświadczenie. Gotówka pod wartość
samochodu. Oddłużanie pod zastaw
nieruchomości, bez zaświadczeń
o dochodach, dopuszczalne
przf / zrminowania w spłacie kredytów.
17609G1K2P

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>
!!!!!!!! 1!!!!!!!!! 1!!!! ł (

(GK)

!!!! EMERYCI i renciści szybka
gotówka i konsolidacja na dowód do

PŁYTY drogowe, jumbo,
oporowe-elki, trelinkę kupię,
tel. 880463-795. (GS)

w tym samym dniu. Zadzwoń:

(GK)
------

26344/*

(GK)

KUCIA drobne rozbiórki

RENAULT Traffic 1.9DCI (2004)

(2005). 0603-075-745,
059/845-71-25. (GP)

JU2MMEQI
HIPOTECZNE 094-342-02-81.

KOPARKO- ładowarka, minikoparki,

glebogryzarki, wertykulator. ZENIT

SUPEROKAZJA! Avensis 2.2D

KOMISY.

KOPARKO- ładowarka

AUTOCAMPING 91r 509337098
(N)

501007884 (GK)

04691/*

TOMOGRAFIA komputerowa,

(GK)

(GP)

RAT Coupe (95) 190KM

21786/*

KOPARKĄ, minikoparką

(GK)

65000km, 8-osobowy, wersja
multivan, klimatyzacja, duża
nawigacja,0-60544-32-26. (GP)

(GK)

26168/3

KOPANIE i czyszczenie stawów,

(GK)

(wiaduky), raty, skup, sprzedaż,

26168/*

oraz stany surowe i wykończenia,
0-512-326-805, 0-600-224-821.

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

sprzętu budowlanego
OPEL Signum, pełne wyposażenie

(GK)

0784-629-648. (GK)

(0)608-163-247.

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

01353/*

DACHY i więźby, pokrycia dachowe

KIEROWNIK Budowy.

bogato wypożany, 509-180-651

CORSA C, 2001r„ 606-227-087.

(GS)

GINEKOLOGIA, 0724-346-934.

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

SKUP- sprzedaż samochodów

01386/*

GINEKOLOG- 0500-675-109
____________________________________

(GK)

NISSAN Primera (2002) 2,2D

0517-16-11-22 (GS)

06615/»

ALKOHOLIZM- odtruwanie, dojazd
_________________________________________

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

PIW

Stargard. 0504-672-242. (GS)
SKUP aut za gotówkę!

I!! 0385-893-714 ginekolog. (GP)
_________________________________________

GINEKOLOGIA, 0517-509-723.

(GP)
POWYPADKOWE. Sprzedaż części.

POł

tynki. 0509414-658. (GK)

Szczecińska 90. (094)346-59-16.,

zamiana, 059/8456-466. (GP)

SPl

ul. Lechicka 39
tel./fax (094) 342 09 45
koszalin@tur-plast.com.pl

sprzedam meble wraz
z wyposażeniem kuchni, łącznie
z piecem konwekcyjnym. Cena
22 tys., Tel. 0510-147-500. (GS)

AUTO Cent rum II, Szczecińska 2

(GK)

APl

ZE zlikwidowanej restauracji

(GP)

05$

01877/*

CEBO-BUD. Domy pod klucz,

602-616-776. (GK)

AUDI A6 2.5TDI, 0-510-739-288.

fat

KOSZALIN

MERCEDES Vito 1999r„ diesel

(GK)

Ml

BUDOWA domów,

GABINETY

zamiana. Kredyty. Koszalin,

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

24345/*

(GK)

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Odkup,

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

05404/*

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

W KONTENERACH, WYNAJEM

TUR-HAŚrj

ł.TUR-PLAST
ul. Pławieńska 7,78-550 Czaplinek
tel./fax (094) 375 44 95, 375 40 39
czaplinek@tur-plast.com.pl

094

USŁUGI koparko- ładowarką,

MERCEDES S140 92r. 509337098

"AMC" Auto Komis,

kred
doi

(GK)

(GK)

ul. Koszalińska 52c
tel./fax (094) 354 5513
kolobrzeg@tur-plast.com.pl

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

091,
(GS)

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

GOLF, XII 1999r., benzyna, stan

KOŁOBRZEG

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

°dse
059,

25491/*

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

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

Mil
Zapn
bez i

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

AUTO KUPNO

Tel. c

TYNKI maszynowe 0601-597-349.

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

CERTYFIKATY energ. 509-825-394.

!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!! 1!! i!!!

508232570 (GK)

BRUKARSTWO, tanio

20

Zguby

SPRZEDAM rusztowania.

TYNKI maszynowe gipsowe,

0691-069-015. (GK)

SKUP DŁUGÓW OD FIRM.

19

>!![
dowó
fenci

!!!!!!!!!! Windykacja, skup
wierzytelności. 094-347-32-86. (GK)

(GK)

19

I Towarzyskie

Ml!

509-927-087. (GP)

BLACHA, ocynk i powlekana, arkusz

BRUKARSKIE- usługi.

PODATKI, zwrot Vat. 9434649-34

17

SIPOREX bardzo tanio,

03637/A

GOLF, 98r. 17tyś.zł 094-364-84-02.

Budownictwo

Koszj

(GP)

Słupsk, 0602-34-00-42. (GP)

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

0-784-736-800. (GK)

011#

0716»/*

BARDZO tanie rury kanalizacyjne,

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

GOLF IV (98) 13.800.

Biznes

*ADZ

TYNKI gipsowe maszynowo, tanio,
dokładnie, 0-696-624-206. (GP)

BALUSTRADY, ogrodź.

Ml!
I!!!
I!!!

bezzj
<łoch(

(N)

GOLF III 1.9 TD (1995) kombi,

Auto zamiana

RUSZTOWANIA warszawskie:
wynajem, Koszalin 094/342-62-16'

SCHODY, 0607-105-396,

VITO (1998) 9-osób.

888-828-887. (GK)

Oddam za darmo

510-510-001. (GK)

www.tralex2.pl (GS)

FORD Transit (1992) w całości lub

na części, 0-609484-192.

POLBRUK-bruk usługi

(GK)
03626/A

FORD FUSION 1,42006R
0604907273

! Najtaniej materiały hydrauliczne.
Hurtownia SANTEX, Słupsk,
Poznańska 42,059/84-13-260,
Plac Broniewskiego 14,
0-59/842-85-10 (GP)

20 tys, do 80 roku życia. Pieniądze
094-345-83-46, Koszalin. (GK)
26246/*

Tui

05

OGŁOSZENIA DROBNE
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NAUKA

NIERUCHOMOŚCI

mmam,

jEBZEMŁ

B.

I'll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"I NOWOŚĆ. Konsolidacja

„AK-TEL”. KUPIMY NOWE TELEFONY

o-iuwna ao su tyś.
^zabezpieczeń, wszystkie źródła

Z SIMLOCKIEM I BEZ 662-193-884

?;chodu, decyzja przy kliencie.

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

094-345-50-22
*0s*aHn. (GK)

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

J'ÖZWON!

I/*

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

26244/A

"Ml!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'U DOJEŻDŻAMY. Do 20 tys. na

5/*

°w°4 • etat, dział, gosp., emeryci,
""tclści, rolnicy. Hipoteczne,

504-707-597.

25615/A

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

23578/A

26477/A

■"!! Atrakcyjne pożyczki!
ruszamy! Minimum formalności:
^zaświadczeń, poręczycieli, BIK.
Iskie raty, 25000zł-155,27zł,
JJsetki 7,08%. Słupsk:
^9/842-70-98, Szczecin:

25817/A

(N)

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

25260/A

094/34547-23. (GK)
26868/A

25395/A

PAN pozna miłą Panią.
-------------------—-----------------------------------------

26888/A

WOLNA pozna kulturalnego pana

i policealne szkoły dla dorosłych.

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

Nabór ciągły. Koszalin,

! Trasa Koszalin- Sianów działki
1,20 ha, 0,70 ha, 0,30 ha,
664-656-740. (GK)

tel. 094/34-22-900, Słupsk,

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

ul. W. Polskiego 29A, tel.
059/728-14-43, Szczecin, ul. Jana
----------------------------------------------------------------

04132/B

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

Jedyt konsolidacyjny
J° 150.000 zł- 094/342-24-51,

RATYRAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337

(GP)

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

!!!!! KREDYTY:
na oświadczenie do 20.000 zł;
konsolidacyjne do 150.000 zł094/342-30-60,
094/342-24-51,
094/34740-61. (GK)

/*

''! 100 000 bez poręczyciela, 120
^ Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.

05662/A

!!!!! "AAUTOALARMY"
(Naprzeciwko PZU) 094-346-22-87;
0502-532-639. (GK)
----------------------------------------------------------------

ÜÜAUTO- 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;
605-05-20-30. (GK)
----------------------------------------------------------------

''! KREDYTY NA OŚWIADCZENIE!!!

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

J°WE MOŻLIWOŚCI PRZYJDŹ I SAM

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

^OAWDŹ!!! KOSZALIN,

!! TŁUMIKI katalizatory złącza

23513/A

KłlAZuL
----------------------------------------------------------------

25507/A

!!! OSK Mościbrocki. kat.B,
wykłady Niedziałkowskiego 2,
"Mechanik" wtorek, czwartek,
godz. 16.00, sala 107. Ciągły
nabór, 0-60446-12-86. (GP)

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

Szczecińska 13A (VIS)

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.

5°8050820.

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

(GP)

'' l Na dowód 20 tys.
“790-272-145. (GP)

24853/A

! AUTOSZYBY "MIKAWI". Sprzedaż
-montaż- przyciemnianie. Koszalin,
tel. 0-94/342-08-68. (GK)

!' GE Money Bank Kredyty;
'dtyima 23 (Inkubator),
°59/848-28-29.

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

! HAKI HOLOWNICZE. SŁUPSK,

06404/A

'' Pożyczki dla Firm bez

każdego miesiąca, 0500-092-245

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

!! CZĘŚCI samochodowe.

(QP)
03835/A

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych
°9l/433-22-77. Szczecin (GS)
------------------- ----------------------------------

04321/8

"JANOSIK" kredyty na dowód
°9l/820-51-22. Szczecin (GS)
"---------------------------------------------------

kredytów! Negocjacje z Bankami,
u§ody, pomoc zadłużonym konsolidujemy kredyty, ułożymy się
j-Bankami i wierzycielami!
^ wiesz jak i gdzie napisać,
Zwołać sie w różnych sprawach -

25610/A

26673/A

^NES 0-510-08-70-22. (GP)

0-512-301-272. (GK)
26321/A

06395/A

AUTO na gaz. Montaż.

Połczyńska 73 (094)342-59-50,
0-602-294-167. (GK)

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

25616/A

AUTO-NAPRAWA - szybko, solidnie,

25640/A

NIERUCHOMOŚCI

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

26446/A

"ANKAM" wynajem hala 500m

Lniana (GK)
--------------------------------------------------I-------------

26462/A

ul. Szczecińska 32.0602-853-848.
26623/A

"CENTRUM"!

AUTOSZYBY, Tel:091/4646O17
00220/A

mechanika pojazdowa, współpraca
z firmami ubezpieczeniowymi.
094-346-06-61, 502-769-250.

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

01077/C

146tys. 4-pok. Olimpijska 159tys.
(GK)
01077/D

"INTERHOUSE"

03691/A

(GK)
27030/A

"INTERHOUSE"! Nowe domy w

26922/A

"INTERHOUSE" 2-pokojowe (37)
parter, Gałczyńskiego, 137.000
27030/F

Wańkowicza 198.000 (GK)
----------------------------------------------------------------

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI

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

27030/K

27030/J

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

0|K-u. Białogard, tel. 600-347-867

SILNIKI Mercedesa - sprzedam

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

"INTERHOUSE" działka budowlana

03530/A

KUPIĘ dom, 512-004-262. (GP)
---------------------------------------------------------------

00034/A

(GK)

(1000) Osieki 83.000

27035/G

ABAKUS 2-pokojowe, balkon,

rej. Wańkowicza, 139.500,- (GK)
-------------

27035/F

Centrum, 217.000,- (GK)
ABAKUS dom , wolno stojący,

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

00034/C

26993/A

27035/H

(dz. 13ar), Rokosowo, 599.000,cena do negocjacji (GK)
----------------------------------------------------------------

27035/E

ABAKUS komfortowe 2-pokojowe

513- 615-963. (GK)
26916/A

(40), dwustronne, 169.000,- (GK)
----------------------------------------------------------------

27035/C

2-POKOJOWE (Mostnika) do

ABAKUS

(GP)

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka

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

03698/A

26873/A

2-POKOJOWE Słupsk, Kołłątaja IBIS,

059/8425405, www.ibis.slupsk.pl
----------------------------------------------------------------

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

03702/A

25432/A

2-POKOJOWE, Redzikowo
-----------—-------- —-------------

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

07206/8

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

ATRAKCYJNA działka 2649 m

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)

27030/L

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

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

27035/D

rej. Szymanowskiego, I p, balkon,
tylko 149.000,- (GK)

www.spgn.pl (GP)

zabudowę, 0509-536-333. (GP)

06330/A

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

ABAKUS 2-pokojowe okazja

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

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

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

602-616-776. (GK)

26923/A

(GK)
25999/A

27035/B

z garażem, rej. Na Skarpie pilna
sprzedaż (GK)

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

30-AR0WA Machowino, pod

KUPIMY mieszkania, domy

26064/B

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

0-692-373-597. (GP)

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

zadowolonych Klientów.
Zapraszamy. (GK)

ABAKUS 4pokojowe, parter,

remontu. Koszalin, Piłsudskiego,
694-376-838 (GK)

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

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

(GK)

Sikorskiego 139.000 (GK)

^PIECZONA pożyczka bez
(GK)

00034/B

2 pokojowe Koszalin 509-777-049

2-POKOJOWE, 94 mkw.,do

BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,

01073/A

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

(GK)

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

"INTERHOUSE" 2-pokojowe (36,1)

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

26356/A

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

(GP)

Ciężarowe. Akumulatory. Białogard,
Szosa Połczyńska 1A,
094-312-00-08 (GK)

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

03703/A

80 tys. do negocjacji.
0514- 259492. (GK)

AKUMULATORY, OLEJE.

OPONY. Rolnicze. Specjalistyczne.

1-2-3 pokojowe różne,
059/840-2440,0601-655-377.
www.nieruchomoscimerkury.pl (GP)

"INTERHOUSE" 2-pokojowe

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

01065/A

03655/A

DZIAŁKĘ nad morzem 695 635 293.
26743/A

(GK)

0509-536-333. (GP)
----------------------------------------------------------------

ABAKUS

ABAKUS 1-pokojowe, nowe,

2-POKOJOWE 34 mkw., Darłowo,

27030/G

00034/E

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

Włynkowo - uzbrojone.

usługowe, ul. Spółdzielcza,

27030/B

www.spgn.pl (GP)

ABAKUS - dołącz do grona
26793/A

deweloperskie, garaże, lokale

"INTERHOUSE" 3-pokojowe (53)

094-311-85-33.

---------------------------- £->-------------- -------

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

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

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

26527/A

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania

27030/D

4- POK. 059/8400-930,

bez pośredników. 663-378-361. (GK)

remontu, pilnie! 0606-103-679.

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

(N)
26495/A

„KILIAN"

od3177zł/m2 + VAT (GK)

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,

(Gp)

26559/A

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

Jamno, działki w pobliżu
ul. Jeziornej: 560 mkw. 42.500;
1.120 - 85.000; www.knk.com.pl
094-347-66-16.. (GK)

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

od 3458zł/m2 + VAT (GK)

00731/A

4-POK. rej. Karłowicza, 63 mkw.,

"INTERHOUSE" ! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże - ul. Żytnia,
27030/C

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

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

2-POKOJOWE (48) Ip.,

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

9J*ŁATA innych. 0-501-3548-25.

w Rymaniu 094-358-32-29. (GK)
26559/H

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

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

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

07206/A

47QM-130.000,-607578516

zabudowie szeregowej, Rokosowo 27030/E

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

4 pokoje, 75m2, działa+garaż

2-POK. okazja 0797-185438. (GK)

(GK)

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

0-692-373-597. (GP)
26559/1

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

Nieruchomości Marzenna
Zientarska Koszalin
ul. Zwycięstwa 77/4
tel. 094 34188 75
kom. 600402-699
www.interhouse.nieruchomosci.pl

26871/A

3- POKOJOWE, Jezierzyce

10-AR0WA, Głobino, 8-arowe

"CENTRUM" po remoncie 2-pok.

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

2 pokojowe małe 602-894-192

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

"URBANOWICZ "Piłsudskiego
-4-pok(57)-198.000 (GK)
----------------------------------------------------------------

00034/D

3-POKOJOWE Dargiń

0507421-163. (GK)

"URBANOWICZ" Lubiatowo
Kupiecka- działka (660) projekt,
pozwolenie, woda, energia,
gaz-172.000 (GK)

—

(GK)

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

ul. Mikołajska 1/1,
www.merkury.slupsk.pl
059/840-32-32, (GP)

---------------------------------------------------------------27030/M

1 i 2-pokojowe Miastko
603522279 (N)

Nieruchomości Białogard, Plac
Wolności 19, 094-312-85-10,
www.danutacentrum.btk.net.pl

od 2617zł/m2 + VAT (GK)

HMERKURYÜ

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

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

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania
deweloperskie, garaże, Świeszyno,

(GK)

WYBÓR OPON I FELG UŻYWANYCH.

^YBKIE pożyczki gotówkowe
Koszalin, 66(1634-359. (GK)

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

26064/A

03835/C

25318/A

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.
23816/A

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

PZMOT Koszalin - Kołobrzeg,

094/34-259-61. (GK)

OPONY NOWE, OSOBOWE,
CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY

(GS)

Helu 570000 (GK)

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

26342/A

www.spgn.pl (GP)

"ANKAM" wolno stojący Obrońców

(GK)
01126/C

3-pokojowy apartament (45,5)
Darłowo 229.000 (GK)

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

ul. Mirtowa od 359.813 zł +VAT (GK)

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

2527209G1K2K

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

"URBANOWICZ"!
26444/A

abelard.pl

"INTERHOUSE" Okazja!!!

26463/A

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

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

^ŻYCZKI pod zastaw.

47938/A

MniifW.8lelda-lllsrucllOin0scl.0a

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

Promocja! 1.100 zł, 600-600-591.

(GK)

°ć utraty dochodu. Koszalin
660636560 (GK)

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

rej. Kościemicy 150.000,-

26464/A

(GK)

BLACHARSTWO, lakiernictwo,

^ŻYCZKA z ubezpieczeniem

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

06182/A

26442/A

AUTO gaz Jamno 094/346-91-15.

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

kjpsk, Galeria Podkowa
°59/840-34-70. (GP)

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

---------------:------------------------------------------=------

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

NOWA Szkoła- Transporter.

(GP)

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

06084/A

LOK Kościuszki 2.094-345-1145;

26356/e

jJULTIKA-MARKET kredytowy;

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

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

26392/A

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

ALARMY, blokady 196-30

25895/A

KAT. B OSK Morze, 503423416.

naprawa + części. Najtaniej!!!
"Auto Blach", 094-34-111-28.

(GS)

(GK)

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

AAUTOSZYBY: sprzedaż, montaż,

-------------------------- -------------------------------------03835/B

Gotówkowe pożyczki Karlino
-----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------00499/A

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

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

(GK)

AUTOGAZ MM. 0504-025-573.

gosp. 400 000. kredyt
hipoteczny na oświadczenie. "Irpol",
^94-367-555. (GK)

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

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

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

Ci pomożemy! Koszalin,
^yciestwa 140, pokój 3. (GK)

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

26654/A

KAT. "B" Izydorek, 0-509-345-511.

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

04321/A

^94)341-91-95. Wszystkie rodzaje

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

02253/A

060240-50-31 (GK)

(GS)

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

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

27001/A

"ANKAM"

----------------- i----------- —-----------------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------04133/B

°608-878-104

BABSKA - rozpoczęcie 10-12

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

059/841-44-13 (GP)

'^PRES-KREDYT 059/840-22-72.

660-634-268.

26357/A

BEZSTRESOWO. 608-781-101. (GK)

059/841-44-14,

^świadczeń, uproszczone
Procedury; 150tys. rata: 931,60

V

94/347-11-77. (GK)

(GP)

(GP)

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

'Pfolinia: 0608-921-608.

06868/A

AUTONAUKA Tkaczyk
----------------

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

450.000 (GK)

J^KI POD LWEM) 094 3426838

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

Mieszaknie 1-pok. Ip. 39m2,
145 tys. Tel. 094/345-71-81.
www.alto-sc.pl; Asnyka 15. (GK)

"ANKAM" szeregówka Gierczak

25150/A

Mieszkanie
3-pokojowe, 52 r
rej. Bałtyckiej 173.1

Mieszkanie
4-pokojowe, 73 m2,

"ALTO"

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

! Bubnowicz - kurs za 61 zł
miesięcznie 0-609-610-556. Wyślij
SMS: "Koszalin" oddzwonimy. (GK)

I Przestronny dom w zabudowie bliźniaczej
(191) działka (600) Rokosowo, 439.000,-

26173/A

"ANKAM" komfortowy apartament
83 m, Stare Bielice 450000 (GK)

07025/A

4-pokojowe, (67) dwustronne,
balkon, rej. Wańkowicza, TYLK0 189.000,-

26537/B

"ANKAM" działka budowlana
Tymień 40.000. Okazja! (GK)

Czekaj Zbigniew. Koszalin,

25666/A

I

I Działka gruntu (18600) położona w malow
niczej miejscowości, Paproty, 43.000,-

(GK)

Rawska 4/7(jowisz obok

Z'-----------------—--------------------- ------------

14-pokojowe, (64) duży balkon, słoneczne,
środkowe, II piętro, rej. Wańkowicza, 222.000,-* I

26550/A

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

!!! 600-218-318
www.oskmanewr.pl (GK)

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

25592/A

13385/A

LICEUM zaoczne; policealna zawody: technik informatyk, obsługi
turystycznej. Słupsk, ul. Banacha
10, 059/843-85-38,
0602446-979. (GP)

25643/A

°SV842-92-38. (GP)

(GK)

13-pokojowe, (64) duża loggia, środkowe,
I piętro, Mielno, 255.000,- szybkie wydanie

! GRZELAK Nieruchomości-

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

07120/D

ul. Zwycięstwa 148,

od 45-60 lat (bez sms-ów)
784-882409. (GK)

(GK)

13-pokojowe, (53) po remoncie, loggia, roz
kładowe, ciepłe, rej. Sikorskiego, 189.000,-

26700/A

059/848-10-33. (GP)
COSINUS- darmowe zaoczne licea

727-653-985. (GK)

,'"! ABY płacić niższą ratę weź

U94/342-30-60.

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

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

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

*

-EsLJ... M <?. ±±

!! A. GOŁEK
94-346-00-20
www.golek.nieruchomosci.pl (GK)

AP Edukacja - technik hotelarstwa

Pawła II45,091/829-53-55. (GK)

i/a

ABELARD

(GK)

(Qs(35940’53’091/35940'54
■-----------------------------------------------

75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155
tel. 094 341 02 51,
094 34712 72

602-746-896www.grzelak.nieruchomosci.com.pl

jMmmmuL----------------------------------------------------------------

I

MATEMATYKA 605899225

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

601165757 (GK)

re|-0-605-788-008. (GK)

(GK)

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

MATEMATYKA, chemia -nauczyciel,

(GK)

BIURO Enigma katalogi

^Dochodowe, dla zadłużonych.

y*

ANGIELSKI 0508-297-757.

(GK)

czwartek 13 sierpnia 2009 ■' J /

(GK)

27030/1

DOMY SZEREGOWE
ZA 295.000,-zł brutto
Koszalin ul. Krańcowa,
przekazanie październik 2009r.
W ofercie również domy
w zabudowie bliźniaczej
P.PSelfa Koszalin
ul. Słowiańska 3
094/3422518,600499145

www.selfa-koszalin.pl
2657009G1K2A

OGŁOSZEŃIA DROBNE

czwartek 13 sierpnia 2009

!!!! BIUROWY lokal

ABAKUS

(13 + 13 m kw.). Parking, Koszalin(0)508-386431. (GK)
----------------------------------------------------------------

Aniela Barzycka -10 lot na rynku

Szukamy parterów domów dla Klientów z Anglii.
Klienci płacą gotówką.

nic nie płacisz za zgłoszenie

2527709G1K2I

M.PIJEWSKA Nieruchomości

Koszalin, 609-665-977. (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!

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

06570/A

BLIŹNIAKA 220 mkw.,

(GK)

-------------------------------------------------- »-------------

26534/A

M.PIJEWSKA Nieruchomości Oferta
26827/A '

BUDOWLANA uzbrojona, 1650m2,

dnia: 1-pokojowe Piłsudskiego
78.000,- (GK)

07186/A

BUDOWLANA, Lubuczewo,

1000m2, 0-691-017-716,
0-602-745-048. (GP)
----------------------------------------------------------------

Młyńska 15, 094-3432777,
696058019
www.center-nieruchomosci.pl (GK)
----------------------------------------------------------------

26952/A

CENTER J.Pawła 65 m2 199,5 tys,

Radogoszczańska 2pok (GK)
-----------------:------------------ ;---------------------------_ 26952/0

CENTER Lelewela 3pok 48m2,

Partyzantów 2 pok, Sikorskiego
3pok obniżki (GK)
----------------------------------------------------------------

26952/C

26883/A

1-POKÓJ dla 2-osób.

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

0888-109-857. (GK)

26710/A

PRZYJMĘ na pokój 1-osobę.
----------------- ----------------------------------------------

25897/A

2-P0K0J0WE "Na Skarpie"
----------------------------------------------------------------

26664/A

TANIO- pokój pani Sz-n

26966/A

2-P0K0J0WE (BEZ MEBLI)
850 ZŁ + OPŁATY, PODGÓRNA-

01967/A

(GK)

Koszalina na mniejsze,
668-161-160. (GK)

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

DREWEXIM zatrudni pracownika
26941/A

DOM (do remontu) na wsi z działką

51 arów zamienię na mieszkanie
lub sprzedam 0607-566-759. (GK)
----------------------------------------------------------------

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

CENTER Sianów lokal użytkowy,

26861/A

27017/A

możliwa adaptacja na 2 mieszkania
26952/B

DOM 96m2, Pęzino k/ Stargardu,
Tel. 782-992463, 091 561 76 46.
(GS)
----------------------------------------------------------------

DOM na wsi 602-616-776.

887-264-892 (GK)

ul. Zakole, piękne położenie,
145.000 zł. 0784-868-824. (GK)

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

26720/A

DOM nowo wybudowany - Głobino,
w pełni wykończony,
0504-271-220. (GP)
----------------------------------------------------------------

NORD

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

3-P0K0J0WE, nowe, umeblowane,

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

wysoki standard, +garaż, 1250 zł
+opłaty. 668-831-032. (GK)

OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,

ul. Starzyńskiego 11,
Tel. 059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl
wycena firm. (GP)
13386/A

03690/A

PÓŁ bliźniaka. 500-157413.
SARBINOWO 900 m2 bud.,

uzbrojona 300 m do morza,
500-549-000. (GK)
SPRZEDAM lha łąki. Warszkowo

Daszewo (25km od Kołobrzegu)
690tys. 0692-651-184. (GK)

k/Sławna, 602455-346 (N)

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

SPRZEDAM dom Kołobrzeg-

0519-110-301. (GP)

Grzybowo, 601-713-161. (GK)
03679/A

DOM przed Mielnem 604 576 458

SPRZEDAM garaż własnościowy

(GK)

przy ul Piłsudskiego,
0509-546-541. (GP)

25360/A

Karłowicza Koszalin, 604-899-373.

80 mkw., Koszalin, 509-819-264.
25298/A

(GK)

26827/B

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

Władysława IV. 059/84-11-029.
(GP)

00034/F

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

DZIAŁKA bud. Mścice

059/84-11-029. (GP)

0507-140-660. (GK)

CHCESZ mieć wygodę - wynajmij u

nas magazyn. Tel. 0-507-030-094.

(GP)
lub inną działalność.
0-507-030-094. (GP)
----------------------------------------------------------------

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

27018/A

GARAŻU lub lokalu do złożenia

mebli, 500-186-187, pilnie! (GK)
------------------ :--------------------------------------------

26778/A

KAWALERKA do wynajęcia Koszalin
---------------- t-----------------------------------------------

26893/A

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

26895/A

KAWALERKA Kobylnica, tanio.
03694/A

601-149-881 (GK)
26807/A

WWW.SPGN.PL Bogata oferta

-------------—------ <---------------------------------------

091/460-97-24 (GS)

POKOJE gościnne. K-lin,

Z powodu wyjazdu sprzedam

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

MAGAZYN 695 635 293. (GK)
26677/A

669-419-279 (GK)
26739/A

DZIAŁKI budowlane i rekreacyjne,

Ustronie Morskie -Kukinka. Cena od
19zł/mkw. Tel. 600-738-600,
698-151-222 (N)
24131/A

DZIAŁKI pod lasem 17 km

od Koszalina, 0-606-258-796.

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

25646/A

(GK)

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

26581/A

(GK)

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

26994/A

POKÓJ do wynajęcia, 667-580-410.

mmm

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

26685/A

POKÓJ Lelewela 0508-144-910.
(GK)
----------------- C----- ,---------------------------------—

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

26817/A

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

0506291610 (N)

GOSPODARSTWO- 270.000.

791-243-025. (GK)
26201/A

LOKAL komercyjny Miastko

Oferty ze stawką czynszu netto
za 1 m kw. oraz proponowaną
branżą należy składać
w sekretariacie Spółdzielni przy
ul. Szczecińskiej 32 w terminie
2 tygodni.

Bliższe informacje:

603522279 (N)
----------------------------------------------------------------

07165/A

tel. 094 342 79 31 wew. 343, 318.
26794/A

26972/A

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

26619/A

! Zatrudnię/ zlecę gładzie,

2680409G1K3A

(GP)
■----------------------------- :---------------------------------

POKÓJ, 094/340-54-89.

"AVON" zaprasza! 0605-251-962.
----------- -----------------------------------------------------

20964/A

"MOTEL Monika" -recepcjonistkę,

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

26741/A

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

25105/A

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

26314/A

FIRMA sprzątająca zatrudni
osoby do sprzątania na terenie
Centrum Handlowego
w Szczecinie. Mile widziane
osoby z doświadczeniem.
Tel. 0661-991471 (GS)

26548/A

26554/A

AMBITNA i bardzo rozwojowa praca

w pionie handlowym. Na początek
1300 zł/mc. Do 35 lat.
Słupsk 0-506- 944-620
< lub 59/725-50-28; Koszalin
94/716-59-47 lub 505-991-526.
(GP)
07116/A

ANGLIA! Rzeźnicy/wykrawacze -

pomorskiego zatrudni kierowców.
Wymagane doświadczenie,
znajomość angielskiego
lub niemieckiego, ADR. Praca na
cysternach. Tel. 0515-117-820 lub
0-502-028-290. (GP)

.............................- ■ ■

07214/A

GANZ Polska Sp. z o.o. w Sianowie
zatrudni 2 pracowników
budowlanych- monterów izolacji.
Wymagane doświadczenie. Praca
na terenie kraju. CV na adres
sekretariat@ganz.pl
094 318 66 89 (GK)
----------------------------------------------------------------

27006/A

Kołobrzegu zatrudni

26269/A

POMIESZCZENIA magazynowe do

wynajęcia. 07231908940,
0723190845 (N)
26580/A

Zairu
'•Sari
tflajor
1 Porrii

BUD

zatrudni dekarzy, blacharz
z doświadczeniem, pełny etat,
Słupsk 0-665-816-000. (GP)

07#

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

w

branży gastronomicznej;

.

hotele.sekretariat@goodfood-gastrO'P

ZAOp

PRZEDSTAWICIELA handlowego

bosia
0664

z branży motoryzacyjnej, Słupsk telkont. 0-60643-66-09. (GP)
PRZEDSTAWICIELI handlowych na
stałe tel. 094 346 42 09. (GK)

Ul
&(JS\

PRZYJMĘ do dociepleń. Koszalin

0661-940-763. (GK)

263*' Z0o2

PRZYJMĘ do sklepu spożywczego ^

Kołobrzegu. 500-720-393. (GKL

Ul
SOdzi

PRZYJMĘ kobietę na StacjęPaliw

°5o;

powyżej 30 lat, tel. 059/
845-50-33. (GP)

(GK)

PRZYJMĘ mechanika, lakiernika
samochód. Białogard,
0505-015-362. (GK)

07251/*

K
01075/' ! 11

PRZYJMĘ na staż absolwentów

po filologii j. angielskiego.
Tel. 660-116-778 (GK)

Uh

2678V* Pasę

ROYAL Park Hotel & SPA w Mielnie
zatrudni na stałe: pokojową, pomoc

kuchenną i kucharza
z doświadczeniem. 668-002-099

(GK)

0-506-944-620 lub
059/725-50-28. (GP)

07253/*

aptek w woj. zachodniopomorskim
zatrudni magistra
farmacji-kierownika aptekikoordynatora. Zapewniamy
mieszkanie. Tel. 0693 913 109.
(GK)

Ui
SPRZEDAWCĘ z umiejętnością

prowadzenia księgowości do sklepu
odzieżowego. Praca stała Słupsk,
505-184422. (GP)

1722*/*

014#

SZCZECINEK kierowca- mechanik

z doświadczeniem 0660-487-304

(GK)

(GK)
26577/A

KOBIETY lub mężczyzn do

TYNKARZY zatrudnię

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

0723-667448. (GK)

(GK)

TYNKI cementowo- wapienne.

KUCHARZA do restauracji

(GK)

Profesjonalnie! 662-142-955.
ULOTKARZY na sezon -100 zł

MAGAZYNIERA z prawem jazdy.

dziennie, tel. 094 346 42 09.

Hurtownia "Duet" Koszalin,

(GK)

26575/*

ul. Szczecińska 32. (GK)

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

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

ZATRUDNIĘ hydraulika

z doświadczeniem - na brygadzistę1
Prawo jazdy- praca na stałe,
0-509-214-046, oferty na e-maila;
aneta@ekosc.pl (GP)
26977/A

(GK

05(

kosmetycznej, tel. 094 346 42 09.

samochodowego zatrudnię,
Koszalin, 516-028-090,
515-258-809. (GK)

Hol;

26761/*

KIEROWCÓW kat. B do hurtowni

handlowego i młodego mężczyznę
do pionu technicznego
94 34 20 402. (GK)

(GK

Ul

26867/A

26910/A

Ul

35c

SPÓŁKA z o.o. posiadająca sieć

Tel. 094 346 42 09. (GK)

MECHANIKA, elektromechanika

(GK'

SEKRETARKĘ sympatyczną

(GK)

27003/A

5-5C

tan

26604/A

094-348-91-24. (GK)

Uli

059-

STUDENTÓW na sezon i na stałe

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

4

(GK)

KIEROWCĘ kat. B,C 600-391-525
-----------------------------------------------------------—

(GK)

PRZEDSTAWICIELA handlowego

Szczecin (GS)

tel. 094 346 42 09. (GK)

ASYSTENTA handlowca do działu

26556/A

% r;
0725!/*

STOLARZA. 091422-84-75.

HOSTESSY na sezon i na stałe

--------—---------------------------------------------------26635/A

Zairu

24019/A

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO TECH

Zairu
501-8

od zaraz. Wiek do 27 lat. Słupsk
FIRMA transportowa z woj.

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

sezon, stałe. 3 stanowiska od zaraz
1094/341-01-94. (GK)

APTEKA w

26992/A

01954/A

(GK)

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

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

26677/C

(GK)

03608/B

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

i żywienie zbiorowe zatrudni
przedstawiciela handlowego
tel. 664-128-251094 717-05-55
kadry@ewmar2.pl (GK)

695 -635-293. (GK)

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

POKÓJ Słupsk, 0728-816-356.
26681/A

26560/8

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

POKÓJ Słupsk, 0-59/842-63-71.

GARAŻ Zakole 30-tys.

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

26917/A

07117/A

FIRMA "EWMAR" branża sprzątanie

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

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

(GK)

[PSS „PIONIER” w Koszalinie

(GK)

POKÓJ 0-604-081-032.
POKÓJ 696-911-081

NIERUCHOMOŚCI

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

-------------------------------------------------26697/A

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

FIRMA Międzynarodowa

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

(GK)

(GK)

0602-616-776. (GK)

26991/A

1800/MC praca na stanowisku

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

DZIAŁKA budowlana,

(GK)

KWATERY. Koszalin, 0888-336-867.

WWW.STANBUD.PL;
25357/A

(0)608-163-247.

asystenta handlowca lub
przedstawiciela handlowego.
094/34-10-194. (GK)

(GP)

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

serwisanta wiecej informacji
pod nr 0598115086 (N)

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

26912/A

DZIAŁ obsługi klienta 1500 zł/mc.

KOPARKO -ŁADOWARKI K-LIN-

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

26890/A

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

FIRMA Agro-Sieć zatrudni

1800 /mc Atrakcyjna praca na

KAWALERKA Koszalin.

do działu sprzedaży z bardzo dobrą
znajomością dwóch języków obcych
(preferowany angielski) oraz
pracownika do projektowania
i wyceny stolarki okiennej. Oferty
pisemne proszę przesyłać na
monika@drewexim.com z tematem
rekrutacja. (GK)

!!! OPERATORA KOPARKI I

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

692446-224. (GK)

--------------------------------------------------------------23995/A

kontakt:: 501 395 D31

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

Koszalina 0507-200-774. (GK)

33 zł/ mkw., prąd, wodociąg, droga
asfaltowa, Darłowo 510-035-985.

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

07102/A

DWUPOZIOMOWE, centrum

nieruchomości. 059/84-819-20.

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

07103/A

DO wynajęcia lokal (100) na biura

DZIAŁKA budowlana 5000 mkw.,

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

07095/A

KAWALERKĘ umeblowaną
ekskl.1000+200 opłaty
728-481-970 (GK)

WEX działki nad morzem,

KUCHARZY
POMOCE KUCHENNE
KELNERÓW
KASJERKI

191309SZAG-A

ATRAKCYJNE pomieszczenia

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

(GP)

ZATRUDNI

Szczecin, Bytomska 16

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

WEX 2-pokojowe Garncarska,

663973953. (GK)

KANTYNA
PORTOWA

26130/A

0668-902-772. (GP)

DOM z bali drewnianych

NOWA RESTAURACJA

(GK)

kaucja 1000 zł. K-lin. 666-043-030.

SPRZEDAM lub wydzierżawię lokal

w Sarbinowie sprzedam
606427-234. (GK)

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

26746/A

4-P0K0J0WE, umeblowane,

KAWALERKA do wynajęcia, 950 zł,

DOM w Kołobrzegu i pensjonat

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

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

01077/1

DOM nowy, Dębnica Kaszubska,

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

27028/A

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

(GK)

DOM nowy na agroturystykę

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

(GK)

NIERUCHOMOŚCI Siedziba:

(GK)

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

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

3-P0K0J0WE Z MEBLAMI,
900 ZŁ + OPŁATY, LUTYKÓW, K-N
608-349-103

00692/A

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

26889/A

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

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

MIESZKANIE 36.53 mkw., Koszalin

26585/A

26951/A

toitiov
s^pie
094-3’
e|ektr(

rączka), mile widziany emeryt,
rencista. Słupsk,tel.
0-505-171-321. (GP)

4-P0K0J0WE komunalne, centrum

Zairu

23731/8

Spotkanie informacyjne czw.- pt.
godz. 15.30. Koszalin ul.
Zwycięstwa 40, Hip. box 78.

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

0785463-705, 0785463-704.

(GK)

094/34642-09. (GK)

509-7;

Zairu

POSADZKARZY 0601-895-532.

POSZUKUJEMY osoby na
stanowisko ślusarz - tokarz (złota

Koszalin, 660-318493. (GK)

27026/A

tel. 94/34642-09 (GK)

26560/C

DOBRZE płatna, dodatkowa.
Żywieniowy doradca klienta.

26834/A

Zairu

POMOC biurową na stałe

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

2-P0K0J0WE do wynajęcia,

kompletne- centrum 512-444-317.

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

wykończeniowych stalarskich
z własnym samochodem
i kontaktowym j.niemieckim, praC^
w Niemczech. 0517-254-157. (Gjj|

TANIO! 3-pok. 0660-635-847. (GK)

27027/A

26730/A

26676/A

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

NIERUCHOMOŚCI

(GK)

0507403-581. (GK)

DO obsługi klienta tel.

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

0-502-:

OSOBĘ do lat 40 do prac

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

609-591-679 (GS)

Koszalin, 0-728-841-379. (GK)

094-342-62-77.

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

26479/A

ZATRui

26607/A

BRUKARZY z doświadczeniem,

0660-517-066. (GK)

2-P0K0J0WE, umeblowane, tanio

25457/A

zewnętrzych, 0507403-581

CYFRA+ otwiera kolejny odział bez

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

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

MONTERA instalacji sanitarnych

tel. 094/34642-09. (GK)
--------------------------------------------- 4-,-------------

3 pokoje umeblowane

CENTER

ASYSTENTA magazyniera

(GK)

atrakcyjna lokalizacja i cena
094/341-56-05,
0606-132-110. (GK)

07250/A

07091/A

PÓŁ domu na wsi, 0691-948-236.
26815/A

MIESZKANIA. Bogata oferta,

26908/A

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

ZATRUI
; °5l5-3

26605/A

728-319-194. (GK)

(GK)

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

(GP)

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

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

2-P0K0J0WE, komfortowe,
26534/L

tel. 094 346 42 09. (GK)

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

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

300m od Ustki, 0601-66-38-32.

MŁODYCH do magazynu na stałe

stałe, Tel. 094 346 42 09. (GK)

1-0S0B0WY w domku,

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

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

w elementach z montażem
u klienta. 663-160445. (GK)

25375/A

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

ATRAKCYJNA działka budowlana-

ATRAKCYJNE działki budowlane,

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

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

ui. Zwycięstwa 143 (obok Związkowca) (094) 345 22 75______/

ASYSTENTA kierowcy na sezon i na

POSZUKUJĘ umeblowane

1-POKOJOWE 0602 804 668. (GK)

STRATY - CZYSTY ZYSK

26882/A

! MAGAZYN Koszalin,
668-934-714. (GK)

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

nic nie płacisz jeśli sprzedasz sam

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

25913/A

POSZUKUJĘ mieszkania 2-pok.
w centrum Słupska 0-783-220-682.

07201/»

05«

OGŁOSZENIA DROBNE
^TRUDNIĘ kierowców kat. "D".
1 O"

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

26918/A

RUDNIĘ montażystów kuchni
^02-340-710.

(GP)

‘266ł2/*

26#»'

26740/A

^UDNIĘ panią jako pomoc

00511/A

KUPIĘ zboże 059/81141-89.

(GP)

0-37-582-51.
(GK)
-—----------------------- -------------------

07137/A

0601- 596-353. (N)

261

oca
26714/A

d23731/A

NOWĄ ladę chłodniczą + inne...

0602-211-807. (GK)

Tanio. 609-75-80-32. (GK)

Sabinowie recepcjonistkę/tę ze

07215/A

MINICIĄGNIK MF+ osprzęt

662-026-031 (GK)

Jj^oc kuchenną 602-669-824.

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

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

26725/A

PŁUG 4-skibowy, siewnik 3m,
gorczyca na popion, 693-529-664
(N)
----------------------------------------------------------------

26260/A

(GK)
26980/A

SPRZEDAM kombajn ziemniaczany

Anna, kombajn zbozowy Bizon
Z055, zbiornik nierdzewka 100001,
tel: 785635490. (GK)
25914/J

SPRZEDAM prosięta tel.

^siadam doświadczenie,
U664-660-961. (GK)

1 PRZEWOZY
OSOBOWE
i '■ Ü !!!!!!!!!!!!!!!! !J!!!!!
?JJSV Holandia, Niemcy najtaniej od

IGRANIT, kruszywa, 0505-058444.

IPUSTAKI ceramiczne, dachówki,

00013/A

!STYROPIAN, wełna,
0501-066-008. (GS)

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

00013/C

(GK)

!j

21104/A

(((!!!! BUS- przewozy
^sażerskie, Niemcy, Belgia,

00118/B

:!!!!!! BUSEM DO HOLANDIIfANlO. TEL:0503-198457 (GK)
---------- -----------------------------------------

00118/C

:!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,
,503-198446, 067-26-69491
-------------------------------------------------------------- 00118/E

■!! przewozy Belgia, Niemcy,
, 0|andia- tanio, 0514-020-625

(OK)
--------------------------------------------------

00858/B

'!!! przewozy Holandia, Niemcy,
J^iazdy czwartek - niedziela,
°506-HO-012. (GK)
•-------------------------------------------------------

00858/C

^!! wyjazdy Holandia, Niemcy,

25125/A

24702/A

DREWNO bukowe od 105zł/mp.

0609031520, 0506788057 (N)
26148/A

26357/B

DREWNO opałowe 80 zł/ mp,

0603-11-73-78. (GK)
26337/A

ROYAL Park Hotel& SPA w Mielnie

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

DWUTEOWNIK, pianino,

26339/A

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

26823/A

DUŻE iglaki, 0517-536-359.

(GK)

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

26843/A

TANIO! wesela, imprezy,

505903615. (GK)

Słupsk, 0603-125-269,

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

094/3542023 058/7629512,
0606235417,018/334-08-10. (GK)

03126/A

(GK)
25525/A

(GK)

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

00620/A

GARAŻE blaszane - tanio i solidnie.

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

01181/A

GARAŻE blaszane- konkurencyjne
ceny. Transport, montaż gratis, raty.
091/317-88-72,094/31-88-002,
23520/A

“601-86-39-37. (GS)

24854/A

ANIOŁEK Kołobrzeg 0698-054-054.
(GK)
(GP)
03673/A

ATRAKCYJNA milutka 40- latka,

26806/A

BETONIARKA 150,0-664-725-047.
----------------------------------------------------------------

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

07213/B

48330/B

00737/A

26226/A

(GK)
26514/A

07150/A

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
(GK)
25590/B

606-579-846. (GK)
25658/A

gwarancja 094/340-25-25,
694-0240-80. (GK)
----------------------------------------------------------------

26584/A

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

26138/A

LODÓWKI, zamrażarki.

SPRAGNIONA rozwódka
(GK)

94-345-79-16. (GK)
23815/A

26512/A

04127/C

06470/A

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.

SPEŁNIAMY fantazje.

0500-565-973. (GK)

PRALKI, 091424-04-80,

(Szczecin). (GS)
----------------------------------------------------------- —

094-34-03495.

!!!!!!!!!H!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0601- 781-095

10.

(GK)

do 26T, wywrotki, HDS.

0505-058-333.

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

LEGITYMACJA studencka 44026.

MATERIAŁY budowlane

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

(GK)

kompleksowo. Transport. Tanio.

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

26643/A

01020/A

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

25488/7

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

059/847-55-15,0602-748-515

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

06566/A

!!!!!!!!!!!!! I!!!!
0602- 2846-93 Meblowozem -------------------------:--------------------------—--------

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

raty, Mieszałki,
943737-544,782-982-263 (GK)

MEBLE ogrodowe,0600-880-776.

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

(GP)

(GK)

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

Przeprowadzki-transport. Słupsk.

01898//

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.

(GP)

ORNA, DRZWI

przeprowadzki, Słupsk. (GP)

NAGROBKI granit od 1750zł,

00013/D

721-614-168. (GP)
GAZOWE urządzenia- naprawa,

26517/A

01893/B

ELEKTRYCZNE, alarmy,

(GK)

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

(OK)

0505-058-333. (GS)

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

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

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

06086/A

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,

NOWA 19-latka. 0514-810-135.

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

VEGAS" WRZEŚNIOWA

00013/E

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

szafy, Słupsk, 0602-394-696. (GP)

(GK)

MĘŻATKA- Bi 723-352-647

24796/A

! pralkonaprawy,Słupsk
602-364-943 (GP)

JUNKERSY- naprawa tanio,

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

26869/A

03670/B

(GK)

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

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

(GK)

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

06619/A

! Anteny telewizyjne, satelitarne.
Montaż, naprawa, 0792-278455.

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

podsłuchy, montaż, 0889-544-701.

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

ILONA 19 lat. 0727-670-334. (GP)
------------------- ,--------------------------------------------

514-633-878

26077/A

!!! IDomowe TV. 059-84-20-970.
(GP)

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

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

06830/A

(GK)
26513/A

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

13385/A

26979/A

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

OLIWIA,MAJKA 0782-913-810. (GP)

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

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naprawa
RTV - domowe. 059/843-04-65.
(GP)

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "LAS

(GS)

NAPRAWA RTV ekspresowo,
gwarancja, bezpłatny dojazd.
094/345-74-61. (GK)

TELEWIZOR tanio, 664-508-350.
(GK)

LODOWKI, tanio, 094-34743-74.
26022/A

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

--------------------------------------------26520/A

25884/B

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

JHUM

---------------------------------------------------------------03558/8

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

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

26979/B

26851/A

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

JOWITA 0-692-070493.

DYSKRETNY monitoring- podglądy,

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

BIUŚCIASTA, 0-607-304-654. (GK)

IZA Kołobrzeg 508-058-893.

www.konstal.tit.pl (GK)
22952/A

03618/A

516-366-144 (GK)

26839/A

26756/A

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

Słupsk, 0661-177-611. (GP)

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

26934/A

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

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

GORĄCA nowa 18-latka

TAPCZAN 1-osob. 100 zł,
667992903 (GK)

26210/A

00628/A

(GK)

0602- 601-166. (GK)

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

25671/A

(GK)

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

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

(GP)

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

AMELIA. 0662-596-798.

0-514-649-895. (GP)

25330/A

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

N APRAWY RTV AGO
25590/A

DŁUGONOGA Słupsk,

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

25698/B

WYWROTKA samozaładowcza 101

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

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

(GK)

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

03661/A

GORĄCA brunetka. 514-808-274.

STEMPLE. 506-970-674.

międzynarodowy, przeprowadzki.
500-201-769. (GK)

(GP)

ASIA 515-66-39-08, Słupsk.

boczniaka, udzielę informacji
na temat technologii uprawy
i możliwości zbytu
tel. 0692478-546. (GP)

24702/B

26519/A

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

SPRZEDAM podłoże do uprawy

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

0696467-593. (GK)

958-878. (GK)

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

WYPRZEDAŻ AGD, RTV, lodówki

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

WAPNO nawozowe. PPH
'»OWO", (091) 578-67-33,

24830/A

ADA, Słupsk, 0513-751-832.

26783/A

26508/A

PRZEPROWADZKI, 0668--546-864.

ŻWIR, piach do 2.5t,

511-

Koszalin, Zielona 48.
0048- 094-348-93-16;
609-043-748 (GK)

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

0604-790491. (GK)

(GK)

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

kom. 0503-073-111

Manchester 15.08.09.
603- 554-133. (GK)

•Bydło wybrakowane, knury,
^ACIORY SKUPUJE 605533481 (N)

26736/C

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

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

26732/A

03231/A

PRZEPROWADZKI, 0512 181113.

TRANSPORT PRZEPROWADZKI

ABSOLUTNIE wszystko.

garażowe. Goleniów
091/407-20-10 (GS)

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

TANIO Słupsk 604611604. (N)

SIATKI ogr., leśne i słupki.

058/588-36-02,

GARAŻE, blaszaki - tanio i solidnie

^----------------------------------------------------- 12158/A

662-920-390 zmysłowa rozwódka.

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)

2-3 wolne miejsca Anglia-

(GK)

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

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

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

!!!! WAPNO ROLNICZE

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

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

(GP)

(OS)

^4/365-63-18.

SIATKI oc, pcv, leśne, zbrojeniowe,

26821/A

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

?ERun- lotniska 0601-70-53-53,

NÜBL-

600-749-012 koszalinianka

03561/K
26937/A

www.blaszaki.com 0-684532922,
03604/A

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

01211/A

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

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

0601-642-067

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

4850422. (GS)

02854/A

(GK)

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

22979/A

DREWNO opałowe, kominkowe

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

MM

JanSFERY- lotniska.

(GK)

SIATKA, słupki. Koszalin,

SOLARY! Od 3999,-zł "Polonez"

(GS)

0069

34 Latka 696-838-993

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy

24269/A

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.

TRANSPORT 1,51., krajowy,

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

(GP)

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

(GK)
03668/A

512-514-523 gorąca 30-latka.

25264/A

supercena 0608-147-958. (GK)

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

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

03558/C

(GP)

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

24443/A

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

(GK)

(GP)

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

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

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

WWW.FOTOWESELA.COM.pl

Jemcy 060248-58-64,
°9l/455-34-97 (GS)

30-LATKA Słupsk, 0-515-505-984.

30-LATKA, Słupsk, 0791-620-311.

03705/A

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

0604-087-283. (GK)

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

^TERBUS, Holandia, Belgia,

(GP)

SILNIK 4,3 2,2kW 0943661573 (N)

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

FILMOWANIE, zdjęcia

' Najtaniej Niemcy, Holandia
* Paczki z adresu pod adres
“02-800-924 (GK)

26511/A

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

(GK)

DREWNO kominkowe,
668-307-693. (GK)

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

ZESPÓŁ, 0508-930-205.

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

- .....— ---------------------------

-------------------- :----------------------------------- .------

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

26974/A

(GP)

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

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

olcha, 0660-61-80-82. (GP)
25633/B

WESELA, 0501-354-264.

“02-338-386. (GK)

(GK)

03674/A

30-LATKA do 9-17. 0790465-910-

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

DREWNO kominkowe - brzoza,

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

'! Transfery- lotniska.

(GP)

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

www.garmazslupsk.pl (GP)

<50zł, 067/266-96-54,
°5l8-373-256 (GK)

0698-249-682 Ola, Słupsk.

798710329

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

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

(OK)

(0)510-270-294. (GK)

AGNIESZKA Koszalin

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

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

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

(GK)

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

DREWNO 0668-546-864.

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

26964/A

HDS + wywrotka tel. 604 052 102.

HDS 8 ton Koszalin-

DO TYGODNIA 0598334312

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

27012/A

608-391-615. (GK)

0600-696-516 Dwie początkujące.

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

WWW.GARAZEPRZECHLEWO.PL (N)

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

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.

(OK)

25884/A

BLASZANE GARAŻE PRODUCENT!!!

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

.°(andia, Anglia (z domu-pod dom).
,503-198446, 0-67-2669491

(GK)

NAJTANIEJ REALIZACJA

(GK)

.
.!! BILETY UE
U9V34-66-900. (GK)

01181/8

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

0662-227-276. (GK)

25887/A

(GK)
03425/A

23 lata. (GK)

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

okolicznościowe

PROSIAKI 0512 695-254.

SIATKA- sprzedaż, montaż,

(GK)

www.baminek.pl

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

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.
00013/B

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

00781/A

0-513-694-998 Monika -prywatnie.

(094)34-04-360; 0602-74-00-57.
06455/A

ATRAKCYJNA cena garaży

J Ml!!!! Holandia najtaniej,
N41-11-51,

(GP)

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

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

I-----------------------------------------------------

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

0-511-191-619 Słupsk,Nikola.

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

zakrzaczeń, orka, 0-880-988-012.

(OK)

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

00013/F

WYKASZANIE łąk, rozdrabnianie

WESELA. Imprezy

—---------------------------

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

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

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

23597/A

AUTOLAWETA 0669-826-078. (GK)

--------------------------------------------------------------------------------------- 26736/A----------------------------------------------------------------

(GS)

00859/A

01026/A

zł Koszalin 0727-286-195. (GK)

--------------------------------------------------------------------------------------- 03558/A
----------------------------------------------------------------

! Układanie kostki, 0505-058444.
(GS)

stropy! tanio ! 0501-066-008.

'!H ÜÜ M !!!!!!! HOLANDIA
fermie z domu pod dom,
503-198446, 067-26-69491

PRODUCENT: ogrodzeń
betonowych, metalowych,
bramy, napędy, montaż,
solidnie. 091/3971951,
509288386 (N)
25574/A

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

22372/A

609-515-882 (GK)
----------------------------------------------------------------

(GK)

DOSTAWCZY, plandeka

26287/A

(GS)

0609-818-709 (GK)
-------------------------------------------------

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

47955/A

! SCANIA wys. burty 3W.

--------------------------------------------------------------------------------------- 26820/A

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

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

-----------------------------------------------------‘----------

07154/A

0510- 583-517 Ewa ładna

26677/B

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

opryski, kombajnowanie, itd,
0606-817-013. (GK)

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

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

(GK)

25787/A

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

(GP)

USŁUGI rolnicze: orka, siew,

26626/A

26666/A

! PRZEPROWADZKI, transport
--------------------------------------------------------------------------------------- 07222/A094-343-50-84, 0502-637-252.
(GK)
{POŃCZOSZKI, 609-530-241,

0501-775-245 Grażynka biust 5.

(GK)

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

PIECE C.O. KARLINO 0600-449-367

(GK)

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

03591/A

03576/A

--------------------------------------------------------------------------------------- 26736/B20
----------------------------------------------------------------

! MASZYNĘ DO LODÓW
695 635 293.

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

blondynka. (GK)

(GP)
03561/J

PIANINO, 503-018-955.

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

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

0667488-794, 059/858-31-59.

SPRZEDAŻ wapna nawozowego

^PIEKUJĘ się dzieckiem,

27036/A

! Kebab hurt-detal 0888-375-522.

ÜÜÜDREWNO 0600-880-776.

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

-JBACA SZUKAM

!!! KAMIEŃ łupany świeży (dowóz)
0510-774-996. (GK)

26849/A

25029/A

!!! PRZEPROWADZKI duży
samochód z windą. 0507-145-747.

Słupsk (GP)

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

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

on# (GK)

27007/A

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

! ROMANTICA p/Ustką,
665-481426 (GP)
!!!!!!!! Słodziutka, 0504-530-579
(GP)

PIANINO "Calisia". 0515-99-20-93.

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

pajornością j. niemieckiego

24032/A

WRÓŻBA, tarot, runa.

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

PRZYCZEPA 505 128 229.

^UDNIMY w pensjonacie

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

24794/A

---------------------------------------------------------------00878/A

—___ '____ :_________________

k\'^0503-198457.

(N)

(GK)
-------------------------------- 7------------------------------

0-604-587-925. (GP)

07070/A

10C

wwwjvkcesoriahydrauliczne.pl

ŁADOWARKA czołowa

omową przy inwalidzie,
pień/Szczecinek,

stolarz 0-601-935-601. (GP)

lie

AL/PEX, KOLEKTORY SŁONECZNE.

662-026-031, 792-524-338.

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

Rodnię uczniów w zawodzie

16781/*

serwis, 5 lat grwarancji.

pourazowe 0692-906410. (GK)

KURY nioski. 5,8,10 zł. Transport.

3°l'89-55-32. (GK)
---------------------

11075/*

KUPIĘ maciory, knury i bydło

3°^729-701 po 17.00. (GK)

^UDNIĘ tynkarzy,

17251/*

(GK)

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

23731'»

tel

!! MŁODA studentka 512-612411.

EKOGROSZEK GRZEJNIKI, POMPY,

26980/B

Rudnię murarzy i dekarzy.

^RODNIĘ sprzedawcę/ technik
®^ronik; dkaszow@wp.pl (GK)

D

NAJTANIEJ PIECE, KOTŁY NA

Merkury. Promocja. Sprzedaż,

(GK)

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

-------- 1------------------------------------------------------07133/A

aca

SILNIKI do łodzi Honda, Yamaha,

360, 0-502-287-826.

U515;l67-283, dzwonić po 20. (GK)

czwartek 13 sierpnia 2009

26273/A

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

04825/B

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna

PCV bezołowiowe i aluminium.
Koszalin, Władysława IV-go 147A
94346-30-03. (GK)

OGŁOSZENIA DROBNE

czwartek 13 sierpnia 2009

Już

z„Głosem" ukaże się specjalny dodatek

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Byłeś beneficjentem europejskiej pomocy i chcesz pochwalić się swoimi sukcesami ?
Realizujesz obecnie projekt przy wsparciu funduszy i chcesz przedstawić swoje przedsięwzięcie?
Pomagasz tworzyć wnioski oraz pozyskiwać dotacje i chcesz zareklamować się na naszych łamach?

Ta oferta jest dla Ciebi
Proponujemy zamieszczenie reklamy lub tekstu promocyjnego
na stronach dodatku
Wiecej informacji pod numerem (094)347 35 27, email: fundusze@mediapomorskie.pl
694009G1*1*

SYNDYK sprzeda z wolnej ręki
wierzytelności PN „Centrala Nasienna”
w upadłości w Sławnie, w pakiecie tj.
udokumentowane częściowo na kwotę
434.895.36 zł zapisane w wykazie nr 1
oraz nieudokumentowane i przedawnione
kwotę 229.745,47 zł zapisane
w wykazie nr 2, łącznie za 40.000 zł.
Warunki sprzedaży:
- oferty z określeniem sposobu zapłaty
należy składać na adres: Biuro Syndyka
75-215 Koszalin ul. Morska 43/5 w terminie
w zaklejonej kopercie
do 28.08.09
z dopiskiem „Sprzedaż wierzytelności”;
- otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie,
po upływie w/w terminu.
Informacje pod nr telefaxu 094 342 62 01.
2681109G1K3A

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospo
darczy ds. Upadłościowych i Naprawczych posta
nowieniem z dnia 3 sierpnia 2009 r., sygn. akt
VIIG Up 20/09, ogłosił upadłość „PARABOL"
Sp. z o.o. w Koszalinie obejmującą likwidację
majątku upadłego.
Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Marię
Annę Majewską-Jurys, a na syndyka Józefa
Wojaka.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania
wierzytelności sędziemu komisarzowi w ter
minie jednego miesiąca od dnia publikacji
obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.
2685909G1K3A

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

AUTOMATYKA, bramy, markizy,
moskitiery, verticale. Produkcja
Słupsk ul.Złota 3 059/84248-84;
0-507-184-767 www.zloterolety.pl

ogłasza, że dnia 10.09.2009 r.
o godz. 14.00 w budynku
Sądu Rejonowego w Koszalinie
mającego siedzibę przy
ul. Andersa 17, w sali nr 2

ODBĘDZIE SIĘ
PIERWSZA LICYTACJA
OGRANICZONEGO
PRAWA RZECZOWEGO

(GP)

783935032 (GK)

!!!!! BRAMY
BRAMEX bramy wjazdowe,
garażowe, przemysłowe, balustrady,
napędy, monitoring - promocje,
raty 059/842-65-57
www.bramex-slupsk.eu (GP)

!!!! ROLETY
BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,
verticale, moskitiery. Stolarka
aluminiowa. Słupsk,
ul. Leszczyńskiego 10D,
0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82.
(GP)

!!!!!! OKNA "Akus",5i6komorowe współczynnik o,5, rolety
zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4,
teł: 094-341-83-22. (GK)

!!! Glazura, terakota,
szpachlowanie, malowanie,
0505-903-615. (GK)

"ROL- POL"
Rolety- Rzymskie - Verticale- Plisy
- Markizy - Moskitiery - Żaluzje
ul. Ogrodowa 8, tel. 508-230-887,
059-841-2444 (GP)
BRAMY garażowe i wjazdowe
Goleniów 091/407-20-10 (GS)

TYNKI + posadzki maszynowo,
(GS)

0793-172-751, (GS)

wod.-kan., gazową, elektryczną, co.
zdalaczynne, centralną depłą wodę,
telefoniczną,

telewizję

kablową,

domofon. Całość położona: 75-447
Koszalin, Jagoszewskiego 12/9.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy
szalinie prowadzi księgę wieczystą
nr KW KOI K/000697714/3. Lokal
wpisany jest w rejestrze lokali wła
snościowych KSM „Przylesie".

Suma oszacowania wynosi 205.600,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 154.200,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu zobowią
zany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10
sumy oszacowania, tj. 20.560,00 zł w gotówce
lub na konto komornika; BGŻ O/KOSZALIN
44 203000451110000000482470.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,
które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwo
wego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły oraz inne osoby IfM
wymienione w tym artykule.
* y
2685809G1K3A

26924/'

WIZYTY domowe 509-306-317.
(GK)

WYMIANA pokryć dachowych.

0502-302-147, 094/346^4-05.

Tel. 663-882-366. (GS)

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

|

WOD.-KAN.-C.O.

POLBRUK, ogrodzenia- tanio,

zagubioną polisę nr.
PL280071326. (GK)

SERWIS, usługi komputerowe.

0088«/»

:si*r.si

(GP)
---------------------------------------------------------------26675/A

!! I! HYDRAULIKA, 0505-047435.
(GK)

07130/A

STOLARZ meblowy, 0609-973-593.

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

26919/A

0-508-326-783. Ogrzewanie.
(GP)

03640/A

VIDEO- Foto, 094/342-0649.
26531/A

HYDRAULICZNE gazowe

502-329-385. (GK)

886-586-525 (GK)

24741/A

WYPOCZYNEK
I lUŁYSim

06845/A

HYDRAULIK, przeróbki.

605451-963. (GK)
26956/A

26722/»

KONIE, kuce, 694596-008.
(GK)
26758/»

sprzedam, 0510-097482
01717/'

SPRZEDAM klacz ze źrebakiem,

wałacha. Wielkopolskie.
602727172 (N)

26822/A

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

(GK)

(GS)

VIDEO-DVD, fotografia.

HYDRAULICZNE instalacje,

KONIE Haflingery. 662-026-031.

LABRADORY rodowodowe

(GK)
07082/A

26072/»

SZCZENIAKI z rodowodem

Golden Retriever, 0-602-766-605.

!!! Przewóz osób z adresu pod
adres Polska- Niemcy -Holandia.
Tel. 50416019811! (N)

YORKI. 0606337998

ŁEBA - pokoje, 059-866-26-34.

ZAGINĘŁA suczka Husky,

(GS)

tatuaż na uchu J036.
0504-203-899. (GK)

(GP)

07105/'

(N)

HYDRAULIK, tanio, 0664^201-201.
(GK)

886376425 (GK)

26984/4

INSTALACJE hydrauliczne

GLAZURA, remonty,

26748/A

OGÓLNOBUDOWLANE, docieplenia,
GŁADZIE bezpyłowo; 0603-291-555
(GS)
GŁADZIE malowanie 602653583
(N)

remonty, hale, polbruki, chodniki,
hydraulika, przyłącza wod-kan
energ. C.O. gazowe,
0-512-257-843, 059/842-98-01
(GP)

091/ 38 63 160,091/ 38 63 530.
(GK)
—-----------------------------------------------------------

25708/A

Biuro Ogłoszeń Online

I URODA

05405/A

GŁADZIE, regipsy, 0885401407

! GINEKOLOG 518-254-040 (N)

|

(GS)

26718/»

POGORZELICA morze domki,

0514-285-974. (GK)

0-519-624-676. (GP)

KOMPLEKSOWE wykończenia
wnętrz, 0798-139-593,
091-391-16-92. (GS)

602571075 (N)

GENERALI T.U. S.A. unieważnia

Dojazd do klienta, 0509-191-905.

GLAZURA terakota Tanio

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

26070/*

504-158-343. (GK)

!!!!! Awarie, remonty
516-234-106. (GK)

(GP)

(N)

JMSL

26615/A

MONTAŻ instalacji gazowych,

(GK)

ELEKTRYCZNE 609-10-10-59.

2537109G1K3A

(GK)

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

(GK)

Sąd Rejonowy w Koszalinie VII
Wydział Gospodarczy ds. Upad
łościowych i Naprawczych infor
muje, że postanowieniem z dnia
3 sierpnia 2009 r. ukończono
postępowanie upadłościowe przed
siębiorcy Edwarda Galińskiego
ze Szczecinka, prowadzone pod
sygnaturą akt VU 83/02.

w domu pacjenta 0510-133-079.

094/341-15-87. (GK)

ELEKTRYCZNE 0519-838-759.

OBWIESZCZENIE

26073/»

USŁUGI opiekuńczo-pielęgnacyjne

EULOTKA.PL 509-690-525

VERTIKALE!!! "MEXIM"
ZWYCIĘSTWA 87 (W PODWÓRZU)

Produkcja, montaż,
059/84-37-373. (GP)

724365050 (N)

0518-963-328. (GK)

PROMOCJA CENOWA: PLISY,

ROLETY

17.
17.

(GK)

0-508-69-69-32. (GP)

POZOSTAŁE

01970/A

:1

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

26878/A

ALKOHOLOWE odtrucia

!!!!!!!!!! CZYSZCZENIE
dywanów, tapicerki "Pucek"
094-3-180-916. (GK)

509-306-317. (GK)
GINEKOLOG 0790685-267
----------------------------------------------------------------

16.

24444/»

przesuwanymi, inne. Koszalin,

DOCIEPLENIA. 0602432-946.
(GK)

"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,

PRZEDŁUŻANIE włosów

Szaiych Szeregów 5.

układanie,renowacja schodów,
drzwi. 0601-778402 (GS)

VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ko

(0)601418-306. (GK)

0-605-286-058,
0-660-385-917. (GP)

WYKOŃCZENIA, aranżacje, tanio,

kada@ms.pl 059/84-00-310

(GK)

i solidnie. 059/83345-36,

094/34141-30, 0504-308-000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl

WYWÓZ gruzu, 696467-593.

14.
15.
15.
15.

PAZNOKCIE żelowe-

2527V»

(GK)

14.1

16.
25458/»

WWW.PRZEDLUZANIEWLOSOW

CYKLINOWANIE,

(094)346-03-85.

(GK)

(GK)

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%. KADA-MS

ROLETY MATERIAŁOWE. *MEGA

237TJ/'

KUCHENNE, zabudowy z drzwiami

kuchni, łazienki, wc i przedpokoju,

(GP)

Gabinet okulistyczny. Koszalin,
O.Langego 21. 094/345-85-96

(GS)

TYNKI maszynowe 501-007-271.

(<iK)

Lokal wyposażony jest w instalację

OPTYK realizacja recept.

montaż gratis - cały kraj! Tel.
058/302-39-65, 0-509-038425,
0-512-245-075, www.RabStal.pl
(GP)

tel. 664423-307, 507-106-151.

094/343-17-65.

balkon.

FILMOWANIE+PHOTO-FREE-

WWW.HDV2.EU 0504-910-758.

GARAŻE blaszane. Transport,

CYKLINOWANIE B/P. 692-944-672.

nego składającego się z trzech pokoi,

posiada

(GK)

(GK)

olejowanie, lakierowanie "Pardet"
0-696-727-338, 513-084-589.

Lokal

(GP)

094-318-95-11, 0-504-391-790.

CYKLINOWANIE, układanie,

piwnica.

MASAŻYSTA kręgarz 727-288-901

GARAŻE- blaszaki tanio

(GS)

BOH. WARSZAWY 2,

62,30 m2. Do lokalu przynależy

00674/A

TAPETY natryskowe, remonty.

CYKLINOWANIE bezp.

04206/'

603724634 (GK)
25066/A

i wykończeniowe tel: 0794-686-703

OKNA PCV, ROLETY- NISKIE CENY,

o łącznej powierzchni użytkowej

(GS)

UiUSŁUGI ogólnobudowlane

spółdzielcze włas

OKNA

GINEKOLOG, 0603-92-28-92

(GK)

(GK)

jednorodzinnych, itd., VAT. (GP)

CYKLINOWANIE, 888-151-889.

(GK)

!! CZYSZCZENIE, pranie/dywany,
tapicerki, inne, 0502-323479.

REMONTY Stargard 0607-722-226.

(GK)

nościowe prawo do lokalu mieszkal

12.!
13.:

(GS)

Lenczewskiego
stanowiącego:

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia'
Tanio. 050346-21-22. (GK)
■

(N)

!! PRANIE dywany, meble

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

Hi

(GK)

REGIPSY poddasza ścianki
606437368 (N)

budowlane, 0888-055430, (GS)

(GP)

26417/*

12.3
12.:

(N)

REMONTY, 0-664-185-701.

(N)

2640/'

!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,
foteli, dywanów, 094/34142-95.

REMONTY i inne usługi remontowo-

glazura, budowa domków

lOj

GINEKOLOG A-Z 0518-525-555

GINEKOLOG kobieta 0516-808444

POSADZKI maszynowe 603105659

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

!!!!!!!!!! 0-504-129-243.
NAJTAŃSZE remonty, hydraulika,

(GK)

(GK)

REMONTY A-Z, 660-164-363.

!! GŁADZIE elewacje itp
697-518-767 (GK)

ul. Mickiewicza 8,094/346-23-93.

Andrzeja

MALARZ. 0500-508437.

502542750 (N)

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
OKNA "Anterm" PCV, ALU. Rolety-

514235787

REGIPSY sufity poddasza

CYKLINOWANIE bezpyłowe

(GK)
należącego do:

!!!!!!!!!!! 501-294-271
Remonty mieszkań, solidnie, tanio.

gładzie, terakota, glazura

Włodzimierz Goździdci

(tei/fax 0-94 347-05-13,0-94 347-05-14)

696467-593. (GK)

I!!!! REMONTY, malowanie,

(GP)

!!!!!!!!!! CZYSZCZENIE:
DYWANY, FOTELE, MEBLE, SKÓRY.

KUCIA drobne rozbiórki

REMONTY

!!!!!!! ROLETY

(GS)
01271/A

www.nadaj.pl
416109G1K1H

czwartek 13 sierpnia 2009

KOMEDIA

Przyczyna
śmierci

londynczycy (10/13)
2>-00 Kawa czy herbata?

06.45 Teiezakupy
07.15 Złotopolscy (279): Zabłąkani

“8.00 Wiadomości
JJ-IO Pogoda

- serial obyczajowy, Polska

Kryminalne zagadki
Jorku (85)

8944

07.15 Wielka wygrana-teleturniej

05.30 Uwaga!-magazyn
05.50 Tełesklep
06.50 Granie na śniadanie
07.35 Taniec z gwiazdami 9-pro

05.15 Wstawaj! Gramy! - muz.
06.00 Nowy dzień z Polsat News

“8.15 Kwadrans po ósmej
^■30 Koszmarny Karolek (32): Ze

07.45 Niezłomni: Sukces Katarzyny

07.30 IV Market-mag. reklamowy

07.55 Dwójka dzieciom: Kacper

08.00 Przygody w siodle (39)-se

msta Doskonałego Damian-

(43/52): Jasper - serial, USA
08.25 Radiostacja Roscoe

ka - serial anim., Wlk. Brytania
88.45 Bunio i Kimba(l): Kaczki

.

(30/52): Kto tu rządzi - serial

dla młodzieży, Kanada

serial anim., Wieli« Brytania

88.55 Jedynkowe przedszkole

08.55 Barwy szczęścia (77) -serial

88-20 Uppy & Messy

obyczajowy, Polska

89.30 Legenda Nezha (49): Atak

09.30 Barwy szczęścia (78) -serial

obyczajowy, Polska

na Shiji-serial anim., Chiny
89.55 Na wysokiej fali (24) -serial

10.00 Kopciuszek(23)-serialoby

rial familijny, Australia/Kana
da, rei Steve Mann

mentalny
10.20 Salon gry

cyjny, Włochy

11.20 Tełesklep
12.20 Na Wspólnej (1095-1097)-

obyczajowy, USA
10.30 Dzika Afryka (4) - serial przy

godowy, USA
11.30 Sabrina, nastoletnia czarow

*3.00 Wiadomości

11.55 Magnum (129/162): LA.-

*3.10 Agrobiznes-magazyn rolniczy
*3.25 Plebania(1312)-serial,Pol.

serial sensacyjny, USA
12.55 Lotko.tv- teleturniej

*3.50 Klan(1701)-serial,Pol.
*3.15 Siódme niebo 8 (17): Dwa

13.20 Maxi Lotko: Losowanie na

serial komediowy, Polska
13.00 Mamuśki(25)-serialoby
czajowy, Polska
13.30 Mamuśki(26)-serialoby
czajowy, Polska
14.00 Miodowe lata (39) -serial ko
mediowy, Polska

*0.25 Don Matteo 3 (14): Strach
na scenie - serial sensac., Wł.
**•25 Teiezakupy

grody tygodnia Lotko.tv

wesela, zaręczyny i pogrzeb -

13.30 Młody Budda-film dokumen

talny, USA 2006

serial familijny, USA
*4.05 Niezwykłe podróże rzeczy i

14.30 Córki McLeoda (87): Druga
szansa - serial obyczajowy, Au

ludzi - cykl reportaży
*4.25 My, wy, oni-magazyn
*8.00 Wiadomości
*5.10 Prognoza pogody

stralia, reż. Donald Crombie
15.20 M AS.H. (235) - serial kome
diowy, USA, wyk. Alan Aida

*5.15 Tygrysy Europy (15/18): Po

15.50 Wakacyjne kino Dwójki: To

lowanie na lisa - serial, Poi.
*8.05 Opole 2009 na bis (9) -kon

cert
*6-25 Faceci do wzięcia: Dwóch

(143) - serial komediowy,

USA, wyk. Frankie Muniz
15.15 Sabrina, nastoletnia czarow
nica (39) - serial komediowy,

USA, wyk. Beth Broderick

jowy, USA 1995

16.10 Prognoza pogody
16.15 Interwencja-magazyn
16.45 Obrońca(11)-serialsensa

obyczajowy, Polska
19.00 07 zgłoś się (7/21): Brudna

batków (47): Wybraniec
*9.30 Wiadomości

14.45 Zwariowany świat Malcolma

17.55 Kulturalni na wakacjach-

*7.00 Teleexpress

*5.45 Przebojowa noc-muz.
*9.00 Wieczorynka: Rodzina Ra-

12.00 Rodzina zastępcza (184)-

15.50 Wydarzenia

magazyn

na - serial obyczajowy, Polska
*5.20 Moda na sukces - telen., USA

USA, wyk. Beth Broderick

nie nasz syn - dramat obycza

18.10 M jak miłość (664)-serial

*7.25 Ranczo (28): Powrót demo

nica (38) - serial komediowy,

17.30 Program lokalny

panów bez łódki, licząc psa

serial komediowy, Polska

sprawa - serial kryminalny,

cyjny, USA, wyk. Simon Baker
17.45 Ostry dyżur 10 (37) serial

obyczajowy, USA

20.00 CSI: Kryminalne zagadki No

sacyjny, USA, wyk. Gary Sinise

22.45 Panorama

21.00 Moment prawdy

23.10 Sport telegram

22.00 Studio Lotto

31.50 Zagubieni 3 (17) - serial, USA

23.15 Prognoza pogody
23.20 Raportspecjalny(9/16)-se-

22.05 Gotowe na wszystko (86)-

-

rial sensacyjny, USA

00.10 Raport specjalny (10/16)-

Hiszpania/USA/Wielka Bryta
nia 2003

00.55 Czy świat oszalał?: Sieroty

01.20 Notacje: Elżbieta Zawacka.
W konspiracji trzeba mieć
szczęście-cykl dok.
01.35 Zakończenie programu

serial sensacyjny, USA
AIDS -film dok., Francja 2006
02.00 Gotowe na więcej (8-osŁ)-

serial kom., Wielka Brytania
02.30 Zakończenie programu

serial komediowy, USA, wyk.
Teri Hatcher, Felicity Huffman
23.00 Gotowe na wszystko (87)-

westem, USA 1960

Trick - serial obyczajowy, Pol

ska, wyk. Alan Andersz, Daria
Widawska, Magdalena Lamparska, Tomasz Karolak
23.05 Projekt plaża nocą- program
rozrywkowy
23.35 Strongman: Siłacze-relacja
00.40 Szymon Majewski Show 8

program rozrywkowy

TYP 2

Taylor, zastępca prokuratora stanowego,
zostaje wezwany w pilnej sprawie. Oka
zuje się, że zginął Luke Carter, biznes
men mający silne powiązania z mafią.
Taylor niechętnie przejmuje śledztwo.
Półtora roku wcześniej prowadził spra
wę o korupcję, w którą również była za
mieszana rodzina Carterów.

11.20E-lementarz- magazyn
11.35 Zaproszenie: Dziej się, histo
rio nadwarciańska - program

krajoznawczy Wojciecha No
wakowskiego
12.00 Wiadomości
'

Pradze-serial obyczajowy,

03.00 Uwaga!-magazyn

0720 Zbuntowani(27)-serialoby

11.40 BigBrother4.1-reality show
12.10 Big Brother 4.1 - reality show
13.15 Dekoratomia-mag. wnę-

trzarski
13.45 Dziewczyny fortuny- pro

gram interaktywny

Polska, wyk. Katarzyna Figura
13.05 Tydzień Polski - magazyn

14.45 Muzyczne Hsty- mag. mu

zyczny

13.50 Strachy (1/4): Szalejący te
atrzyk - serial obycz., Polska
14.45 ...I zdrada (2) - film doku

mentalny, Polska 1991

15.50 Instynkt tropiciela-magazyn
1625 Instynkttropiciela-magazyn
17.00 Mała czarna-talkshow

15.15 Uśmiechnij się (1)

18.00 Strażnik Teksasu (25)-se

15.50 Alchemia zdrowia i urody -

rial sensacyjny, USA, wyk.
Chuck Nonis
19.00 Zbuntowani(28)-serialoby
czajowy, Meksyk, reż. Juan
Carlos Munoz
20.00 Galileo - mag. popularnonau
kowy
21.00 Eskorta-komedia sensacyj
na, USA 1994, reż. Dennis
Hopper
Mrukliwy służbista Rock Reilly,
weteran marynarki, oraz mło
dy i niezdyscyplinowany Eddie
Devane otrzymują rozkaz
przetransportowania do wię
zienia atrakcyjnej Toni. Pod
czas długiej podróży dziewczy
na podejmuje liczne próby
ucieczki.
23.05 Regina(28)-serialobyczajo
wy, Polska, reż. Teresa Kotlarczyk
23.35 Big Brother 4.1 - reality show
00.05 Big Brother 4.1-reality show
01.15 Big Brother 4.1 -reality show
01.45 BigBrother4.1- reality show

magazyn
16.05 Polska dobrze smakuje:
Przyprawa nad przyprawami
- sól Wielicka i Bocheńska
16.30 Raj-magazyn
17.00 Teleexpress

ny-telenowela, Polska
18.40 W labiryncie (92): Przesłu
chanie -telenowela, Polska
19.15 Dobranocka: Zabawy Bolka i
Lolka: Mali filmowcy - serial
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.15 Wiedźmy (2/13): Cud na
Pradze - serial obyczajowy,

Polska, wyk. Katarzyna Figura
21.05 Koncerty z TV oferty: Arie ze
śmiechem - widowisko
22.00 Kino sąsiadów na bis: Kro
wa, czyli uroki zwykłego życia

02.50 The Beaties: From Liverpool
to San Francisco - koncert

03.20 Rozmowy wtoku-talkshow

00.00 Serwis info

03.45 Muzyczne listy - mag. mu

02.20 Tajemnice losu

04.15 Nic straconego-programy

00.10 Prognoza pogody
00.15 Programy powtórkowe

04.35 Zakończenie programu

powtórkowe

03.20 Zakazana kamera
"<

zyczny

'■

06.25 You Can Dance-Po prostu tańcz
08.00 Magda M. (29)- serial obycz., Pol.
09.00 Na powierzchni (5/15)-serial SF,

10.00
§ 1030

USA, wyk. CarterJenkins

09.55 Kobra: Oddział specjalny (18/32)

11.00

- serial sensacyjny, Niemcy

11.00 Teiezakupy
12.40 Apetyt na kasę
13.40 Barwyi^zechuf156/160)-tele
nowela, Brazylia, wyk. Tais Araujo

14.40 Weronika Mars(6/22)-serial kry
minalny, USA, wyk. Kristen Bell

15.40 Siostrzyczki(6/18)-serial,USA
16.10 MagdaM.(30)-serialobycz.,Pol.
17.10 Na powierzchni (6/15)- serial SF,
USA, wyk. CarterJenkins

18.05 Kobra: Oddział specjalny (19/32)
- serial sensacyjny, Niemcy

19.05 Diabli nadali (22/25) - serial ko

Przyczyna śmierci

chanie -telenowela, Polska
10.25 Raj-magazyn
10.55 Skarby nieodkryte-edukac.

- dramat obyczajowy, Czechy
1994, reż. Karel Kachyna

01.40 Nocne granie

06.00
07.00
08.00
09.00

thriller, Kanada 2000, reż. Marc S. Grenier, wyk. Patrick
Bergin, Maxim Roy, Joan Severance, Michael Ironside

czajowy, Meksyk, reż. Juan
Carlos Munoz
08.25 Dziewczyny fortuny-program interaktywny
0925 Strażnik Teksasu (24) -se
rial sensacyjny, USA, wyk.
Chuck Norris
1025 Big Brother 4.1 - reality show

17.55 Polska z bocznej drogi-rep.
18.10 W labiryncie (91): Zatrzyma

m

Porucznik Kate Timmons w przeszłości
przyczyniła się do aresztowania byłego
męża, Eliego Dixona, który został oskar
żony o zdradę stanu i sprzedaż tajemnic
wojskowych armii rosyjskiej. Po wyjściu
z więzienia Dixon wznawia współpracę z
rosyjską mafią. Mężczyźnie udaje się
ukraść ściśle tajny system komputerowy.

ny-telenowela, Polska
10.00 W labiryncie (92): Przesłu

01.20 Nagroda gwarantowana

ssawa? 's

Perfidna intryga

06.45 TV Market

17.45 Moliki książkowe - magazyn

22.05 39 i pół 2 (11/13): Dirty

zyczny

przygodowy, Polska

19.40 Prognoza pogody

cyjny, USA 2001, reż. Lewis Te
ague, wyk. Kim Delaney, David
Keith,Timothy Carhart, Do
uglas O’Keeffe

trza rski

09.05 Budzik: Siłacze -pr. dla dzieci
09.30 W labiryncie (91): Zatrzyma

17.15 Budzik: Siłacze-pr. dla dzieci

serial komediowy, USA
00.00 Porwana przez Komanczów-

05.40 Muzyczne listy -mag. mu

19.30 Sport

bulamo-dokumentalny
wego Jorku (85) - serial sen

08.35 Graby(2/7): Szkoła-serial

19.00 Fakty

Gotowy na śmierć - serial fa-

2000, rei Marc S. Grenier

05.20 Dekoratomia - mag. wnę

12.10 Wiedźmy (2/13): Cud na

19.30 Malanowski i Partnerzy (64):

śmierci - thriller, Kanada

04.55 Instynkttropiciela - magazyn

08.10 Prognoza pogody
08.15 Kwadrans po ósmej

da/USA, wyk. Tom Welling, Kri
stin Kreuk, Michael Rosen
baum, EricJohnson
15.20 Przyjaciele9(9/24)-serial
komediowy, USA, wyk. Jennifer
Aniston, Courtney Cox, Usa
Kudrow, Matthew LeBlanc
15.55 Przyjaciele 9 (10/24) - serial
komediowy, USA, wyk. Jennifer
Aniston, Courtney Cox, Usa
Kudrow, Matthew LeBlanc
16.25 Rozmowy wtoku- talk show
17.30 Sąd rodzinny-serial
fabulamo-dokumentalny
18.25 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny

20.05 Perfidna intryga-film sensa

21.00 Alibi na lato: Przyczyna

Mroczna Argentyna - dramat,

(19/22) - serial SF, Kana

19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody

04.30 Instynkt tropiciela- magazyn

08.00 Wiadomości

14.20 Tajemnice SmalMIle

19.50 Uwaga!-magazyn

30.20 Londynczycy(10) serial, Pol.
31.15 Sprawa dla reportera
32.45 Zagubieni3(18)-serial,USA
33.35 Kino nocnych marków:

serial obyczajowy, Polska, wyk.
Tomasz Schimscheiner, Boże
na Dykiel, Joanna Jabłczyńska,
Renata Dancewicz
13.40 W-ll- wydział śledczy-serial
fabulamo-dokumentalny

18.50 Wydarzenia

Polska, reż. Krzysztof Szmagier,
wyk. Bronisław Cieślak
20.05 Dr House (42)-serial obycza
jowy, USA, rei Bryan Singer

*5.55 Sport
30.05 Prognoza pogody

ska - serial fabulamo-doku-

nettiego (13) - serial sensa
09.30 Czarodziejki(111)-serial

06.00 Kawa czy herbata?

09.20 Sędzia Anna Maria Wesołow

08.30 Nowe przygody ^Tequili i Bo-

czajowy, Polska
10.35 Koło fortuny-teleturniej
11.05 RączyWildfire(5/13)-serial
obyczajowy, USA

obyczajowy, Australia

gram rozrywkowy

Eskorta

Wiedźmy (2/13)

Perfidna intryga

mediowy, USA, wyk. Kevin James

19.35 Siostrzyczki(7/18)-serialkome
diowy, USA, wyk. Amanda Bynes

20.05 Batman Forever-film przygodowy,
USA 1995, reż. Joel Schumacher

22.35 Jak upolować mężczyznę, czyli
seks w wielkim mieście 4 (3/18) serial komediowy, USA

23.10 jak upolować mężczyznę, czyli
seks w wielkim mieście 4 (4/18) serial komediowy, USA

23.45 W moich snach - thriller, USA 1999
01.45 Wróżki

12.00
I 13.00

^sF9yery

Amerykański chopper
Amerykański hoł-rod (3)
Jak to jest zrobione?
Prawda czy fałsz-pogromcy mitów:
Śmiercionośna słotna
W klatce czasu: Dźwięki bata
Zwykle rzeczy-niezwyWe wyna
lazki: Dywany, Klocki lego
Miami ink-sturflotatuażu: Pa
miątkowy tatuaż
poTURBOwani: Vince NeH i jego
auto
Brudna robota: Zbieracz ptasich

HBO
06.00 Wszystko jest możliwe -komedia
romantyczna, USA 1989, reż. Emile
Ardolino, wyk. Cybil! Shepherd

07.50 Na planie (33) - magazyn filmowy
0825 Gracie-dramat USA2007, reż.

Munro, wyk. Dennis Waterman

reż. Francis Ford Coppola

1430 Sekundy grozy (8)

1530 Cinema, cinema (33)-magazyn fil

(Min
Katastrofy lotnicze
0030 Afganistan-dziennikiwojny(4)
0130 Amerykański chopper Motocykl
dla NY Giants
0230 poTURBOwani (14)

- film dokumentalny, USA 2008
przygodowy, Niemcy/Kanada/USA
2007, reż. Uwe Boli

Wielka Brytania 2007, reż. Chris

1120 V-koncert
1225 Jack-film obyczajowy, USA 1996,

mowany, USA/Japonia 2008
mowy

11.05 Lou Reed-koncert
12.40 W stanie zagrożenia - dramat sen
sacyjny, USA 2006, reż. Philip Haas

1435 SenKasandry-filmkrym.,Franqa/USA/Wielka Brytania 2007

1630 Za Rnią wroga - film sensacyjny,
USA 2001, reż. John Moore

1820 Jagodowa mNość-melodramat
Hongkong/Francja 2007

16.00 Debiutant-film familijny, USA
2002, reż. John Lee Hancock

18.05 Skarb narodów: Księga tajemnic
film przygodowy, USA 2008, reż. Jon
Turteltaub, wyk. Nicolas Cage

20.10 Premiera:Podryw2-komedia,Ka
nada 2008, też. Robert Menard,
wyk. Michel Cóte, Veronique Le Flaguais, Marie-France Duquette

21.55 Dzikie Iowy-komedia, USA 2008,
ret. Fred Wolf, wyk. Steve Zahn, Er
nest Borgnine, Allen Covert

2320 Macbeth -thriller, Australia 2006,
reż. Geoffrey Wright, wyk. Sam Wor
thington, Victoria Hill, Gary Sweet

01.05 Podryw2-komedia, Kanada 2008,
ret Robert Menard

02.45 Dzildetowy-komedia, USA2008,
ret Fred Wolf, wyk. Steve Zahn

Nie przegap - mag informacyjny
Stanpsonowie 18(10)-serial
Łapu-capu- chochliki telewizyjne
IkonoMaścbAttcła Keys I Ruby Dee

08.55 Dungeon Stege-w imię króla-film

10.00 ZnoMi w akcji - film przygodowy,

1415 Batman:RyceizGotham-filmani

2330 Śmiertelne niebezpieczeństwo:

07.10
0720
07.45
08.00

Davis Guggenheim, wyk. Carty
Schroeder, Elisabeth Shue

wymiocin
1400 Sekundygrozy(7)
15.00 Jak to jest zrobione?
16.00 Smash Lab: Niezniszczalny samo
chód
17.00 Prawdaayfałsz-pogromcymłtów:
Syn broni
18.00 poTURBOwani: SEMA
19.00 Miami Ink-studiotatuażu: WobKczu zmian
20.00 Sekundygmzy(ll)
2030 Jak to jest zrobione?
2130 Najniebezpieczniejszy zawód
świata: Skończyć przed czasem
2230 Wybuch kontrolowany: Komin w

CANAL +
I 07.00 Łapihcapu - chochliki telewizyjne

20.00
20.10
20.35
20.45
21.00

Łapu-capu-chochliki telewizyjne
Shnpsomwie 18(11)-serial
Nie przegap-magazyn
Łapu-capu-chochliki telewizyjne
Premiera:MentaKsta(18/22)setial kryminalny, USA

21.50 Premiera: Rockefeller Płaza 30 3
(11) - serial komediowy, USA
2220 Premiera: Pracująca dziewczyna
komedia obyczajowa, USA 1988

00.15 Przystanek Woodstock2009
koncert

0125 .Strachy w ciemności -film animo
wany, Francja 2007

02.50 Istota doskonała - horror, Nowa Ze
landia/Wielka Brytania 2006

04.15 KrabiJoarma-dramatpsychologiczny, Polska 1980

22
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Piast nie obronił ekstraklasy F
Piast Słupsk spadł już definitywnie z ekstraklasy. Była szansa, żeby w niej pozostał, po tym jak bardzo
mocno rozpoczęto przygotowania do reformy ligi. Nie doszło do niej i klub znad Słupi zagra w II lidze.

Rq<

Rafał Szymański

Mau

rafal.szymanski@gp24.pl
Sportowo Piast Słupsk
w minionym sezonie zajął
ostatnie miejsce w sześciozespołowej ekstraklasie. Były
jednak nadzieje na to, że w7
niej pozostanie. Wszystkie
kluby domagały się bowiem
reformy ligi, chciały więcej
meczów, więcej młodzieży
w grach, czytelniejszych re
guł. Po konsultacjach wśród
klubów wydawało się, że
wszystko jest na dobrej dro
dze, by reforma weszła w ży
cie. Jednak na posiedzeniu
Zarządu Polskiego Związku
Badmintona okazało się ina
czej. Stosunkiem głosów 3:4
projekt reformy ligi upadł.
Zarząd X Kadencji w skła
dzie: Michał Mirowski (War
szawa) - prezes, Dariusż
Czekan (Koszalin) - wice
prezes, Zdzisława Szałagan
(Głubczyce) - wiceprezes,
nie uchwalił żadnych zmian
i pozostawił ligę w takim sa
mym kształcie, jak do tej po
ryTo powoduje, że Piast
Słupsk spadł do II ligi i bę
dzie walczył w najbliższym
sezonie w tej klasie. Oto
przeciwnicy badmintonistów
znad Słupi, dwukrotnych
brązowych medalistów mi
strzostw Polski: Walter Rze
szów, AZS UWM Olsztyn,
Masovia Płock, Stal Nowa
Dęba, Wesoła Warszawa.
- Nie mogę się z tym pogo
dzić. Pal licho degradację w wy
miarze sportowym. Trudno jed
nak przejść do porządku dzien
nego nad tym, że liga nadal bę-

^tiryę

tiie
Hib

Ulec
w i
Wa

go
Kamila Augustyn nadal będzie grać w Piaście Słupsk.

dzie grała w takim kształcie.
Nie wiem, dla kogo ona jest.

Chyba tylko dla sędziów, bo
dziennikarzy, kibiców i samych

fot. tuka« W*1

sportowców mało to interesuje
- nie ukrywa rozżalenia

m
Jeszcze przed posiedzeniem
zarządu
decydującego
o kształcie ligi, prezesi czoło
wych klubów badminto
na w Polsce wypowiedzieli się
na temat reformy. Oto propo
zycje zamieszczone na stronie
www.polskibadminton.pl

H Krzysztof Hodur (AZSAGH
Kraków), liczba drużyn: 8
■ Tomasz Dakowicz (LUKS
Badminton Choroszcz), liczba
drużyn: 8
■ Krzysztof Augustyn (SKB
Piast Słupsk), liczba drużyn: 8 ■
Jerzy Szleszyński (SKB Litpol

Malow Suwałki), liczba dru
żyn: 6 lub 8 H Zdzisława Sza
łagan (LKS Technik Głubczy
ce), liczba drużyn: 8
■ Lech Szargiej (Energoinvest
Huba! Białystok), liczba dru
żyn: w nowym sezonie 6
od przyszłego 8.

Krzysztof Augustyn, prezes
słupskiego klubu.
Piast w II lidze zagra w naj
silniejszym składzie, na jaki go
stać. Występować w drużynie
będzie także Kamila Augustyn,
uczestniczka igrzysk olimpij
skich. Siła sztabu szkoleniowe
go jednak wzrośnie. Do Słupska
wróci trenerka Klaudia Majoro
wa, i ona będzie zajmować się
pracą szkoleniową.
- Zamierzamy na bazie
dwóch szkół: ZSO nr 3

Gra o duże stawki: kasę i prestiż

ŁIKKOfiTŁEfYKA
Angelika Cichocka
pobiegnie w Berlinie
Dzisiaj w Berlinie odbędZ*e

Przed nami finał mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn.
W najbliższy weekend
od 14 do 16 sierpnia na pla
ży w Niechorzu odbędzie się
wielki finał Beach Ball Tom2000 - mistrzostw Polski
w siatkówce plażowej męż
czyzn, na który zaprasza
Energa SA - sponsor główny
mistrzostw. Finał wyłoni ofi
cjalnych mistrzów Polski.
Beach Ball Tour 2009 to
impreza o największej ran
dze sportowej w Polsce,
w której udział biorą najlep
si zawodnicy w rankingu
Polskiego Związku Piłki
Siatkowej. Eliminacje do fi
nału odbywały się w Krynicy
Morskiej, Ustroniu Morskim
oraz w Ustce.
W Niechorzu wystartują
24 pary z najlepszym dorob
kiem punktów rankingo
wych, zebranych podczas
wszystkich wcześniejszych
tegorocznych turniejów eli
minacyjnych.
Poza zdobyciem tytułu mi
strza Polski w siatkówce plażo
wej mężczyzn, na każdych za
wodach do zdobycia są nagrody

w Słupsku i Zespołu Szk°j
w Kobylnicy odbudowyW^
sekcję. Kamila Augustyn»
Beata Polaczek i Agnieszką
Szrajda będą pracować
z młodzieżą - dodaje Aug11'
styn.
W Kobylnicy istnieje kh^
filialny Piasta UKS Piast BSłupszczanie wyposażą wy'
brane placówki w tej gmin)e
w sprzęt. W ekstraklas^
Piasta zastąpił UKS 15 Kß'
dzierzyn-Koźle. ■

U33
■ Czwartek, godz. 20.00
- odprawa techniczna dla za
wodników.
■ Piątek, godz. 9 - początek
rozgrywek, godz. 19.30 - za
kończenie.
■ Sobota, godz. 9.30 - po
czątek, godz. 18 - zakończe
nie.
■ Niedziela, godz. 10 - roz

poczęcie turnieju głównego,
godz. 13 - mecz o pierwsze
miejsce, godz. 14 - oficjal

na ceremonia wręczania na
gród.

się mecz lekkoatletyczny re'
prezentacji do lat 23 Polska
- Niemcy - Austria/SzwajcariaW składzie powołanym prZeZ
sztab szkoleniowy Polskieg0
Związku Lekkiej Atletyki }est
jedna reprezentantka region^
słupskiego. To Angelika
chocka, tegoroczna wicem1'
strzyni Polski seniorek na 800
metrów z Bydgoszczy, sprzed
dwóch tygodni. Teraz pod'
opieczna Jarosława Ścigały»
pobiegnie dla kadry i będzie
walczyć o jak najlepszy wynik
na stadionie w stolicy naszeg0
zachodniego sąsiada. Punkty
za rezultat mogą mieć wpty^
na rozstrzygnięcia w całym

Jedna z eliminacji mistrzostw odbyła się w Ustce.

pieniężne powiększone o nagro
dy rzeczowe od sponsorów. Pula
w finale wynosi 50000 złotych.

Na
uczestników
mi
strzostw czekają niesamowi
te emocje i konkurencje

Fot. Łukasz Capar

na najwyższym krajowym
poziomie. Także na kibiców,
którzy odwiedzą teren zawo

dów, czeka masa atrakcji
i niespodzianek. Atmosferę
i sportowy doping na trybu
nach podgrzewać będzie
konferansjer. Na najmłod
szych kibiców w specjalnie
zorganizowanej strefie Ener
ga Kids Play Comer czekać
będzie boisko do siatkówki
plażowej i konkurencje spor
towe, w których dzieci mogą
wygrać ciekawe nagrody
od sponsora mistrzostw.
(res)

spotkaniu.
Mecz odbędzie się na sta'
dionie olimpijskim i będzie
przedpremierą zmagań lekko'
atletów na tym obiekcie. ^
sierpnia zaczynają się tam bO'
wiem mistrzostwa świata s®'
niorów. W składzie zabraknie
Barbary Madejczyk, oszczep'
niczki Jantara Ustka, która ze
względu na kontuzję kolana
nie uzyskała minimum ustało'
nego przez Polski Związek Lek'
kiej Atletyki.
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Pokazali, że potrafią walczyć
KOSZYKÓWKA w drugim sparingowym meczu z Chorwacją polska reprezentacja wygrała w Łodzi 71:67. Świetnie grał
Marcin Gortat, a nowy w naszej kadrze David Logan w końcówce trafił dwa rzuty za trzy punkty.
^Urycy Brzykcy
^tycy.brzykcy@gs24.pl

, Polska - Chorwacja 71:67
jpl7, 21:18, 14:17, 19:15).
.°lska: Gortat 22, Logan 15,
pübarga 7, Szewczyk 7,
perski 8, Lampe 5, Dyle^cz 3, Roszyk 2.
W drugim meczu Polacy
igrali w identycznym ze%wieniu jak przedwczoraj,
i lerwszą piątkę utworzyli
^ubarga, Logan, Ignerski,
Szewczyk i Gortat. W pierw
ej kwarcie najbardziej ak^ny był ten ostatni, który
^korzystywał dobre zagrakolegów i szybko uzbieJJ sześć oczek. Mimo tego to
Chorwaci na początku me,CZl1 prowadzili już 10:2. Po% jednak nie pozwolili już
P°źniej rywalom na tak wys°kie prowadzenie. Ponow?le bolączką naszego zespou były straty. W pierwszym
^czu mieliśmy ich aż 18,
^ środę już w pierwszej
barcie było ich 6. Mimo tej>° po pierwszych 10 minuach był remis po 17.
, W drugiej kwarcie znów
ó\ ePiej wychodziła nam gra
jć P0(ł koszem, zawodnicy Mun, lego Katzurina rzadziej de& cydowali się na rzuty trzy
ić aktowe, pewnie pamiętali
u- ^agi izraelskiego szkole^owca odnośnie wtorkoweib
S° pojedynku. Wtedy zbyt
3. Wiele było prób zza linii 6,25
^etra. Nieźle prezentował
\e Sl§ Szymon Szewczyk. Teraz
ie Pasza gra była bardziej zbiF *ansowana, co przyznał

r

Polacy stanowią coraz lepiej rozumiejący się kolektyw. 0 jego sile decydują Marcin Gortat i Michał Ignerski (przodem w środku).

w przerwie sam Marcin Gor
tat w telewizyjnym wywia
dzie. - W naszej grze jest
więcej pozytywów, choć błę
dów oczywiście również nie
brakuje - powiedział. - Tak
że z mojej winy, ale posta
ram się poprawić w drugiej
połowie - dodał środkowy
Orlando Magic. Polacy
w pierwszej połowie rzucali

Adam Małysz pofrunął
, Wczoraj na podium
;3
a.
(Z

0
;t
U
i'

i'
0
d

V

h
e

k
o
y

V
n

r
e

V
5

$f(0K ! NA I

-

Polak drugi w zawodach Letniego GP.

Wczorajszy, drugi kon
kurs skoków w cyklu LetnieGrand Prix wygrał Simon
^ttimann. Tylko on dał radę
uprzedzić Adama Małysza,
*fóry oddał skoki na odle
głość 128 i 130,5 m. Skoczek
2 Wisły dostał za nie 222,5
P^nkta. Szwajcar 131,5
1 130 m, ale dostał o 5,5
Pńnkta więcej. Umocnił się
pozycji lidera cyklu, bo^em wygrał drugi konkurs,
^ałysz w pierwszym kon
kursie był 6.
T Przypomnijmy, że w cyklu
letniego GP testowane są
a0We przepisy. Sędziowie
Wyznają
zawodnikom
punkty według nowego systettiu, dodając dodatkowe
^ zależności od warunków

pogodowych - siła wiatru
- i prędkości na progu. Dal
szy skok wcale nie oznacza
zwycięstwa, bo od Małysza
kilku zawodników skoczyło
dalej, ale przy większym
wietrze i dostali mniej punk
tów. Polak uważa, że ten
system
oceniania
jest
bardziej sprawiedliwy, choć
mniej czytelny dla kibiców,
którzy po odległości nie
wiedzą kto, lepiej skoczył.
Wczoraj inni Polacy ska
kali słabo: Łukasz Rutkow
ski był 19. (123,5 i 127 m),
a Marcin Bachleda 22. (120
i 123 m).
Następny konkurs jutro
o godz. 18, transmisja w Eurosporcie o godz. 18.15.

za dwa punkty z 61-procen
tową skutecznością.
Druga połowa zaczęła się
lepiej dla nas. Trafił Roszyk,
trafił Gortat i było już 44:38
dla Polski. Później kilka pro
stych błędów i zrobiło się
dość niespodziewanie 49:48
dla rywali. Trener Katzurin
poprosił o czas. Później gra
się wyrównała, a Gortat da
W SKRÓCIE

Kolejorz w TV
PIŁKA NOŻNA

Dobra wiadomość
dla kibiców. W końcu zobaczymy
oba pucharowe mecze Lecha Po
znań z FC Brugge w eliminacjach
do Ligi Europejskiej. Na żywo
transmitować je będzie Polsat
Sport. Pierwsze spotkanie odbę
dzie się we Wronkach (stadion Le
cha przy ul. Bułgarskiej w Pozna
niu jest remontowany) 20 sierp
nia. Rewanż 27 sierpnia w Belgii.
Oba mecze o godz. 20.30.

(gh)

lej rządził pod tablicami,
dzięki czemu mieliśmy sporo
szans na ponowienie akcji.
Na początku czwartej
Szubarga zanotował przechwyt i dwa oczka. Później
wejścia pod kosz Logana i punkty Gortata pozwoli
ły nam odskoczyć na 6 oczek.
Chorwaci jednak szybko nas
dogonili. W końcówce znów

Fot. tuka» capar

klasę pod tablicami pokazał
Gortat, notując w całym me
czu kilkanaście zbiórek.
Zwycięstwo przypieczętował
nowy zawodnik w naszej
drużynie - Logan. Superstrzelec z polskim paszpor
tem dwoma trójkami pogrą
żył Chorwatów. - Jako ze
spół zagraliśmy lepiej,
zwłaszcza w defensywie

- powiedział po meczu Szu
barga. -A jak wiadomo z do
brej obrony biorą się łatwiej
sze punkty w ataku. Marcin
świetnie dziś trafiał, wyko
rzystał nasze podania i do
bre warunki fizyczne - dodał
nasz rozgrywający. ■

mMIrnW-

www.gp24.pl/fotogaferie

Pierwszy wylot trenera z ekstraklasy
PIŁKA N0ŻN Wczoraj władze Cracovii zmieniły szkoleniowca.

Na specjalnej konferencji
prasowej pojawił się prezes
klubu Janusz Filipiak w to
warzystwie Oresta Lenczyka. Wszystko stało się jasne,
bo to nowy trener Cracovii.
Filipiak poinformował, że
Artur Płatek nie jest już
szkoleniowcem zespołu eks
Renault ma nowego kierowcę traklasy. Zwolniono go
FORMUŁA 1 Według Autosport Ro
pod dwóch przegranych,
main Grosjean, dotąd kierowca te
w tym klęsce u siebie
stowy, pojedzie w kolejnym wyści
w ostatnim meczu z Lechią
gu w bolidzie Renault. Zajmie
2:6. W zasadzie mecz był
w Sosnowcu, bo tam z powo
miejsce opuszczone przez Nelsinho Piqueta jr, który został zwolnio-' du remontu własnego sta
ny z powodu kiepskich wyników.
dionu gra Cracovia. Zespół,
który przy zielonym stoliku
Nie wiadomo tylko kiedy Renault
utrzymał pozycję w estraklawystąpi. Na razie został ukarany
sie, przegrywa.
odsunięciem od najbliższego wy
ścigu (23 sierpnia w Walencji), bo
Stąd zatrudnienie Lenczyka, który uchodzi za spe
w ostatnim starcie z jednego z bo
cjalistę od takich zadań. Te
lidów urwało się koło.
(GH)
raz był bez pracy, bo

Na pierwszym planie Orset Lenczyk, nowy trener Cracovii.
po awansie do ekstraklasy
z Zagłębiem Lubin zażądał
za dużej podwyżki i klub

Fot. pap

z Lubina nie podpisał z nim
nowej umowy.

(gh)
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Od 3:0 do 3:3, czyli horror
z happy endem w Bytowie
PIŁKA NOŻNA Drutex-Bytovia II Bytów dopiero po dogrywce pokonał Wisłę Puławy 5:3. Emocji było na 150, a nie
na 115 minut. Teraz na stadion przy ul. Mickiewicza przyjedzie pierwszoligowiec.
sorzy zaczęli popełniać bę
dy, które wykorzystali
wianie. Ku zaskoczeń1
wszystkich
doprowadź’
do remisu 3:3 i do dogryź
W niej gospodarze byli F!
zdecydowanie lepsi i udc
wodnili swoją wyższość
puławianami.
Kolejna runda Pucha0
Polski odbędzie się w dniac
25/26 sierpnia.
Wiadomo już, że do By0'
wa na stadion Ośrodbj
Sportu i Rekreacji przy uM
Mickiewicza przyjedzie zfj
spół z I ligi, bo drużyny
tego poziomu dołączają Ju
do tych rozgrywek. Zn0'
będą emocje. ■

Krzysztof Niekrasz

krzysztof.niekrasz@gp24
Już dawno w Bytowie nie
było takiego horroru.
W meczu było wszystko,
co kochają kibice. Piękne
bramki, błędy, dramaturgia,
doping kibiców, ostra walka,
wiele strzałów i dogrywka.
Obydwie drużyny miały ape
tyt na zwycięstwo. Z dwóch
trzecioligowców górą okazali
się byto wianie, którzy wy
stawili nerwy swoich fanów
na wielką próbę. Do przerwy
jednak oba zespoły nie poka
zały swoich możliwości. Roz
ruszało się dopiero po niej.
W szatni padło bowiem kilka
ostrych słów pod adresem
bytowskich zawodników.
Gospodarze ruszyli do ata
ków i w 20 minut prowadzili
3:0. Bardzo dobrze poczynał
sobie Krzysztof Bryndal,
którego występ stał pod du
żym znakiem zapytania. Ten
ambitny zawodnik pokazał,
że jest głodny futbolu i zdo
był dwie bramki. W końców
ce regulaminowego czasu
miejscowych nastąpiło
totalne rozluźnienie. Defen-

Jarosław Adamowicz (przy piłce) grał tylko w pierwszej połowie.

Fot Łukasz Capar
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PIŁKA NOŻNA

Bramkarz wziął ślub

Mateusz Felke
trenerem Startu

Puchar pojechał
do Bruskowa Wielkiego

Na boisku w Biesowicach
piłkarze miejscowego Echa
wygrali z miasteckim Startem
3:0 (1:0). Bramki zdobyli: Paweł
Dorawa, Tomasz Zeszutek
i Mariusz Feretycki.
Nowym trenerem Startu zo
stał Mateusz Felke, wciąż gra
jący zawodnik.

SwePol Link Bruskowo Wiel
kie wygrał w Siemianicach
w turnieju seniorów o puchar
wójta gminy Słupsk. Ugrał 6
punktów (trzy remisy, jedno
zwycięstwo).
Podopieczni
Wojciecha Ostrowskiego strze
lili tylko dwa gole i stracili jed
ną bramkę. Na kolejnych miej
scach zostały sklasyfikowane
następujące zespoły: 2. Dąb
Kusowo (5 pkt), 3. Leann Stal
Jezierzyce (5 pkt), 4. KS Włynkówko (5 pkt), 5. Szansa Siemianice (4 pkt). Najskutecz
niejszym snajperem został Ma
teusz Ślusarz (Szansa) - 2 gole.

27-letni Dominik Mikołaj
czak, bramkarz takich zespo
łów jak Jantar Ustka, Lechia
Gdańsk, Gryf 95 Słupsk, Polo
nez Bobrowniki stanął na ślub
nym kobiercu. Wybranką jego
serca została mieszkanka Ry
mania 26-letnia Agata z domu
Peciak. Ślub odbył się w ro
dzinnej miejscowości panny
młodej.
Ostatnio zajmował się szko
leniem bramkarzy i młodzieży
w
Jantarze/Euro-Industry.
Po zmianie stanu cywilnego
Mikołajczak występować bę
dzie w nowym klubie. Jest to
Rasel Dygowo, który gra w V li
dze koszalińskiej. - Jako żona
ty czuje się bardzo pogodnie
i szczęśliwie. Mam teraz dużo

Pogoniści strzelili
pięć goli

Dominik Mikołajczak i jego żo
na Agata.

Fot. Archiwom rodzinne Mikołajczaków

sił do życia - wyznał Mikołaj
czak.
(FEN)

W Lęborku dobrze wyszedł
mecz kontrolny, ostatni przed
startem
słupskiej
klasy
okręgowej piłkarzom Pogoni,
którzy wygrali z Sokołem Bożepole Wielkie 5:0 (4:0). Gole
strzelili: Sławomir Trawiński 2, Daniel Małek, Krzysztof Wit
kowski i Łukasz Chmielewski.

Wojciech Domagała z Włynkówka okazał się najlepszym
bramkarzem turnieju.
(fen)

BRYDŻ SPORTOWY
Balicki bliski wygranej
Coraz mniej dni pozostało
do zakończenia słupskiej im
prezy.
Zepchnąć Cezarego Balic
kiego z pierwszego miejsca
w punktacji długofalowej
XIX Międzynarodowego Festi
walu Brydża Sportowego Soli
darność w Słupsku będzie bar
dzo trudno. Czy to zadanie wy
konalne? Czy pozostałym
uczestnikom festiwalu pozo
staje już tylko bić się o drugą
pozycję (a za tą można otrzy
mać 12 tys. zł)? Balicki, arcymistrz
międzynarodowy,

po kolejnych turniejach ma co
raz
większą
przewagę
nad konkurentami. Festiwal
wkracza w najważniejszą fazę,
teraz stawka turniejów jest co
raz większa, każdy błąd może
kosztować spadek w ogólnej
punktacji.
Oto zwycięzcy poszczegól
nych turniejów: Festiwalowy
Turniej Indywidualny o puchar
Wojewody Pomorskiego wy
grał Radosław Szczepański
(Jantar Toruń) przed Jakubem
Wojcieszkiem (AZS UW Tech
nikum Gastronomiczne War
szawa). Mistrzostwa Polski Par

NSZZ „Solidarność" wygrali
Robert Siedlecki i Jerzy Pają
czek (Bogorya Grodzisk Mazo
wiecki); IV Festiwalowy Turniej
Par o puchary Prezesa Zarządu
Energi SA: 1. Michał Kwiecień,
Rafał Jagniewski (obaj Unia
Winkhaus Leszno); V Festiwa
lowy Turniej Par o puchary
Prezesa Zarządu PPUH Dekom:
1. Tadeusz Niedźwiadek, Wło
dzimierz Maryniowski (Marketing-Żak Lublin, Hotel Senator
II Starachowice). Drugie miej
sce w tym turnieju zajęli Ry
szard Konopka, Bogusław Dyk
(STB Słupsk, Festiwal Słupsk).

III Otwarty Turniej Par o pu
chary Prezesa Zarządu Miej
skiego Zakładu Komunikacji
w Słupsku: 1. Michał Lewiński,
Tomasz Rusiecki (Gryf Szcze
cin).
Punktacja długofalowa: 1.
Cezary Balicki (Sygnity AZS Po
litechnika Wrocław), 2 Piotr Klimacki (eSerwis Warszawa), 3.
Stanisław Gołębiowski (Sygni
ty AZS Politechnika Wrocław).
Głównym sponsorem festi
walu są firmy: Asseco Poland
z Gdyni, Consus SA, Plus, De
kom i Energa.

(res)
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Bytovia II Bytów - Wisła Puławy 53
po dogrywce, 33 (0:0).
Bramki: 1:0 Krzysztof Bryndal (52), 2t
Bryndal (58), 3:0 Maciej Maciejewski
(68), 3:1 Łukasz Giza (69), 3:2 Wojcied
Kępka (rzut karny - 83), 3:3 Dawid M3"
tyjaszek (89), 4:3 Karol Sadzik (głową
- 99), 5:3 Grzegorz Kraska (118).
Bytovia II: Oszmaniec, Cierson, Kasper0'
wicz, Jóźwiak, Maciejewski, Pufelski, P
Łapigrowski, Wirkus, Ciemniewski (70
Kraska), Adamowie (46 Sadzik), Brynd3
(85 Toczek).

Optymistyczni kibice
ze Słupska
na wynik meczu Gryfa 95.
Do naszej redakcji wpły
wają już pierwsze kupony
przewidujące wynik meczu
Gryfa 95 Słupsk z Energety
kiem Gryfino w Bałtyckiej
III lidze. Spotkanie będzie
pierwszym meczem słupszczan przed własną publicz
nością. Kibice obstawiają
wygraną gryfitów. Najczę
ściej 2:0 lub 3:0.
Mecz zaczyna się o godz.
17 na stadionie przy ul. Zie
lonej w Słupsku. Nagrody
dla trafnych typów funduje
Stowarzyszenie Sympaty
ków Gryfa 95.
Kupon konkursowy za
mieszczamy dzisiaj i jutro.
Prosimy o przynoszenie ich
do redakcji do piątku w go
dzinach 10-16.
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Wciąż można także nabf
wać karnety na spotkaj
140Gryfa 95 Słupsk w rundzi6
kole
jesiennej przed własną pP -St
blicznością. Są dostępu
w salonie sportowym Rhin°J
(firma ta ubiera piłkarz)
Gryfa 95) przy ul. Pozna11
skiej 83. Tutaj można kup0'
wać karnety w godz. 10-1°
Ceny: 36 złotych na trybul1?
stojące, 48 złotych na mieJ
sca siedzące oraz 72 zło^
na siedziska na trybun^
krytej.
Cena karnetu jest W
skalkulowana, że jeden
kibice zobaczą za darto0
Po południu karnety będ°
dostępne w siedzibie klub0
przy ul. Zielonej.
,
(RE*)

KUPON
l Wytypuj wynik meczu
Gryf 95 Słupsk - Energetyk Gryfino
Imię i nazwisko

Adres

j Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
i 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz.833).
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