Byłam na prawdziwym
szwajcarskim weselu

Prawdziwy skarb kibica,
czyli piłkarski dodatek

Ivan: mówią
o mnie ciamajda

Piliśmy gorącą kawę, do której dolewa się sma
kowej wódki. Zwala z nóg. Tańce trwały
do 3.30, bo tylko do tej pory można w Szwajca
rii głośno się bawić, nawet z dala od domostw.

Od tego poniedziałku do środy zaprezentujemy dodatek sportowy po
święcony piłce nożnej. W poniedziałek - o I, II i III lidze. We wtorek omówienie rozgrywek IV ligi, a w środę - o zmaganiach w słupskiej kla
sie okręgowej.

Przyznam, że Polki bardziej mi
odpowiadają. Rosjanki są bar
dziej wymagające i zachowują się
jak księżniczki.

Dziennik Pomorza Środkowego
fiątek—Niedziela 14 -16 sierpnia 2009
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Czy zawinił
lekarz?

Słupsk pożegnał
pociągi dalekobieżne

adwiga Rokicka-Ostapko,

J

prokurator rejonowa z Lę
borka, zapewniła nas, że wsz
częto śledztwo w sprawie le
karza, który przyjechał do 20letniego Dariusza Rybaka
z Grapie, pobitego ze skut
kiem śmiertelnym. Rodzi
na ma za złe lekarzowi, że nie
udzielił on prawidłowo pomo
cy poszkodowanemu i za
miast zabrać go na obserwa
cję do szpitala, polecił położyć
mu się w domu. Ojciec chłopa
ka znalazł go martwego rano
następnego dnia w jego łóżku.
- Zabezpieczyliśmy już ory
ginalną dokumentację wyjaz
du lekarza do tego zdarzenia
- mówi prok. Rokicka-Ostap
ko. - Sprawdzamy dokładnie,
ćzy lekarz zachował się pra
widłowo.
Wcześniej
prokuratura
z
Lęborka
przedstawiła
sprawcy pobicia zarzut nie
umyślnego
spowodowania
śmierci, (mm)

Piotr Kawałek
Pigtr.kawalek@gp24.pl___________
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Wczoraj na słupskim dworcu
PKP odbył się symboliczny pogrzeb
Pociągów dalekobieżnych. Z poBątkiem września Intercity odcin* Słupsk od Poznania, Wrocławia,
Katowic i Przemyśla.
ondukt żałobników wy
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ruszył sprzed słupskie
go ratusza. Kilkudzie
sięciu słupszczan przeszło
środkiem ulic Starzyńskiego
1 Wojska Polskiego, wzbudza
jąc duże zainteresowanie
Przechodniów. Ludzie przy
stawali, wyglądali z okien,
Wychodzili ze sklepów, wielu
Przyłączyło się do żałobników.
Marta Makuch, prezes Cen
trum Inicjatyw Obywatel
skich, przez megafon infor
mowała o planach likwidacji
Najważniejszych połączeń ko
lejowych. - Wystarczyła jedNa decyzja,- aby przekreślić
140-letnią historię słupskiej
kolei - mówiła M. Makuch.
" Stracimy nie tylko my, ale
również turyści. Gdy powsta
nie obwodnica, nikt już nie
będzie zajeżdżał do Słupska.
W marszu szedł starosta
słupski, przedstawiciele ratu
sza, organizacji pozarządo
wych i zwykli mieszkańcy,
którzy nie mogą się pogodzić
2 likwidacją pociągów.
- Jestem emerytką i często
odwiedzam moją rodzinę
W Katowicach, a oni przyjeż
dżają do mnie - zwierzyła sie
Nam pani Maria. - To było dla
mnie najlepsze połączenie,
bezpośrednie i niedrogie, bo
korzystałam ze zniżek. Teraz

a Inwestycje

Galeria Słupsk

Zatrzymany
podejrzany
chroniarze

O

do domu, na dworcu dowie
działa się, że najprawdopo
dobniej po raz ostatni jedzie
pociągiem ze Słupska. Powie
działa wprost: - Za rok pojadę
w góry i dam zarobić góralom.
- Szkoda, że nie będzie tego
pociągu, bo co roku przyjeż
dżałam w te strony.
Na peronie odbył się sym

S Poradnik Grzybiarza

Akwapark zamiast

Zobacz, gdzie rośnie najwięcej grzybów

Prezydent Kobyliński pieniądze z in

Odpowiedni strój to połowa sukcesu
- dziś w poradniku grzybiarza radzi
my, jak prawdziwy grzybiarz powi
nien się przygotować do wyprawy
do lasu. Ponadto pokazujemy miej
sca, w których na pewno znajdziecie
grzyby. Polecamy również spraw
dzony przepis na przepyszne grzyby
marynowane.

westycji drogowych chce przezna
czyć na budowę akwaparku.

977013795275633

boliczny pogrzeb i pożegnanie
pociągu odjeżdżającego w je
den z ostatnich kursów
do Katowic. Niektórym byłym
pracownikom kolei puszczały
nerwy i głośno wyrażali swoje
niezadowolenie z powodu re
gularnego cięcia połączeń ko
lejowych. Na wagonie powie
szono wieniec pogrzebowy,

Galerii

FILM Z MARSZU HA
www.gp24.pl/wideo

997. (imag)

Organizatorami happeningu było Centrum Inicjatyw Obywatelskich, stowarzyszenie Aktywne Pomorze i „Głos Pomorza".
nie wiem, jak będziemy się
kontaktowali.
Również turyści nie byli
zadowoleni, gdy dowiedzieli
się, że za rok już nie będzie
można tak łatwo dostać się
nad morze. Jolanta Kocjan
z Kędzierzyna Koźla, która
wypoczywała z wnuczką
w Poddąbiu i właśnie wracała

w

Słupsk zatrzymali męż
czyznę, który prawdopodob
nie wylewał cuchnącą sub
stancję na terenie obiektu.
Policja potwierdza ten fakt.
Wczoraj mężczyzna został
przesłuchany.
- Wykonujemy czynności
z osobą zatrzymaną przez
ochroniarzy. Wyjaśniamy, ja
ki miała związek z przestęp
stwem. Póki co, mężczyzna
nie usłyszał zarzutu. Do winy
się nie przyznaje - mówi Ro
bert Czerwiński, p.o. oficera
prasowego słupskiej policji.
Sprawa wciąż nie jest za
mknięta.
Prawdopodobnie
sprawców było kilku. Policja
apeluje o pomoc do osób, któ
re mogą się przyczynić do za
trzymania „śmierdzieli” - tel.

rot. Krzysztof Tomas*

który razem z pociągiem odje
chał w siną dal. W
Dlaczego nie będzie pociągów
czytaj na stronie 4
Historia słupskiej kolei na str. 9

piątek-niedziela
14-16 sierpnia 2009

Jak kichasz, to na tył autokaru
NOWA GRYPA Wietrzenie autokaru, używanie wilgotnych chusteczek higienicznych, mycie rąk podczas przerw w podróży takie zalecenia minister zdrowia mają zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy A/H1N1. Lekarze i turyści po cichu się śmieją.
Magdalena Olechnowicz
maqdalena.olechnowia@gp24.pl_____

Jeśli kichniesz w drodze po
wrotnej z wycieczki zagranicz
nej, nie zdziw się, jeśli kierow
ca poprosi cię o zajęcie miejsca
na tylnym siedzeniu autoka
ru. Ten sposób izolacji ma za
pobiec szerzeniu się pandemii
tzw. świńskiej grypy. To tylko
jedno z wielu nietypowych za
leceń Minister Zdrowia Ewy
Kopacz, które przedstawiła
na tzw. briefingu. Spotkała się
na nim m.in. z Krajowym In
spektorem Sanitarnym i pre
zesem Polskiej Izby Turysty

ki. Zalecenia zostały umiesz
czone m.in. na strome interne
towej PIT.
Jedno z nich mówi, że prze
rwy w podróży powinny być
wykorzystane na przewietrze
nie pojazdu i posprzątanie.
Uczestnicy w tym czasie po
winni przebywać na zewnątrz
autokaru i zadbać o higienę
osobistą i umycie rąk. W po
dróży z kolei: należy unikać je
dzenia w autobusie, unikać
kontaktu ręce - twarz, korzy
stać z wilgotnych chusteczek
jednorazowych - czytamy
w zaleceniu.
Co na to przewoźnicy?

- To jakieś bzdiny - mówi
Dorota Pająk, właściciel biura
podróży Wodnik w Słupsku. Jak niby miałoby się odbywać
wietrzenie tego autokaru? Ma
on drzwi przednie i środkowe
oraz klimatyzację. Musieliby
śmy chyba szyby powybijać,
aby go przewietrzyć - dodaje.
Inne zalecenie mówi, że je
żeli osoba odpowiedzial
na za grupę stwierdzi wystą
pienie objawów grypopodob
nych u uczestnika w drodze
powrotnej do Polski powin
na w miarę możliwości odizo
lować „chorego” od innych pa
sażerów, np. na tyle autobusu.

Grypopodobne może się już
wydać jednak samo kichnięcie
albo kaszel.
Co dalej robić? Minister za
leca, aby osoba odpowiedzial
na za grupę niezwłocznie
skontaktowała się telefonicz
nie z rodzicami uczestnika,
podając orientacyjny czas
przyjazdu na miejsce. W ten
sposób należy dać czas rodzi
com na zorganizowanie pomo
cy lekarskiej u właściwego le
karza podstawowej opieki
zdrowotnej. Stanowczo jednak
zaleca się przyjazd na zapo
wiadane wcześniej miejsce,
a nie do szpitala. Po przyjeź-

dzie na miejsce chore dziecko
przekazuje się rodzicom, któ
rzy z dzieckiem zgłaszają się
do lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, a nie na oddział
zakaźny szpitala.
Zdaniem lekarza zalecenia
są - delikatnie mówiąc śmieszne.
- Częste mycie rąk i dba
nie o higienę osobistą, to bar
dzo ogólne zalecenia higie
niczne obowiązujące zawsze
i wszędzie - uważa Bohdan
Klimczewski, lekarz pierw
szego kontaktu ze Słupska. Trochę dziwi mnie beztroska
naszego rządu, bo sprawa jest

bardzo poważna. Przede
wszystkim za granicą powin
niśmy unikać dużych skupisk
ludzkich. To jednak nie jest
łatwe, jeśli jednak ktoś już się
zaraził świńska grypą, to wie
trzenie autokaru, czy też
przesadzenie chorego na tył
autokaru, nic nie da. Moż
na by powiedzieć, że to już
musztarda po obiedzie. Nie
mogę zrozumieć, dlaczego pa
cjenci z podejrzeniem maja
przychodzić do nas, a my ma
my leczyć ich w domu. Tym
zdecydowanie powinny zaj
mować się specjalistyczne od
działy zakaźne. H

Żarówki odłożymy do lamusa bez żalu, a potem zaoszczędzimy na prądzie
EKOLOGIA Już za trzy tygodnie z rynku mają być wycofywane tradycyjne żarówki o mocy 100 W, nieprzeźroczyste żarówki wszystkich typów oraz część żarówek
halogenowych. Niektórzy klienci zaopatrują się na zapas w wycofywane świetlówki. Inni węszą dobry interes w ich sprzedaży w przyszłości.
Tłumów
wykupujących
na zapas wycofywane żarówki
na razie w sklepach elektrycz
nych nie widać. Spadku zain
teresowania nimi - też nie.
- Tradycyjne żarówki
sprzedają się tak samo jak
dotychczas i nie widzę, żeby
ludzie kupowali je mniej chęt
nie - mówi Remigiusz Ma
kowski, sprzedawca w sklepie
elektrycznym Janiny Kromp.
- Nasi klienci zachowują się
jakby nic się nie miało zmie
nić. Kupują je wszyscy. Nie
tylko starsi ludzie, ale też
młodzi.
Sprzedawcy zaznaczają, że
wejście w życie przepisów
o wycofaniu żarówek nie
oznacza, że znikną one nagle
ze sklepów 1 września,
w dniu wejściu nowego prze
pisu. - Będziemy sprzedawali
je do wyczerpania zapasów,
bo przecież nikt nie może ka
zać nam wyrzucić na śmieci
te żarówki, które mamy już
na półkach - mówi Makow
ski.
Sprzedawcy podejrzewają
jednak, że po wycofaniu ich

Pedofil wpadł
Policjanci ze Stalowej Woli
zatrzymali obywatela Niemiec,
poszukiwanego Europejskim
Nakazem Aresztowania przez
sąd w Norymberdze. 48-letni
mężczyzna podejrzany jest
o seksualne wykorzystywanie
swych córek.
48-letni Niemiec zawodowo
związany jest z jednym z za
granicznych przedsiębiorstw
w powiecie tarnobrzeskim.
Mężczyzna mieszkał w jednej
z miejscowości powiatu stalowowolskiego.
23 czerwca sąd w Norym
berdze wydał Europejski Nakaz
Aresztowania. Podstawą po
szukiwań jest wykorzystywanie
seksualne córek w latach 19922003. Zgodnie z niemieckim
prawem grozi za to do 15 lat
więzienia. Dziś sąd zdecyduje,
czy dojdzie do ekstradycji.
Małgorzata Motor

Remigiusz Makowski długo jeszcze będzie spizedawał tradycyjne żarówki.
z produkcji ich cena w skle
pach skoczy do góry. Tego sa
mego zdania są niektórzy in
ternauci. Na strome interne
towej Wolność i Kapitalizm
jeden z użytkowników wpadł
na pomysł zarobku: „No nic trzeba robić interes póki jest

czas. Kupić z 10 tys. tanich
żarówek (1 zł) i za kilka lat
sprzedać je na Allegro po ce
nie kilka razy wyższej!”
Popularność tradycyjny ża
rówek nie spada, bo ich ce
na jest nadal dużo niższa niż
żarówek energooszczędnych.

Fot. Krzysztof Tomasik
Stuwatowa żarówka trady
cyjna kosztuje teraz ok. 1 zł.,
jej odpowiednik ekologiczny
to wydatek przynajmniej kil
kunastu złotych, a w przy
padku markowych żarówek
nawet 30 zł. Niektórzy ludzie
zwracają także uwagę, iż

światło świetlówek energo
oszczędnych jest mniej przy
jemne niż żarówek tradycyj
nych i szkodzi oczom.
- Światło żarówek energo
oszczędnych jest bardziej zim
ne i dlatego może być postrze
gane jako mniej przyjemne

ponad 200 tysię
cy osób. W get
cie funkcjono
wało 100 fa
bryk i warsztatów.
Po
maso
wych wysiedleniach
od stycznia
do
połowy v
września
1942 r., w trakcie
których do obozu za
głady w Chełmnie
nad Nerem (Kulmhof am
Ner) wywieziono ponad 72 tysiące niepracujących lub nienadających się do pracy mieszkańców, getto stało się jednym
wielkim obozem pracy, zatrud-

Marcin Prusak
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NARODOWY BANK POLSKI Do obiegu trafiają dwa nominały.
- Państwowa mennica wy
biła 50 tys. srebrnych monet dodaje Prokopowicz. - Za jed
ną zapłacić trzeba 104 zł.
Nakład monet dwuzłotowych wynosi 1 min sztuk.
Na jej rewersie widnieje frag
ment gwiazdy Dawida, logo
obchodów 65. rocznicy likwi
dacji przez Niemców Litzmannstadt-Ghetto. Dwójki dostęp
ne będą w cenie nominalnej.
29 sierpnia 1944 r. odjechał
ostatni transport z getta w Ło
dzi. Było ono największym
po Warszawie skupiskiem lud
ności żydowskiej na okupowa
nych ziemiach polskich oraz
najdłużej działającym gettem
w Europie. W latach 19401944 Niemcy deportowali tu

dla oka - mówi Sylwia Kellas,
okulista. - To światło nie jest
jednak szkodhwe dla oczu.

LOTTO

65. rocznica likwidacji getta w Łodzi na monetach
- W poniedziałek (17 bm.)
we wszystkich oddziałach na
szego banku w kraju i wybra
nych sklepach numizmatycz
nych pojawi się okolicznościo
wa dwuzłotówka ze stopu
Nordic Gold - informuje Gra
żyna Prokopowicz z oddziału
Okręgowego NBP w Szczeci
nie. - W środę w obiegu poja
wi się moneta srebrna o no
minale 20 zł.
Awers srebrnej 20-złotówki
przedstawia stylizowany wi
zerunek fragmentu muru
z cegieł oraz gałązki dębu.
Na rewersie mamy wizerunek
gwiazdy Dawida umieszczony
centralnie w koronie drzewa
dębu, u dołu fragment ogro
dzenia z drutów kolczastych.

Decyzją Komisji Europej
skiej, od 1 września 2009
z rynku europejskiego znik
ną: przezroczyste żarówki
tradycyjne o mocy 100 W,
nieprzezroczyste żarówki tra
dycyjne wszystkich typów,
przezroczyste żarówki halo
genowe 230 V o mocach
od 75 W do 500 W, nieprze
zroczyste żarówki halogeno
we
wszystkich
typów.
W przyszłym roku 2010 wy
cofane będą: przezroczyste
żarówki tradycyjne o mocy
75 W, przezroczyste żarówki
halogenowe 230 V o mocy
60 W. Proces całkowitego
wycofania żarówek tradycyj
nych zakończy się w 2012 ro
ku. Obywatele UE mają za
oszczędzić rocznie 10 miliar
dów euro na kosztach ener
gii elektrycznej.

Multi Multi z 12.08
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Twój Szczęśliwy Numerek
z 12.08
15 oraz 3,11,23,25

KURSY ŚREDNIE NBP

EUR
USD
CHF
GBP
Rewers 20-złotówki.

Fot. nbp

niającym ponad 60 tysięcy żydowskich robotników,
(PIT)

kurs średni
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Nowe statki - 280 miejsc pracy
CHINY W stoczni Mingde w Nantong niedaleko Szanghaju zwodowano pierwszego z serii ośmiu jeziorowców zamówio
nych przez Polską Żeglugę Morską. Mimo kryzysu, każdy statek rodzimego armatora zyskuje zatrudnienie.
Piotr Jasina
PiotrjasjnafgsZlpj____________
- Statek będzie nosił naMiedwie - informuje
Y^sztof Gogol z Polskiej Że
glugi Morskiej. - Jak na jeziorowce przystało cała seria będzie nosiła nazwy polskich jeZl0r i wejdzie do eksploatacji
w Październiku tego roku.
, Miedwie to masowiec o no
wości 30 tys. ton.
~ Jego wmiary pozwalają
^u wpływać przez system
wĄskich śluz na Wielkie Ję
zora Amerykańskie - dodaje
~°gol - Ma około 220 metrów
długości i 23 metry szeroko
ści.
Polska Żegluga Morska
®raz kanadyjska kompania
*ednav to dwaj najważniejsi
na świecie armatorzy statków
0ceanicżnych
działający
na amerykańsko-kanadyjskim rynku.
Na Wielkie Jeziora nowy
statek PŻM będzie woził
głównie stal z Holandii na po
trzeby amerykańskiego prze
mysłu
samochodowego,
w powrotnych rejsach do Eur°Py w ładowniach statku
znajdzie się przede wszyst
kim zboże.
Miedwie to kolejny statek
z realizowanego programu
odnowy tonażu spółki. W su

Na Wielkie Jeziora masowiec będzie woził głównie stal z Holandii na potrzeby amerykańskiego przemysłu samochodowego. Z powrotem - przede
wszystkim zboże.
foi pżm
mie do 2013 roku PŻM za
mierza wprowadzić do eks
ploatacji 34 nowe masowce.
- W ubiegłym roku naszą
flotę zasiliły Roztocze i Kaszu
by, statki o nośności 38 tys.
ton z chińskiej stoczni Xingang - kontynuuje Krzysztof
Gogol. - W tym roku weszły

już do eksploatacji Mazowsze
i Orawa. Jeszcze w sierpniu
mamy odebrać kolejnego ma
sowca - Kurpie, a jesienią i zi
mą nasza flota wzbogaci się o
Kociewie oraz Polesie.
Już za miesiąc w innej
chińskiej stoczni New Times
Shipyard będzie zwodowany

Giewont, największy w histo
rii PŻM, o nośności 80 tys.
ton. Spółka zamówiła takie
cztery.
W tym roku Polska Że
gluga Morska odbierze więc
siedem statków, w przy
szłym - kolejnych osiem jed
nostek. Inwestycje finasuje

z pieniędzy własnych i kre
dytów.
Każdy z wchodzących
do eksploatacji statków - po
mimo kryzysu na rynku że
glugowym - od razu uzyskuje
zatrudnienie.
- Tylko w 2009 roku od
bierane ze stoczni jednostki

Polska Żegluga Morska to
największy polski armator
oraz jeden z największych
w Europie. Przedsiębior
stwo posiada 71 statków
o łącznej nośności ponad 2
min dwt., w tym masowce,
siarkowce oraz promy. Pod
stawowym sektorem dzia
łalności PŻM jest przewóz
ładunków masowych takich
jak węgiel, zboża etc. w że
gludze nieregularnej o za
sięgu globalnym. Armator
jest także światowym lide
rem na niszowym rynku
przewozów płynnej siarki.
Obok przewozów maso
wych,
przedsiębiorstwo
z powodzeniem realizuje
m.in. - poprzez swoją spół
kę Unity Line - żeglugę pro
mową na Bałtyku. Jest wła
ścicielem kompleksu biurowo-hotelowego w Szczeci
nie, a także części reprezen
tacyjnych
nabrzeży
przy Wałach Chrobrego,
skąd prowadzi żeglugę bia
łą flotą.

stworzą w PŻM około 280
nowych miejsc pracy na ko
lejne 30 lat - podkreśla Go
gol.»

Pochowają niemieckie ofiary w Glinnej Jest nadzieja na koniec kryzysu
POGRZEB Na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Niemieckich pochowane zosta
ną dzisiaj szczątki ponad dwóch tysięcy ofiar.
Uroczystość rozpocznie
się o godz. 14 od przemówie
nia przedstawiciela Nie
cieckiego Ludowego Związ
ku Opieki nad Grobami Wo
jennymi. Po niej nastąpi
część religijna, podczas któ
rej zostaną odmówione mo
dlitwy przez polskiego księ
dza i niemieckiego pastora.
Po poświęceniu, trumny ze
szczątkami spoczną w jed
nym grobie.

Pochówek organizuje war
szawska Fundacja „Pamięć”.
Swój udział w uroczystości za
powiedzieli przedstawiciele pol
skich i niemieckich samorzą
dów oraz środowiska komba
tanckie. Nie wiadomo nato
miast czy pojawi się Erika Ste
inbach, przewodnicząca Związ
ku Wypędzonych w Niemczech.
Na liście nie ma jej nazwiska.
Po pogrzebie, na cmenta
rzu pojawią się tabliczki

w obu językach, informujące,
że spoczywają tu szczątki
mieszkańców
Malborka
(wówczas Marienburga), ucie
kających przed ofensywą Ar
mii Czerwonej na przełomie
1944 i 1945 roku.
Na masową mogiłę natra
fiono przypadkowo w paź
dzierniku ubiegłego roku. Po
stępowanie prowadzi gdański
oddział IPN.
Monika Stefanek

NIEMCY I FRANCJA Informują o wzroście PKB.
Dobre informacje płyną ze
strony naszych zachodnich
sąsiadów. Niemcy i Francja
podały dobre wiadomości,
które zdaniem gazety Finan
cial Times dają nadzieję, że
stefa euro wychodzi z kryzy
su.
Dwie duże gospodarki eu
ropejskie poinformowały, że
ich produkt krajowy brutto
w II kwartale wzrósł o 0,3
proc. Oznacza to, że kraje wy
chodzą z najgorszej recesji
od czasów II wojny światowej.

Przez rok PKB w obu krajach
kurczył się.
Dane zaskoczyły anality
ków finansowych, który pro
gnozowali dalszy spadek
PKB o 0,2 proc. w drugim
kwartale roku.
Dopiero
w trzecim kwartale spodzie
wali się ożywienia koniunk
tury.
- Recesja się skończyła.
Nie tylko w Niemczech — mó
wi Jörg Kromer, ekonomista
Commerzbank we Frankfur
cie.

- To miła niespodzianka
dla Francji i Niemiec - mówi
Marc Touati z paryskiego
Global Equities.
W Niemczech, w całym ro
ku 2009 spadek PKB może
wynieść 6 proc., co jest efek
tem fatalnego czasu gospodar
ki w pierwszym kwartale, kie
dy PKB spadło aż o 3,8 proc.
Na rok 2010 ekonomiści za
częli już korygować prognozy,
a są tacy, którzy spodziewają
się wzrostu PKB o 1-2 proc.
(mago)

KUBA, MEKSYK, TAJLANDIA
SRI LANKA, WENEZUELA
Wyicrty b«Z|K>Si<xt4la /

Irt* m ięd/yiióowaft

INFOLINIA: (022] 33 33 999
pon.- pt.: 08.00-20.00,
sob-nd. 09.00-17.00

Nasze biura: NOWE BIURO Koszalin, ul. Zwycięstwa 104 (obok Empiku) tel. (094) 342 45 54,
NOWE BIURO Słupsk ul. Wojska Polskiego 33 tel. (059) 848 16 70, Szczecin, ul. Jagiellońska 81
tel. (091) 434 66 44, NOWE BIURO Szczecin, ul.Plac Rodła 1-2, tel. (091) 484 46 63.

Podene ceny s; cnnemi .0D‘ w PIN.
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Proszę czekać 1326 dni
albo wybrać inny szpital
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ZDROWIE Na endoprotezę stawu kolanowego w słupskim szpitalu pacjent czeka już trzy i pół roku. Na grudzień zeszłego roku wyznaczono termin zabiegu, ale lekarz... był chory.
IIHHMiślIłMl

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@gp24.pl

66-letni Norbert Kramkowski cierpi. Codziennie
zażywa silne środki przeciw
bólowe. Tak jest już po
nad trzy lata. Wtedy dostał
skierowanie od lekarza
na oddział ortopedii słup
skiego szpitala.
Bolącą nogę miała urato
wać endoproteza stawu kola
nowego. - Termin zabiegu
wyznaczyli mi na 5 grudnia
2008 roku. Czekałem cierpli
wie dwa i pół roku na ten
dzień. Poszedłem, jak mi ka
zano, dwa dni wcześniej.
Z piżamą, ze wszystkimi po
trzebnymi wynikami badań,
zaświadczeniami od laryngo
loga, dentysty i lekarza ro
dzinnego. Wróciłem do domu
chwilę później - opowiada
mężczyzna.
Zabieg jednak się nie od
był. - Dlaczego? Nie wiem
do dziś - przyznaje słupszczanin. - Najpierw pielę
gniarka mi powiedziała, że
endoprotezy się skończyły
na ten rok. Szkoda, że nikt
do mnie nawet nie zadzwo
nił. Poszedłem jednak do po
koju lekarskiego, bo przecież
nie może być tak, że mam
wyznaczony termin, przy
chodzę, a tu brakuje protez.
Ordynatora nie było. Nato-

W słupskim szpitalu na za
bieg z endoprotezą stawu
kolanowego czeka się naj
dłużej w województwie po
morskim, bo aż 1326 dniW kolejce czekają 153 osobyNajkrótsza
kolejka jest
w szpitalu w Chojnicach. Cze
ka w niej 56 osób, a czas
oczekiwania wynosi 173 dni.

Norbert Kramkowski czeka na endoprotezę stawu kolanowego już trzy i pół roku. Jeden termin mu przepadł, bo lekaiz był chory.
miast inny ortopeda powiedział, że kolega, który miał
zrobić zabieg, jest na zwoinieniu. Przyznaję, że trochę
się zdenerwowałem. Zapyta-

łem, czy on nie umie tego
zrobić.
Niestety, pacjent odszedł
z kwitkiem. Pielęgniarka
obiecała, że powiadomi go

o najbliższym terminie.
- I tak czekam do dziś.
Od grudnia. A ja jestem jeszcze za młody, żeby leżeć
w łóżku - mówi pan Norbert,

Fot. Krzysztof Tomasik

— Chociaż sam już nie wiem,
co mam robić. Inna pielęgniarka, która słyszała moją
rozmowę z lekarzem, powiedziała „teraz to już niech

pan tu nie wraca, bo panu
spieprzą”.
Skontaktowaliśmy
sie
z Jarosławem Wittmanem>
ordynatorem oddziału orto
pedii słupskiego szpitalaBył jednak na urlopu
za granicą i nie chciał z na
mi
rozmawiać.
Odesłał
do dyrektora szpitala.
- Mogę zapewnić, że pa
cjent ten będzie wezwany
na zabieg w pierwszej kolej
ności - mówi dyrektor szpi
tala Ryszard Stus. - Nieste
ty, na takie zabiegi czeka sie
bardzo długo. Taka jest
przepustowość naszego od
działu. Robimy, ile możemy- '
Gdy jest więcej zabiegów pil
nych, to te planowane wypa
dają. Temu panu mogę tylko
poradzić, aby uzbroił sie
w cierpliwość albo poszukał
szpitala, w którym kolejki sa
mniejsze. ■

Najlepsze modernizacje

Intercity: nie jeździcie, nie będzie pociągów

KONKURS Cztery inwestycje z regionu słupskiego w finale.

KOLEJ Konferencja prasowa PKP Intercity.

Do finału ogólnopolskiego
konkursu Modernizacja Roku
2008 zakwalifikowały się dwie
inwestycje ze Słupska, jed
na z Polnicy (gm. Człuchów)
i jedna z Czarnej Dąbrówki
(gm. Bytów). Ze Słupska są to:
odbudowa spalonej kamienicy
przy ul. Solskiego 17 oraz budo
wa
zegara
kwiatowego
przy ul. Starzyńskiego. Polnica
konkuruje budową szkoły pod
stawowej, a Czarna Dąbrówka

małym rondem na skrzyżowa
niu dróg wojewódzkich 211
i 212.
Z całej Polski do 13. edycji
konkursu zgłoszono 702 inwe
stycje, z czego do finału weszły
73. Rozstrzygnięcie i gala 27
sierpnia w Zamku Królewskim.
Słupsk był laureatem kon
kursu Modernizacja Roku 2006
- za przeróbkę bloku przy Sta
rym Rynku 7.
(map)

Pił, zapalił się i leży

sprzątają wagony i uzupeł
nią wodę. Jest szansa
na utrzymanie pociągów, je
śli minister infrastruktury
i lokalne samorządy je dofi
nansują.
Karol Gili, przewodniczą
cy Związków Zawodowych
Transportu Kolejowego, zbi
jał te argumenty: - Zaplecze
techniczne w Słupsku jest,
ale należy do konkurencyj
nej firmy PKP Przewozy Re
gionalne. Wystarczy, że fir
my się dogadają. Pasażerów

jest mniej, bo pociąg do War
szawy z powodu trwającego
od roku remontu torów jedzie o dwie godziny dłużej.
Piotr Rachwalski z Ak
tywnego Pomorza argumen
tował, że pasażer, który mu
si się przesiadać, zniechęca
się do kolei i wybiera inny
środek lokomocji, np. auto
bus. - Na dodatek można nie
dojechać do celu, ponieważ
wystarczy kilka minut spóź
nienia i podróż, zamiast
w Warszawie, zakończymy

w Gdyni - dodał P. Rachwal
ski.
Ostateczna decyzja co ;
do likwidacji zapadnie lada
dzień.
Jeszcze tylko dziś zbiera- j
my podpisy pod protestem
przeciwko likwidacji połą
czeń kolejowych - w Cen
trum Inicjatyw Obywatel
skich przy al. Sienkiewicza
18 oraz w redakcji „Głosu
Pomorza” przy ul. Henryka
Pobożnego 19.
Piotr Kawałek

Warto wykorzystać niedzielne słońce

WYPADEK Poparzenia 40 procent powierzchni ciała.
Wciąż przebywa na Oddzia
le Intensywnej Opieki Medycz
nej lęborskiego szpitala starszy
mężczyzna, który we wtorek
wieczorem niechcący się podpa
lił. Przypomnijmy, że na dwor, cu PKP w Lęborku po wypiciu
denaturatu zapalił papierosa
i stanął w płomieniach.
— Pacjent ma poparzenia
około 40 procent powierzchni
ciała, głównie lewej strony. Po
parzona jest twarz, obie kończy

Wczoraj z dziennikarzami
spotkał się w Słupsku Ro
man Bernacki, zastępca dy
rektora ds. handlowych PKP
Intercity. Próbował przeko
nać, że pociągi przeznaczone
do likwidacji przynoszą stra
ty, bo ludzie nimi nie chcą
jeździć. - Średnio między
Gdynią a Słupskiem jeździ
dziennie 60 osób - mówił
Bernacki. - Poza tym
w Słupsku nie ma zaplecza
technicznego, czyli osób, któ
re dokonają przeglądu, po

ny, szyja i klatka piersiowa
- mówi doktor Ewa Greczyło ze
Szpitalnego Oddziału Ratunko
wego w Lęborku.
Ml. asp. Daniel Pańczyszyn
z KPP w Lęborku: - Wyklucza
my udział osób trzecich, ale ba
damy okoliczności zdarzenia.
Przejrzany zostanie zapis
z dworcowych kamer.
Poparzony jest najpraw
dopodobniej bezdomny.
(EDA)

PROGNOZA POGODY Przez większość weekendu pochmurno i wietrznie.
W piątek przed południem
możliwe będą przelotne opady
deszczu. Wypogodzi się jednak
już około południa. Potem
na całym Pomorzu będzie sucho
i słonecznie. Temperatury do 19
stopni Celsjusza nad morzem
i do 22 stopni w głębi lądu. Nie
stety, należy się spodziewać sil
nego i nieprzyjemnego wiatru
z kierunków zachodnich.

Sobota również nie będzie
wymarzonym dniem dla plażo
wiczów. - W ciągu dnia będzie
przybywać chmur i należy się
spodziewać przelotnych opadów
deszczu - mówi Krzysztof Ścibor z biura prognoz Calvus.
- Po południu od zachodu bę
dzie się przejaśniać, ale cały
czas będzie dość silnie wiało
z kierunku południowo-zachod

niego. Temperatura nie za
chwyci, będzie od 18 do 20 stop
ni Celsjusza.
Natomiast w niedzielę na je
den dzień dotrze do nas gorące,
zwrotnikowe powietrze z połu
dnia Europy. Temperatura pod
skoczy do 26-28 stopni. Wszy
scy, którzy tęsknią za plażowa
niem i kąpielą w Bałtyku, po
winni dobrze wykorzystać ten

dzień. Już wieczorem zachmu
rzenie wzrośnie. Z niedzieli
na poniedziałek można się spo
dziewać gwałtownych opadów
deszczu, burz i porywistego
wiatru.
Daniel Klusek

SZCZEGÓŁOWA PRÖGNÖZÄTOGODY W REGIONIE W NASZYM SER
WISIE WWW.6P24.PL/P06ÖDA
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

Akwapark zamiast dróg
SŁUPSK Kilkadziesiąt miejskich inwestycji zostanie wykreślonych z planu, jeżeli radni przystaną na
propozycję prezydenta. W zamian mamy dostać akwapark.

MICHAŁ KOWALSKI
michal.kowalski@gp24.pl

059 848 81 24
w godz. 10-18

Michał kowalski

kichał .kowalski@gp24.pl

Słupski projekt akwapar*u> a konkretnie jego pierwSzy etap, wypadł bardzo źle
Podczas oceny w konkursie
dofinansowanie ze środ
ków unijnych. Otrzymał je
dynie 32 punkty (na 100
Możliwych) i wylądował
na trzecim miejscu listy re
zerwowej. To nie przekreśla
Jego szans na dofinansowa
ne ze środków unijnych
Ciasto walczy o 28 min zł,
sam pierwszy etap ma kosz
tować łącznie 91 min zł),
jednak magistrat musi wy
kazać, że posiada zabezpieozenie w budżecie na pozostałą kwotę, czyli wkład właSny (63 min zł).
Prace nad zmianą w miej
skiej kasie trwały od kilku tygo
dni. Prezydent jest przekonany,
te akwapark to koło zamacho
we słupskiej gospodarki. Zdecy
dował się więc na budżetowe
OjScia, by zrealizować swą wiProjekt cięć ujrzał wczoraj
światło dzienne. Jednocześnie
Prezydent Maciej Kobyliński

„przyczyni
się
również
do stworzenia nowych miejsc
pracy oraz istotnie wpłynie
na rozwój sektora turystycz
nych usług towarzyszących,
powiązanych z tego typu
obiektem.”
Radni prawicy, którzy
mają większość w radzie,
mają zupełnie inne zdanie.
- Jestem zszokowany tym
projektem cięć. To jakaś kpi
na. Jak można rzucać
na szalę swojego pomysłu
projekty, które są ewident

wystosował list otwarty do rad
nych. Napisał w nim m.in. o hi
storycznej szansie Słupska.
Przekonywał, że miasto musi
łącznie wyłożyć na akwapark
63 min zł w ciągu trzech lat,
przy budżecie sięgającym rocz
nie 417 min zł. Ponadto, ponie
waż inwestycję miałby realizo
wać Słupski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, będzie mógł odzy
skać 14,9 min zł z podatku
VAT.
Zdaniem prezydenta po
wstanie parku wodnego

Prawica nie podjęła jeszcze
ostatecznej decyzji w sprawie
prezydenckiego projektu.
Można się jednak spodzie
wać, po wcześniejszych wypo
wiedziach rajców Platformy
Obywatelskiej i Prawa i
Sprawiedliwości, że nie poprą
oni cięć budżetowych. O tym, ja
ki będzie wynik ich głosowania,
przekonamy się 19 sierpnia. ■

nie prorozwojowe. Takie jak
infrastruktura, czyli zbroje
nie terenów, lub przebudowa
dróg. Akwapark nie jest je
dynym i koniecznym warun
kiem do rozwoju Słupska mówi Zdzisław Sołowin,
przewodniczący Rady Miej
skiej, członek PO.
Magistrat na razie milczy.
- W piątek odbędzie się kon
ferencja prasowa prezydenta
w tej sprawie - rzucił jedy
nie Mariusz Smoliński,
rzecznik prezydenta.

Inwestycje, które mogą być usumięte z
planu, jeśli radni przyjmą propozyrję

INFORMATOR SŁUPSKI
EBBI
Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tei. 059
8424957;
Przy Placu Dąbrowskiego, (wejście
od ul. Przemysłowej) otwarta co
dziennie 8-22, tel. 059 840 30 22.

roi
Milenium, tel. 059 842 5191 Zato
gą G, godz, 12.30, 14.30, 16.30
i 18.30; Ostatni dom po lewej, godz.

prezydenta:

1. Budowa ciągów pieszo-jezdnych na
cmentarzu komunalnym przy
ul. Kaszubskiej w Słupsku
2. Budowa domu pogrzebowego przy
ul. Zachodniej w Słupsku
3. Modernizacja budynku Biblioteki
Publicznej
4. Sieć kanalizacji wodociągowej,
deszczowej i sanitarnej w dzielnicy
mieszkaniowej Zachód w Słupsku
5. Sieć kanalizacji wodociągowej,
deszczowej i sanitarnej na osiedlu
Grunwaldzka w Słupsku
6. Uzbrojenie osiedla SzczecińskaKoszalińska
7. Schronisko dla Zwierząt
8. Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
213 w obrębie ulic: Sierpinka, Św. Piotra
oraz odcinka ulicy Kaszubskiej w Słupsku
10. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta opracowanie dokumentacji budowlanej
11. Przebudowa Mostu Kaszubskiego
w ciągu ul. Kilińskiego w Słupsku
12. Przebudowa ul. Sportowej na
odcinku od ul. Kaszubskiej do
ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej.
13. Modernizacja ul. Prof. Lotha.
14. Przebudowa ul. Sucharskiego
i Jodłowej
15. Przebudowa fontanny oraz alejek
spacerowych łącznie z wykonaniem
kanalizacji deszczowej na placu
Powstańców Warszawy w Słupsku.

16,18 i 20; Kac vegas, godz. 17.30
i 19.30;

Rejs nieczynne.
JEDZENIE NA TELEFON
Merono Pizzeria - Kebab, ul. Królo
wej Jadwigi, czynne: poniedziałek sobota 10 - 23; niedziela 12 - 23,
dowóz na telefon 059 845 53 53.

STOMATOLOG
Protetyka, implanty tel. 059 842 98
24, www.dentystasuchorow5ki.pl

KANTOR
Miami-Nice: Podkowa, tel. 059 841
7031;
Złoty Róg ul. Murarska, 059 842 03

02.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Czynna w godz. 8-16 059 842
0791;05984243 26.

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

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, alarmowy 19588, ul. Armii
Krajową 15, tel. 059 842 8196,0
601 928 600, H. K. Banachowie;
Zieleń - ul. Kaszubska 3A, całodo
bowo, 0 502 525 005; 059 84113
15, Hades, ui. Kopernika 15, całodo
bowo: tel. 842 98 91, 0 601 663
796. Przewóz i przechowanie bez

REKLAMA

płatne; Hermes, ul. Obr. Wybrzeża 1,

INFORMATOR ustecki

(całodobowo) tel. 059 842 84 95; 0604 434441.

IW1

Piątek Remedium, ul. Kard. Wyszyń
skiego 1 b, tel. 059 814 69 69;
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sobota Ustecka. Żeromskiego 5, tel.
0598149817;

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

niedziela Jantar, ul. Grunwaldzka 27

Miejska 986; 059 843 3217; Straż

a, tei. 059 814 46 72

Gminna 059 848 59 97; Straż Po
żarna 998; Pogotowie Ratunkowe

roi

999; Pogotowie Energetyczne 991;

Uełfln Załogą G, godz. 11,13 i 17
(sobota, godz: 11,13,17); Jeźdźcy
Apokalipsy, godz. 19 (sobota godz.
15 i 21); Mądrość i seks, godz. 21
(sobota godz. 19).

mm\mi
Pogotowie
7009;

Ratunkowe

Straż Miejska

- 986,059 814 67
61,0697 696498;
WOPR - 601100100.

USŁUGI MEDYCZNE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
ul. Mickiewicza 12 tel. 059 814 69

68;
ul. Koperni

ka 18, tel. 059 814 6011
INFORMACJA TURYSTYCZNA

Tel. 059 814 71 70, poniedziateksobota w godzinach 8.00-20.00;

10-18,
8149926.
niedziela

„Flair Poland” sp. z o.o. w Kobylnicy ul.Kolejowa 21,
76-251 Kobylnica, tel. 059/841-09-53, flair@flair.pl

- 059 814

Kapitanat Portu - 059 814 44 30,
Unąd Celny -059 814 46 37;

Poradnia Zdrowia POZ,

Pogotowie Gazownicze 992; Pogo
towie Ciepłownicze 993; Pogotowie

numer faxu

059

Wodno-Kanalizacyjne 994.

REKLAMA

TAXI

PILNIE ZATRUDNI
WYKWALIFIKOWANYCH TAPICERÓW
WYKWALIFIKOWANE SZWACZKI
Wymagania:
- przygotowanie zawodowe potwierdzone świadectwami szkolnymi,
świadectwami czeladniczymi lub świadectwami pracy,
- staż zawodowy conajmniej 2 lata potwierdzony świadectwami pracy.
365009UAGJ

www.gp24.pl
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Będą zmiany w autobusach

i

KOMUNIKACJA Duże zmiany w kursowaniu autobusów miejskich szykuje od 1 września Zarząd Transportu Miejskiego.

<

Korekty tras, godzin odjazdów z przystanków i rodzajów autobusów będą dotyczyć iinii 2,8,9,13,17,18 i 19.
Marcin Prusak
mardn.prusak@gp24.pl

Jak co roku, z początkiem
roku szkolnego, znów będą jeź
dziły szkolne autobusy miejskie
oznaczone na rozkładach liter
ką „s”. Dotyczą one linii 1, 7
i 12. Wraca także zawieszo
na w wakacje linia nr 8 (między
osiedlem Hubalczyków i osie
dlem Niepodległości).
Przywrócenie szkolnego roz
kładu jazdy to w tym roku
niejedyne zmiany. W nowym
rozkładzie nie pojawi się zawie
szona w czerwcu linia nr 18.
Wszystkie jej kursy przejmie
zmieniona linia 17. - Z naszych
badań wynikło, że osiemnastką
jeździło bardzo mało pasaże
rów, szczególnie na odcinku
przebiegającym przez osiedle
Nadrzecze więc kursy zarabiały
na siebie tylko 30 procent kosz
tów swojego utrzymania - mó
wi Marcin Grzybiński, dyrektor
Zarządu Transportu Miejskie
go.
Siedemnastka po wakacjach
zwiększy swoją częstotliwość
kursowania. W godzinach po
rannego i popołudniowego
szczytu (w godz. 5-8 oraz od 12
do 16) będzie jeździła co 5-10
minut. Nowy przystanek koń
cowy dla siedemnastki będzie

Pasażerowie słupskiej komunikacji miejskiej.
zlokalizowany na ulicy Koper
nika, przy szpitalu. Część kur
sów pojedzie do Słupskiej Spe
cjalnej Strefy Ekonomicznej,
jednak będzie ich mniej niż
przed wakacjami. Nie pojedzie

ostatni autobus, odjeżdżający
ze strefy o 22.18. Znikną także
kursy pod Stadion 650-lecia.
W kursowaniu linii nr 9 za
wieszony będzie kurs o godz.
23.04, odjeżdżający ze SSSE.

- Ten kurs był wprowadzony
na wniosek firmy Łosoś, ale ta
firma zorganizowała własny do
wóz pasażerów, więc kurs stał
się niepotrzebny i nikt im nie
jeździł - tłumaczy Grzybiński.

Nowe śmieci przykryły stare^
NASZA AKCJA Czytelnicy na tropie nielegalnych wysypisk śmieci

^

Od 1 września trzynastka poje*
dzie prosto ulicą Arciszewskie'
go i obsłuży reaktywowany
przystanek „Arciszewskiego*
akademiki“ ustawiony na wysokości biblioteki Akademii P°'
morskiej. - Mieszkańcy ulic
śnej i Spacerowej nie jeździł1
trzynastką, bo mają blisko
do przystanku linii nr 1, która
jeździ o wiele częściej - zazna
cza Grzybiński.
Dobrą informacją dla pasa
żerów jest to, że od początku
września pojawi się 5 dodatko
wych autobusów niskopodłogo;
wych. Dzięki temu, co drug1
kurs na liniach 2 i 8 będzie wy
konywany przez takie pojazdy•
Dotychczas tych nowoczesnych
autobusów nie było na tych li
niach wcale. Od 1 września 70
procent kursów w dniu powsze
dnim będzie realizowane pojaz
dami niskopodłogowymi. W so
botę będzie to 90 procent,
a w niedzielę wszystkie.
ZTM deklaruje, że likwido
wane kursy przyniosą kasie
miasta oszczędności. W zamian
Fot. Łukasz Capar
za usunięte kursy mają byc
Natomiast na linii nr 19 po wprowadzane w przyszłości do
jawi się dodatkowy kurs z osie datkowe autobusy na liniach
najbardziej obleganych przez
dla Batorego o godz. 22.13.
Zmieni się trasa kursowania pasażerów, np. na linii 6 i 26
linii nr 13. Autobusy będą omi dowożącej działkowców do ogro
dów przy al. 3 maja. ■
jały ulicę Leśną i Spacerową.

Odziani w zbroje
walczą z nudą
DOMYSŁ NA WAKACJE Młodzi rycerze w bibliotece.

Czytelnicy „Głosu” coraz
częściej podsyłają nam kolej
ne dowody na to, że nielegal
ne wysypiska śmieci w na
szym mieście i regionie są
poważnym problemem. Tym
razem otrzymaliśmy następ
ny sygnał z Jezierzyc. Czy
telnik poinformował nas
o wysypisku znajdującym
w lesie przy drodze prowa
dzącej z Jezierzyc SHR
w kierunku Słupska. Po do
tarciu na miejsce zastaliśmy
przerażający widok. Sterty
gruzu, wielkie kawałki ze
rwanej z dachów papy, sty
ropian i wszelkie inne odpa
dy budowlane porozrzucane
są na powierzchni kilkudzie
sięciu metrów kwadrato
wych.
- Niedawno było tu jesz
cze więcej gruzu i odpadów
budowlanych - mówi inter
nauta, który poinformował
nas o znalezisku i zaprowa
dził na miejsce. - Nie sądzę,

Zauważyłeś nielegalne wysy
pisko śmieci? A może udało
Ci przyłapać na gorącym
uczynku osobę, która za
śmieca Twoją okolicę lub na
wet zrobić jej zdjęcie?
Na wszystkie sygnały czeka
my pod adresem e-mail: mariusz.nowicki@gp24.pl oraz
numerem telefony 059 848
81 60. Można też pisać na ad
res słupskiej redakcji „Głosu
Pomorza" przy ul. Henryka
Pobożnego 19.

Nielegalne wysypisko w Jezierzycach.
żeby ktoś go stąd wywiózł,
więc teraz pewnie leży przy
sypany innymi odpadami.
Tym bardziej że tych śmieci
wcale nie ubywa. Wręcz
przeciwnie, sterty ciągle ro
sną.

O ujawnionym przez czy
telnika wysypisku powiado
miliśmy pracowników Urzę
du Gminy Słupsk, do której
należy zaśmiecony teren.
- Jak w każdym takim
zgłoszonym przypadku wy-

bierzemy się w to miejsce
i zrobimy odpowiednią doku
mentację — mówi Marcin Le
śniak z wydziału ds. ochrony
środowiska w UG. - Może
uda się znaleźć jakieś ślady,
które
doprowadzą
nas
do osób odpwiedzialnych
za to zaśmiecenie lasu. Jeśli
nie uda się ich ustalić, to
wtedy sami to uprzątniemy.

Nie mogą się skarżyć na nu
dę młodzi słupszczanie, którzy
biorą udział w zajęciach organi
zowanych przez Miejską Biblio
tekę Publiczną, Oddział dla
Dzieci i Młodzieży przy ul.
Grodzkiej.
W każdy czwartek sierpnia
mogą oni bezpłatnie bawić się
w rycerzy w ramach akcji „Ry
cerskie lato”.
- Przychodzą do nas dzieci
w różnym wieku. Mają okazję
w ciekawy sposób spędzić czas.
Tworzą zbroje, malują chorą
gwie. Wspólnie układaliśmy ko
deks rycerski, czeka nas także
budowa zamku - wylicza Kata
rzyna Odrowska, opiekunka
dzieci.
Jarek Daglis, lat 11, jest
na zajęciach po raz pierwszy.

- Przyszedłem tutaj z ku
zynką. Gdyby pogoda była
lepsza, to chyba teraz leżał
bym na plaży. Cieszę się jed
nak, że tu jestem. Z chęcią
przyjdę na następne zajęcia.
- mówi.
Dominika Waluk, lat 13, sie
dzi obok Jarka ubrana w... wo
rek.
- Nie chciałam się prze- ,
brać za księżniczkę, dlatego ■
został mi strój krzyżaka.
- tłumaczy. Dominika jest
stałym bywalcem słupskiej
czytelni. Wspomina lipcowe
zajęcia, kiedy to motywem
przewodnim było życie In
dian. - Byłam wtedy w ple
mieniu Apaczów - dodaje
z uśmiechem.
Tomasz Kosiec

Mariusz Nowicki

NEKROLOGI
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 sierpnia 2009 roku
odeszła od nas w wieku 85 lat
Nasza ukochana Mama, Babcia i Prababcia

śp.

Zofia Kamińska
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 14.08.2009 r. o godz. 11.20
w Kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku skąd nastąpi
odprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 11.50.
Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu pogrzebu
s(
o godz. 7.30 w Kościele Mariackim w Słupsku.

Pogrążona w smutku RODZINA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 sierpnia 2009 roku
odszedł od nas w wieku 48 lat
Nasz kochany Mąż i Tata

śp.

^

Bogdan Boron
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 14.08.2009 r.
o godz. 14.50 w Kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku
skąd nastąpi wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 15.20.
Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu pogrzebu
W OiUpSKU.
o godz. 7.30 w Kościele N S.J w
Słupsku.
Pogrążona w smu;>kn Żona z Dziećmi /J
729/095LSB A

Pomysł sw rycerską zbroję.

loL t.rzysztof Tomasik
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Z pikietą do radnych
0 S6 NA SESJI Po burzliwej dyskusji, blisko czterech godzinach obrad i pikiecie pod urzędem mia
sta lęborscy radni opowiedzieli się za wariantem północnym Trasy Kaszubskiej.

EDYTA LITWINIUK_______
redakcja@gp24.pl

w godz. 10-12

^dyta Litwiniuk
etyta.litwiniuk@gp24.pl

Na wniosek sześciu rad
ach zwołano w czwartek
nadzwyczajną sesję rady
Miejskiej. Tematem obrad
nyła uchwała zmieniająca
stanowisko radnych, którzy
P° ubiegłorocznych konsul
tacjach opowiedzieli się
2a wariantem południowym
nrogi S6. - "Wówczas nie wie
dzieliśmy, że będzie w nim
tyle wyburzeń - tłumaczyli
teraz.
'Przez trzy godziny trwała
dyskusja na temat korzyści
* strat, jakie niosą ze sobą
dla miasta oba warianty
Trasy Kaszubskiej. W tym
czasie naprzeciwko urzędu
^ejskiego przeciwnicy opcji
Południowej drogi pikieto
wali, wykrzykując: północ.
Na miejsce przyjechała policJa> ale nie uznała pikiety
za nielegalne zgromadzenie.
" Nie stwierdziliśmy naruszeń przepisów ruchu drogo
wego, żaden z protestują
cych nie wychodził na jezd
nię - mówi Daniel PańczySzyn z policji w Lęborku.
. Protestujący postanowili
Jednak zmienić miejsce
1 przenieśli się do sali rajców. Tam dowiedzieli się
M.in., że radni nie mieli po
łcia, że wariant południowy
zawiera tyle wyburzeń, że
Me mieli wcześniej dokład
nych map, a informacji takZe o braku współpracy ze
strony Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
- Nie ma partnerstwa ze
strony GDDKiA - mówił
Włodzimierz Klata, bur

Spotkanie w bibliotece
W niedzielę w bibliotece
Miejskiej w Łebie odbędzie się
spotkanie z Andrzejem Zalew
skim. Autor najpopularniejszej
W Polsce audycji o pogodzie,
°d 60 lat dziennikarz radiowy
' telewizyjny, do Łeby przyję
cie na zaproszenie biblioteki.
W trakcie spotkania o godz. 18
w sali biblioteki pod hasłem
»EkoRadio, czyli pogoda dla
Polaków" będzie możliwość
nie tylko poznania go, ale i za
kupienia tomiku wierszy po
stów polskich pod tytułem
»Niezapominajki z polskiej baj
ki", do którego napisał wstęp.

Lębork piątek Sit Saluti, ul., tel. 059
862 53 00; sobota Bluszczowa, ul.
Czołgistów, tel. 059 863 32 05; nie
dziela Na Osiedlu Sportowym, ul.
Olimpijczyków 11, tel. 059 863 15
87; Łeba: Słowińska, ul. Kościuszki
70 a, tel. 059 866 13 65; Wicko:
Pod Agawą, tel. 059 8611114.
ITO
Lębork: Fregata Harry Potter i Książę
Półkrwi, godz. 17.15 (sobota-niedz.
dod. godz. 14); Narzeczony mimo
woli, godz. godz. 20. Łeba: Rybak
Prawdziwe przygody Kota w butach,
godz. 10, 13.30, 17; Kac Vegas,
godz. 11.30,15,18.30,20.30, Wro
gowie publiczni, godz. 22.30.

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

Wczorajsza pikieta przeciwników południowego wariantu drogi.
mistrz Lęborka i podkreślał,
że zamiast przesunięcia wa
riantu tzw. lubowidzkiego,
który proponowany był
na samym początku, GDD
KiA po prostu go odrzuciła.
- Takich dróg nie prowa
dzi się przez środek miasta
- przekonywał z kolei radny
Aleksander Romanko, jeden
z inicjatorów sesji nadzwy
czajnej, i jak sam podkreśla
- drogowiec. Zdaniem radne
go nie ma obaw, żeby wybu
dowany na północy wariant
S6 w niedalekiej przyszłości
wymagał
poprawek
ze
względu na torfowiska,
przez które będzie przebie
gał.

- Mnie uczono, że drogi
buduje się na najtrudniej
szym terenie, takim, z które
go ludzie nie korzystają.
Technika jest już teraz
na tak wysokim poziomie, że
jest to możliwe - mówił.
Podobne zdanie mieli pi
kietujący dziś w urzędzie lęborczanie.
- Dlaczego ktoś ma decy
dować o tym, że droga ma
biec po naszych domach?
- dopytywała jedna z pikie
tujących.
- Chcą mi puścić obwod
nicę za płotem. Dla mnie to
to samo, co zbankrutować.
Kto przyj edzie do mnie wy
poczywać? Będę musiał

ŚrodkowopomorsMeCenKrum
Kształcenia Ustawicznego
Im* T. Kotarbińskiego

SZKOŁY BEZPŁATNE
tame noc;e2*
Szkoła Policealna dla Dorosłych
- na podbudowie szkoły średniej, cykl kształcenia 2 lata
TECHNIK: administracji, informatyk, prac biurowych,
ekonomista, obsługi turystycznej,
usług kosmetycznych, hotelarstwa,
rachunkowości, ochrony fizycznej osób
i mienia

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

ny, a czynu dokonał na waka

cyjnej przepustce z ośrodka
v^ychowawczego - mówi Da
niel Pańczyszyn z KPP w Lębor
ku.

Trasy Kaszubskiej pod wa
runkiem budowy m.in. alter
natywnego dojazdu do węzła
w Garczegorzu. Radni jed
nak te poprawki odrzucili.
W konsekwencji przegło
sowano oryginalną wersję
dokumentu. Co ciekawe,
kwestia wyboru wariantu
drogi podzieliła nawet soli
darnych do tej pory podczas
głosowań radnych koalicji.
W efekcie na 19 obecnych
radnych 10 wstrzymało się
od głosu, a 9 opowiedziało
się za wariantem północ
nym.
- Dlaczego dopiero teraz?
- dopytywała jedna z obec
nych na sali pikietujących. ■

pożyczka

- cykl kształcenia 3 lata

W czwartek rano policjanci
zatrzymali 16-latka. Chłopak
Pożyczył od siostry zaparko
wanego przed domem citro
ena i pojechał nim do sąsied
niej wsi. - Nieletni był już kara

zwolnić wszystkich pracow
ników - przekonywał właści
ciel motelu Tina.
W projekcie uchwały,
zgłoszonym przez grupę rad
nych, przekonywali oni swo
ich kolegów do popracia wa
riantu północnego, pod wa
runkiem
rozbudowania
w Leśnicach węzła drogowe
go na tzw. węzeł pełny, bo
w pierwotnej wersji projektu
dopuszcza on jedynie wyjazd
i wjazd samochodów od stro
ny Słupska.
W międzyczasie bur
mistrz próbował wprowadzić
korektę uchwały, w której
radni mieliby opowiedzieć
się za północnym wariantem

Ships*. Chopina 3 teUfw 05*1*42 49
Sł SMWt6wtteUtMrHł»4a

(EDA)

Nieletni za kółkiem

fot. Edyta Litwiniuk

TECHNIK: handlowiec, usług fryzjerskich, mechanik,
pojazdów samochodowych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej
szkoły podstawowej, cykl kształcenia 3 lata

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
\
- na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej,
cykl kształcenia 2 lata

(EDA)
527909SLBH_A

Ananas

zt

zownia 059 863 59 15.

KOMUNIKACJA
PKS Lębork - 059 86219 72; MZK
Lębork - w godz. 7-15 059 862 14
51.

POMOC DROGOWA
Lębork - 059 862 17 87,059 863
2323,0601628414.

REKREACJA
Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olim
pijczyków 31, tel. 059 862 7177 pływalnia czynna codz. w godz. 6-22.

PROMOCJA

BYTÓW
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DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:

ANDRZEJ GURBA
andrzej.gurba@gp24.pl

059 822 51 80
w godz. 12-15

INFORMATOR
mmm

Śmietnik na śmietniku
przy samym chodniku
INTERWENCJA Przerdzewiałe i odrapane kontenery, wokół bałagan i brud - tak wygląda śmietnik
koło bloku przy ulicy Wybickiego 9 w Miastku.

Bytów, piątek Pod Ortem, ul. Woj
ska Polskiego 27, teł. 059 82213
89; sobota Centrom Zdrowia, ul.
Ks. dr. Bernarda Sychty 3, teł. 059

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@gp24.pl

822 66 45; niedziela Rodzinna, ul.
Lęborska 13, tel. 059 822 72 02;

iiiltiiiir

- Wstydzę się, że tutaj
mieszkam. Miejsce na odpady
jest zorganizowane byle jak
chów: piątek Zamkowa, ul. Królew
- denerwuje się mieszkanka
ska 2, tel. 059 834 32 58; sobota
bloku przy ulicy Wybickiego 9
Aspitynka, ul. Sobieskiego 5, tel.
w Miastku. - Stary, rozwalają
059 834 62 44; niedziela Cen
cy się murek, dookoła mnóstwo
trom Zdrowia, ul. Szczecińska 13,
gruzu. Stoją trzy kontenery. Je
tel. 059 834 3142.
den jest dziurawy od rdzy. Już
—
dawno zeszła z niego farba.
Bytów Albatros nieczynne;
Dwa pozostałe wyglądają tylko
Cduchów: Uciecha piątek - Bru
nieco lepiej.
no, godz. 18; sobota - Narzeczony
Kolejna mieszkanka dodaje,
mimo woli, godz. 18; niedziela
że taki śmietnik jest wystawio
- Epoka lodowcowa 3: Era dino
ny na oczy wszystkich.
zaurów, godz. 16;
- Widać go z głównego chod
Miastko: Grażyna sobota - Sezon
nika. Obok jest też droga dojaz
na Misia 2, godz. 16.30; niedziela
dowa do garaży. Wiele razy pro
- Włatcy Wlóch. Ćmoki, Czopki
siliśmy, aby uporządkować oto
i Mondzioly, godz 16.30.
czenie śmietnika i wymienić
kontenery. Ale nic to nie dało
POMOC DROGOWA
j - ubolewa mieszkanka.
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301
Przyblokowy teren należy
316; Człuchów 059 834 14 12; 0
do Miasteckiej Spółdzielni
602 176 059.
Mieszkaniowej.
KOMUNIKACJA
- Co do kontenerów, to
PKP 94 91; 0 703 300 000; PKS
wiele razy prosiliśmy Zakład
Bytów - 059 822 22 38; PKS
Usług Komunalnych Kodek,
Człuchów 059 834 22 13; PKS
z którym mamy umowę
Miastko 059 857 2149.
na wywóz nieczystości, o ich
odmalowanie albo wymianę.

ü

Miastko: Centralna, ul. Armii Krajo
wej 22, tel. 059 857 90 01; Człu

Tak wygląda śmietnik koło bloku przy ulicy Wybickiego 9 w Miastku.
Taki problem jest też w in
nych miejscach. Kodek za
czął je wymieniać. Widać,
przy ulicy Wybickiego jest
jeszcze stary - mówi Bole
sław Buczkowski z działu
technicznego Miasteckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

KONKURS Do 4 września można nadsyłać prace.
Prace należy przesyłać
na adres: Stowarzyszenie
Osób i Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”,
ul. Szewska 2/22, 77-200
Miastko.
Wręczenie nagród nastąpi
podczas XI Ogólnopolskiego
Festiwalu Integracyjnego
Stowarzyszeń Osób i Dzieci
Niepełnosprawnych w dniu
13 września.

j
j
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ogłasza ustny nieograniczony przetarg na
ustanowienie odrębnej własności lokalu
mieszkalnego przy ul. Banacha 7/193 w Słupsku

J

'

—

3541091 W, A

Lokatorzy najchętniej po
zbyliby się śmieciowych konte
nerów, ale na tym terenie nie
ma innej dobrej lokalizacji.
Kazimierz Kowalski, właści
ciel ZUK Kodek, obiecał, że wy
mieni zardzewiały i dziurawy
kontener na nowy. ■

POMOC Jeszcze tylko w piątek jest czas na wnioski o przyznanie pomocy dia przyszłych studentów.

;
Maturzyści z powiatu by\
j towskiego mogą składać
wnioski o stypendia pomo
stowe na pierwszy rok stu
diów. Wnioski przyjmuje
(ang) I Fundacja Rozwoju Lokalne
go Parasol w Bytowie. O po
moc mogą ubiegać się matu
rzyści, którzy zostali przyję
Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa ’’Czyn”
ci na studia stacjonarne ma
w Słupsku - ul. Leszczyńskiego 7_ _ _ _ _ _ _ _ _
gisterskie (jednolite albo

o pow. użytkowej 36,50 m2 wraz z przynależną piwnicą
o pow. 3,05 m2 /III piętro, 2 pokoje, ciemna kuchnia,
opomiarowane media, mieszkanie do remontu/.
Przetargowa cena wywoławcza wynosi 117.400,- zł.
Przetarg odbędzie sie w dniu 21.08.2009 r. o godz. 12.00
w sali nr 23 siedziby Spółdzielni. Wadium w kwocie
11.740,-zł. należy wpłacić w kasie Spółdzielni do godz.
11.00 do dnia 21.08.2009 r. Wraz z wpłatą wadium należy
złożyć w pok. Nr 16 pisemne oświadczenie o przyjęciu
warunków przetargu.
Oferowane mieszkanie można oglądać w terminach
uzgodnionych z Działem Administracji Zasobów
Spółdzielni-tel. wew. 305
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania
przetargu bez podania przyczyn
Bliższych informacji o oferowanym mieszkaniu udziela
Dział Członkowsko-Samorządowy tel. 0-59 343-25-16
wew. 316._________________________________________ __

- oznajmia Buczkowski. Doda
je, że, niestety, wielu mieszkań
ców nie dba o to miejsce. - Ktoś
ten gruz musiał przecież wokół
kontenerów wyrzucić. Do po
jemników trafiają też w dużej
ilości nieczystości z pobliskich
działek - zauważa Buczkowski.

Bytowska fundacja Parasol
ma pieniądze na stypendia

Narysuj swoją drogę
Hasło konkursu to „Bez
pieczna droga i powrót do domu
ze szkoły”.
Praca musi mieć minimum
format A4, może być wykona
na w dowolnej technice. Kon
kurs przeznaczony jest dla dzie
ci ze stowarzyszeń niepełno
sprawnych, warsztatów terapii
zajęciowej, szkół.
Przewidziano trzy katego
rie wiekowe: 3-8 lat, 9-16
lat, powyżej 16 lat.

A co z otoczeniem śmietni
ka? - Za kilka dni wraca z urlo
pu prezes. Przedstawię mu
sprawę i zabierzemy się za po
rządki. Zburzymy murek lub
raczej to, co z niego pozostało.
Być może wykonamy pod kon
tenery betonową wylewkę

Fot. Andrzej Gurba

’

j

w trybie dwustopniowym),
są mieszkańcami wsi lub
miasteczka do 20 tysięcy
mieszkańców, gdzie dochód
w rodzinie na jedną osobę
nie przekracza 893 złotych
netto.
Natomiast w przypadku
gdy w rodzinie jest dziecko
z orzeczonym stopniem nie
pełnosprawności dochód nie

może przekroczyć 1021 zło
tych.
Stypendia, 500 złotych
miesięcznie, będą wypłacane
od października 2009 do lipca 2010 roku. Szansę na pie
niądze ma osiem osób. Fun
datorem stypendiów jest
Polsko-Amerykańska Fun
dacja Wolności i Starostwo
Powiatowe w Bytowie.

Wnioski należy składać
w punkcie informacyjnym
fundacji przy ulicy Ja
na Pawła II 7/2.
Dodatkowe informacje za
mieszczone są na stronie in
ternetowej www.fundacjaparasol.org. Można też dzwonić
pod numer telefonu 0 59 721

Ośrodek sportu z nowym dyrektorem
KADRY Krzysztof Stępień od września będzie kierował Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bytowie.

|
I
i

W konkursie pokonał An

j drzeja Dolecińskiego, który

I był na i;vm stanowisku przez
osiemnaście łat.
O stanowisko dyrektora
j
ubiegały się trzy osoby. Jed
i
na nie spełniała kryteriów
formalnych. Na placu boju
j został więc Doleciński i Stę
pień. Komisja konkursowa
j jednogłośnie wskazała na te
j go drugiego, który jeszcze
| nie tak dawno był dyrekto
1

rem Zespołu Szkół w Stu
dzienicach. Wczoraj wybór
komisji zatwierdził bur
mistrz Ryszard Syika.
- Pan Stępień obejmie
swoje obowiązki pierwszego
września. Jego kadencja bę
dzie pięcioletnia - mówi Sylka.
O tym, że Doleciński ma
małe szanse w konkursie,
nie było tajemnicą. Już dwa
lata temu burmistrz chciał

go wymienić, ale w ogłoszo
nym wtedy konkursie nie
znalazł lepszych kandyda
tów. Teraz tak.
- Czeka nas budowa kry
tej pływalni. To Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ma ją prowadzić, jako za
kład budżetowy. Jest to dla
nas korzystne finansowo, bo
będziemy mogli sobie odli
czyć VAT w wysokości około
czterech milionów złotych.

Nie widziałem Andrzeja Do
lecińskiego w roii prowadzą
cego inwestycję - oznajmia
Syika.
Burmistrz dodaje, że me ma
propozycji pracy dla odchodzą
cego dyrektora. - Nowy szef
ośrodka przedstawił jednak
w swojej koncepcji potrzebę za
trudnienia kierownika sporto
wego. Myślę, że panowie mogą
się dogadać -- mówi.

WIADOMOŚCI SŁUPSKIE...

piątek - niedziela
14-16 sierpnia 2009

StöS POMORZA PISM

Sto czterdzieści lat temu
kolej budowała miasta

14 SIERPNIA 1964 R.
Nieobozowe lato trwa.
Dzieci budują basen.
W mieście i w powiecie
działa 14 rejonów harcerskich,
w których prowadzone są zaję
cia dla dzieci nienależących
do ZHP.
Ciekawe formy pracy stosu
je kierowniczka rejonu we
Włynkówku, miejscowa na
uczycielka Łucja Greszta. Zor
ganizowała ona tzw. zielone
przedszkole, w którym m.in.
dwa razy w tygodniu wyświe
tlane są filmy. Prowadzi się
tam również konkursy piose
nek j wierszy, wystawy prac
ręcznych
wykonywanych
przez dzieci.
W rejonie Dębnicy Kaszub
skiej kierowanym przez Danu
tę Jagiełowicz czynny jest plac
gier i zabaw. Warto dodać, że
młodzież tego rejonu brała
udział w pracach nad urucho
mianiem w Dębnicy Kaszub
skiej basenu pływackiego.

HISTORIA Prawie półtora wieku temu do Słupska dotarła kolej żelazna. - To miało rewolucyjne
znaczenie dla rozwoju regionu - pisze niemiecki historyk Karl-Heinz Pagel.
Marcin

Barnowski

marcin.barnowski@gp24.pl

Dziwne, że ten jubileusz
Przeszedł w Słupsku prawie
niezauważony. To wieko
pomne, jak miały wykazać
Późniejsze fakty, wydarzenie
puało miejsce pierwszego
tipca 1869 roku. To właśnie
Wtedy Słupsk połączono lini3 kolejową o długości
67,3 km z Koszalinem. Rok
Później, 1 września, oddano
do użytku linię Słupsk - Lę
bork - Sopot o długości
119,8 km. Potem doszły ko*ejne żelazne szlaki: ze Słup
ca do Ustki i Szczecinka
D878 r.), do Dębnicy i Budo
wa (1894-1906), do Główczyc
i dalej do Dargolezy (1897).
Do momentu wybuchu I wojjy światowej całe środkowe
Pomorze było już oplecione
szynami. Od głównej arterii
Uczącej Szczecin z Koszali
nem, Słupskiem, Lęborkiem
1 Gdańskiem powstały liczne
°dgałęzienia: szlak Korzybie
" Sławno - Darłowo (1878),
Słupsk - Dominek z rozjaz
dem na Ustkę i Smołdzino
(1913), Ustka - Sławno
(1913), Lębork - Łeba
(1.11.1899 - równo 110 lat
temu), Bytów - Lębork
(1902), Bytów - Miastko
(23.11.1909 - równo sto lat
temu!), Lębork - Kartuzy
(1905) jeszcze kilka innych.

Jechałeś? Musiałeś wypić!
Wcześniej dalekie podróże
lądowe, przez Pomorzan po
dejmowane głównie w celach
handlowych, były niezmier
nie uciążliwe. W zasadzie
tryb ich odbywania przez
wieki się nie zmieniał i był
taki sam od czasów średnio
wiecza. Powozy i furmanki,
ciągnięte przez konie, grzę
zły w błocku, podskakiwały
na nierównościach. Dziennie
były w stanie pokonać zaled
wie kilkadziesiąt kilome
trów. Dziedzic z podusteckich Zimowisk zapisał, że
aby dostać się z okolic Słup
ska do Gdańska pocztowym
dyliżansem, trzeba było je
chać noc, dzień i kolejną noc,
a podróż była tak męcząca,
że podróżni musieli się znie
czulać gorzałką. Sytuacja
Poprawiła się trochę w I po
łowie XIX wieku, kiedy za
częto brukować stare trakty,
ale nawet wówczas dojazd
do Gdańska praktycznie zajniował dobę.

Słupscy malkontenci
Mimo to kolej miała pro
blemy
z
przekonaniem
do siebie słupszczan. Trwało
to długo, zważywszy, że
do stolicy prowincji pomor
skiej, Szczecina, pierwsze
Pociągi zaczęły dojeżdżać już
w 1843 roku, po szynach łą-

|Q|

14 SIERPNIA 1970 R.
Budowlańcy
się nie popisują

Stara zwrotnica na kolejowym moście przez Słupię. Tą wajchą machał kiedyś kolejarz Szczepański, przeniesiony przed pierwszą wojną światową
z Mazur do Ustki. Na zwrotnicy do dziś zachowała się metryczka „Koenigshuette 1913". Koenigshuette to niemiecka nazwa
hutniczego Chorzowa.
Dmowski
czących to miasto z Berli
nem. Linię tę w 1846 roku
podciągnięto do Stargardu
Szczecińskiego. Zanim jed
nak wydłużono ją do Kosza
lina, musiało minąć aż 13
lat. Nim pociągi zaczęły do
jeżdżać do Słupska, przeszło
kolejnych 10.
Czego bali się słupszczanie? Najkrócej mówiąc: kon
kurencji wielkich miast.
- Obawiali się, że dzięki ko
lei prężne ośrodki miejskie
Niemiec: Berlin, Szczecin
i Gdańsk uzyskają tu rynki
zbytu dla swoich produktów,
przez co pomorskie mia
steczka, w tym i Słupsk, zre
dukowane zostaną do rangi
wsi - pisze Pagel. - Zamiast
tego, domagali się inwestycji
w sieć drogową w kierunku
północ-południe, co ich zda
niem umożliwiałoby zinten
syfikowanie eksportu pro
duktów rolnych przez porty
środkowopomorskie i trans
port wyrobów przemysło
wych z Anglii, importowa
nych morzem, w odwrotnym
kierunku.
Były też obawy o charak
terze militarnym. - W razie
konfliktu zbrojnego okręty
wroga mogą podpłynąć
do pomorskich wybrzeży
i bombardować linię kolejo
wą - przestrzegali niektórzy
eksperci.

Kolej stworzyła Ustkę
Ostatecznie jednak zatry
umfowała maszyna parowa.
Malkontentom nie udało się po
wstrzymać kolei. Linię Koszalin

- Słupsk zbudowano w zaled
wie dwa lata, tylko rok trwało
następnie wpinanie w ten sys
tem komunikacyjny Sopotu
i Gdańska.
Wbrew obawom, Słupsk
nie został przez to zreduko
wany do rangi wioski. Prze
ciwnie: zaczął eksportować
swoje wyroby do innych re
gionów Niemiec. W dodatku
środowisko miejscowego biz
nesu wymogło ostatecznie
na władzach budowę kolei
łączącej ustecki port z rolni
czym, pomorskim zaple
czem. Mało kto wie, że
Niemcy dzisiejszy szlak ro
werowy „zwiniętych torów”
nazywali potocznie „kolejką
spirytusową”. To dlatego, że
transportowano nią do Ustki
wysokoprocentowy, ciekły
wytwór wiejskich gorzelni
i odprawiano go następnie
stąd specjalnym tankowcem
do Hamburga.
Dzięki szybkiemu połącze
niu kolejowemu z Berlinem
ustecka kooperatywa rybacka
miała zapewniony zbyt ryb
w milionowej stolicy cesarstwa.
- Ryby, które jeszcze wczoraj
pływały w Bałtyku, dziś rano są
już do kupienia na berlińskich
straganach - pisali przedwojen
ni słupscy dziennikarze. Gwał
townie wzrósł ruch turystyczny.
W sezonie 1870 w kurorcie wy
poczywało zaledwie 350 gości.
Dwadzieścia lat później było ich
już ponad tysiąc.

Berlin w zasięgu ręki
Kolej była droga. Około
1880 roku bilet kolejowy

w obie strony na szlaku
Słupsk - Ustka kosztował
1,1 marki. Zwykły robotnik,
żeby tyle zarobić, musiał
pracować przez cały dzień.
Także ceny frachtów były
na kolei zawsze droższe niż
w transporcie morskim. Dla
tego przed wojną Niemcom
bardziej opłacało się np.
sprowadzać węgiel parowca
mi z Wielkiej Brytanii niż
pociągami ze Śląska.
Zdecydowanie jednak ko
lej górowała nad morską
prędkością. Podróż parow
cem ze Szczecina do Ustki
trwała pod koniec XIX wie
ku 22 godziny. Koleją ten
dystans pokonywano w nie
spełna 4 godziny.
Szyny sprawiły, że Berlin,
wielka aglomeracja miejska
i stolica Rzeszy, był dla
słupszczan na wyciągnięcie
ręki. Przed wojną, w latach
trzydziestych, funkcjonowa
ły aż trzy połączenia po
spieszne do stolicy: dwa
dzienne i jedno nocne. Po
ciąg, który odjeżdżał ze
Słupska o 9.58, docierał wg
rozkładu na Dworzec Szcze
ciński w Berlinie o 15.40.
Ten o 15.09 był w Berlinie
na 20.47, a nocny „pośpiech”
o 21.46 - o 6.34 następnego
ranka.

Ślady po zwrotniczym
Kolej stała się też wielkim
pracodawcą. Reichsbahn,
czyli kolej państwowa (w
naszym regionie działała
też jeszcze słupska kolej sa
morządowa) utrzymywała

w Słupsku trzy urzędy podległe okręgowej dyrekcji kolei w Szczecinie: ds. maszyn,
ds. sieci kolejowej i ds. ruchu.
W sumie Kolej Rzeszy zatrudniała
przed
wojną
w Słupsku aż 800 osób. To
bardzo dużo, jak na miasto
liczące niespełna 50 tys.
mieszkańców. Pobudowała
im istniejące do dziś mieszkania w blokach przy ul.
Kołłątaja i do tego nieźle
płaciła.
Kolejarze stanowili więc
łakome kąski dla miejsco
wych dziewczyn. Ślad tego
widać do dziś m.in. w aktach
stanu cywilnego w Ustce. Tu
2 czerwca 1914 roku stanął
na ślubnym kobiercu niejaki
Gustav Szczepański, 26-letni przybysz z Narzymia koło
mazurskiej Nidzicy, który
tytułowany był w Ustce
„królewskim zwrotniczym”.
Jego zawód polegał wpraw
dzie tylko na bieganiu po torach i przestawianiu zwrot
nic, lecz Szczepański miał
autorytet: pozostawał wszak
w służbie króla Prus.
Jego wybranką serca była
21-letnia Berta Krause, córka jakiegoś usteckiego sługi
biurowego, siostra handlarzy rybami. Panna młoda
już 5 miesięcy później powi
ła córeczkę, w momencie
ślubu była więc już w połowie ciąży.
W Ustce do dziś zachowały się zwrotnice, którymi
niegdyś poruszał Szczepań
ski. ■
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Kiedy przed sześcioma laty
przystępowano do akcji remontowo-budowlanej
na słupskich wsiach, okazało
się, że około 10 tys. budynków
wymaga ręki murarza. Wyre
montowano ok. 7 tys. budyn
ków, wiele zaś rozebrano.
W świetle tych danych licz
ba nowych obiektów budowa
nych co roku na wsiach wyglą
da skromnie. Na przykład
w 1964 roku 41, w 1966 r. - 67.
Pewna poprawa nastąpiła
w roku ubiegłym, wybudowa
no bowiem 58 obiektów,
w tym 11 mieszkalnych. Na rok
przyszły planuje się wybudo
wać 70.
Z kolei rolnicy nie napotyka
ją na trudności przy zamawia
niu typowych dokumentacji,
a banki udzielają wysokich kre
dytów.

14 SIERPNIA 1986 R,
Niespodziewana
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Wczoraj z niespodziewaną
gospodarską wizytą w woje
wództwie słupskim i gdańskim
przebywał I sekretarz KC PZPR,
przewodniczący Rady Pań
stwa, gen. armii Wojciech Jaru
zelski.
Gospodarska wizyta rozpo
częła się w Lęborku. Generał
Jaruzelski
zatrzymał
się
przy elewatorze zbożowym,
gdzie w rozmowie z kierowni
kiem młyna Czesławem Poziemskim interesował się wa
runkami przyjmowania zbóż
i procesem ich suszenia.
Na terenie gminy Nowa
Wieś Lęborska, obejmującej
tereny doliny Łeby, gość inte
resował się przebiegiem żniw
w państwowych gospodar
stwach rolnych, a także zaopa
trzeniem wiejskich sklepów
i przygotowaniami do nowego
roku szkolnego. Z rozmowy
przeprowadzonej ze sprze
dawczynią Grażyną Kaczykowską wynika, że zaopatrzenie
wiejskich sklepów w podsta
wowe artykuły jest niezłe.
(0PR. MAP)

Zagrają legendy rocka
DOLINA CHARLOTTY W weekend odbędzie się druga część Festiwalu Legend Rocka. W podsłupskim amfiteatrze
wystąpi aż osiem znakomitych zespołów. Można jeszcze kupić bilety.
Wojciech Frelichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

W piątek w amfiteatrze
w Dolinie Charlotty w podsłup
skim Strzelinku zobaczymy ho
lenderską grupę Focus oraz
Budgie, hard rockowe trio
z Walii.
W sobotę na scenie amfite
atru zagrają trzy zespoły: psy
chodeliczna grupa Arthura
Browna, blues rockowy Chic
ken Shack i rythm and blueso
wa legenda The Yardbirds.
Trzy kapele koncertować bę
dą również w niedzielę, ostatni
dzień festiwalu. Wystąpią:
przedstawiciel brytyjskiego be
atu Spencer Davis Group, glam
rockowa sława Sweet oraz hard
rockowy dinozaur Nazareth.

Początek koncertów w Dob
nie Charlotty, w podsłupskim
Strzelinku w piątek, sobotę
i niedzielę o godz. 20.
Bilety na Festiwal Legend
Rocka dostępne są w przed
sprzedaży w Gościńcu Char
lotty tel. 0 59 847 43 00,
www.www.dolinacharlotty.pl), Informacji Turystycz
nej w Słupsku, Ksero
Pod Słońcem ul. Partyzan
tów oraz Biurach Podróży
Greland Tour i Wodnik
w Słupsku po 70 (na piątek),
50 (na sobotę) i 80 zł (na nie
dzielę), a także na stronach:
ticketonline.pl, tickepro.pl
i eBilet.pl. W dniu koncertu
będą kosztowały o 20 zł dro
żej. Karnet na wszystkie
trzy dni kosztuje 170 zł. ■

Budgie zagra w piątek.

Fot. Materiały Doliny Charlotty

ZAPROSZENIA
USTKA

SŁUPSK

Jarmark pod psem

Święto Miasta

Słupski oddział towarzy
stwa Opieki nad Zwierzętami
będzie gościem niedzielnego
Jarmarku Gryfitów od godz.
10. W części muzycznej zagra
zespół Piotra Kułakowskiego.

W sobotę odbędą się ob
chody Święta Miasta i Dni Woj
ska Polskiego. Przed kapitana
tem od godz. 16 będą pokazy
technik interwencji policyjnej
oraz tresury psów. O godz. 17
na scenie na promenadzie wy
stąpią
artyści
amatorzy
z CSMW. O godz. 18 pojawią
się aktorzy teatru Abrakadabra
z przedstawieniem „Wielka
bursztynowa przyprawa Kubu
sia Puchatka". O godz. 19.30
Kabaret DKD. O godz. 20.45
wystąpi zespół Afromental. Im
prezę zakończy o godz. 22 wy
stęp Teatru Tancerzy Ognia Sa
lamandra. W godz. 17.3019.30, przy scenie na prome
nadzie, Marcin Barnowski, hi
storyk i dziennikarz „Głosu Po

SWOŁOWO

Niedziela w zagrodzie
W niedzielę od godz. 12
w Zagrodzie Albrechta „Dzie
cięca Zagroda" i zabawa
pod hasłem „Co zielarka
w worku niesie". O godz. 12
będzie spektakl pt."Szelmostwa lisa Witalisa". Będą też
warsztaty z nauką przyśpiewek
wiejskich. Wstęp dla dzieci
do lat 12 jest wolny. Starsi pła
cą za bilety4i6zł.
(dmk)

Producent
Stolarki PCV
fasado.

Aluminium
Drewnianej

poszukuje:
osoby do działu

eksportu

morza", będzie podpisywał
swoją najnowszą książkę „De
mony i Anioły. Tropiąc herbo
wą Syrenkę."

Najlepsi ratownicy
Elitę polskich ratowników
będzie można podziwiać
w czasie Mistrzostw Polski Ra
towników Nivea w weekend.
Zawody będą rozgrywane
w sektorze sportowym na pla
ży wschodniej w sobotę
i w niedzielę od godz. 10 do
17. W konkurencjach rywalizo
wało 100 najlepszych ratowni
ków i ratowniczek. Na plaży
będzie zorganizowana Letnia
Szkoła Nivea z zawodami i za
bawami dla dzieci.

Na nogach i rowerami
W niedzielę odbędzie się
Bieg Leśno-Plażowy o puchar

dyrektora OSiR. Start o godz.
10. Zapisy przy wejściu na pla
żę przy Trakcie Solidarności
w dniu biegu w godz. 8.309.30. Uczestnicy pobiegną tra
są o długości ok. 15 kilome
trów. Wystartować mogą tylko
osoby pełnoletnie. Przed star
tem trzeba podpisać zobowią
zanie, że stan zdrowia pozwa
la na udział w biegu. Organiza
torzy zapraszają na trasę także
rowerzystów.
(map)

PARCHOWO

Moto Folk Kaszuby
W sobotę i niedzielę na sta
dionie wystąpią motocykliści,
Indianie oraz rozegrane zosta
ną mistrzostwa w jedzeniu pie
rogów. W sobotę po godz. 17
koncert zacznie zespół KlezmoretTrio. O godz. 18.30 roz

pocznie się parada motocykli.
Gwiazdy wieczoru to Bony M
Show (godz. 19) i Abba Show
(godz. 21). Po koncertach
księżycowa dyskoteka. W nie
dzielę o 17 rozpoczną się mi
strzostwa w jedzeniu piero
gów. Będzie Wioska Indiańska
Tatanka z Łodzi, tradycyjne
tańce i pieśni Indian z regionu
Wielkich Równin. Będzie moż
na też zobaczyć „Szkołę Pira
tów" animację dla dzieci (godz.
16.30), występ zespołu Modraki (18.30) i Kubryk (19.30).
Potem zabawa taneczna.
TUCHOMKO

Piknik dla cyklistów
i kijkarzy
W sobotę nad jeziorem Dłu
gie odbędzie się piknik dla cy
klistów i osób uprawiających
nordic walking. Początek

o godz. 15. Zbiórkę rowerzy
stów zaplanowano o godz. 14
koło pawilonu handlowego
w Tuchomiu. Pozostali wyru
szą o godz. 14.30. Zbiórka
przy nasypie kolejowym.
(ang)

ŁEBA

Sztormowy odpust
Przed kapitanatem portu
w sobotę odbędzie się Sztor
mowy Odpust w Zaczarowamym Mieście - 429 lat od tra
gicznego sztormu, który po
chłonął Starą Łebę. O godz. 20
msza odpustowa przy kapita
nacie, o godz. 21 red. Andrzej
Zalewski opowie o sierpnio
wych cudach na niebie i ziemi,
a o godz. 21.15 wystąpi Sławo
mir Łosowski z zespołem. Po
tem pokaz fajerwerków.
(NIK)

www.osiedle-sloneczne.eu

WIELKA WYPRZEDAŻ
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
_____________________ (SZWEDZKA JAKOŚĆ!!!)

GWOŹDZIE KUTE
OCYNK
OD ILDUZl

ŁĄCZNIKI DREWNA,
WIĘŹBY DACHOWE

BLACHA OCYNK,
POWLEKANA

ŚRUBY, NAKRĘTKI,
WKRĘTY, ZAWIASY

OD J’J,L) U ZilAKWjZ

ODZüU'/'/i 7.0

OD U, 1)1) ZŁ

okien i drzwi
(wymagana dobra znajomość
języka

niemieckiego lub

angielskiego, szwedzkiego,
holenderskiego lub
francuskiego)

fasada@fasada.eu

ul. Bałtycka 10
76-200 Słupsk

Polscan Poland Partner

www.2009.Gaskom.pl, SŁUPSK, UL. KILIŃSKIEGO 26, TEL. 505-171-321

www.fasada.eu
719809SLBH_A

722609SLBH_A

Piotr Wołyniak Ireneusz Żurawski
“ tel.+48 510 184 530 tel. 509 536 333
e-mail: piotr@polscan.pl e-mail: i.zurawski3@wp.pl
697709SLBH_A

PIĄTEK-NIEDZIELA
14-16 sierpnia 2009
NA WŁASNE OCZY

Byłam
na szwajcarskim
weselu
Wystawili wielki pień, w któ
ry wbijaliśmy gwoździe
ostrzem siekiery.
STRONA

14

WYWIAD

Mówią o mnie
ciamajda
Szukałem elementu łączące
go Polskę i Rosję. Zauważy
łem, że w Polsce popular
na jest piosenka „Oczy czar
ne". Zacząłem kombinować
i wyszły Jej czarne oczy".
Rozmowa z Ivanem
Komarenko

Najstarszy Kajtek w Europie

Skończył właśnie 21 lat. Długowieczność podarował mu jego
STRONA 16 nieżyjący już pan. Na łożu śmierci prosił, aby nie usypiać psa.

piatek-niedziela
14-16 sierpnia 2009

Z BLISKA

WV

Mają DOM pełen dzieci
T

MIŁOŚĆ ZASTĘPCZA Stworzyliśmy już dom dla ponad 60 dzieci, a będzie ich jeszcze więcej - śmieją się Jadwiga i Miro
sław Dusza z Kobylnicy koło Słupska, którzy prowadzą rodzinne pogotowie opiekuńcze.

P

I

i
t

i

sobie dziwię. się,
dzieci - mówi pani
Jadwiga.
-Czasem jestem tak skonana, że sama i______
...po co sobie brałam na głowę. tyle
„
.
_ - Ale gdy
_ . rano wstanę_ i spojrzę
. _ _ na 7

lub 8 par małych butów, to zaraz wraca energia i wiem, że mam dla

kogo żyć Od lewej przy pani Jadwidze rodzeństwo: Martyna, Krzyś i Daria. Obok pana Mirosława - Karolina, dla której Duszowie są rodziną zastępczą.

Zbigniew Marecki
zbiqniew.marecki@qp24.pl_________

W dużym, 300-metrowym
domu Jadwigi i Mirosława,
dzień zaczyna się już po godz.
piątej.
Bieganina od rana do wieczora
To wtedy budzi się Jadwi
ga i przez kilka minut, jeszcze
w łóżku, planuje, co dzisiaj
będzie musiała zrobić. Potem
szybko się ubiera, na chwilę
zajmuje łazienkę i już biegnie
do kuchni, aby przygotować
śniadanie dla najstarszych
dzieci, które jadą podmiej
skim autobusem do szkoły,
do Słupska, oraz dla męża,
który przed godz. 8 chce być
już w swojej pracowni obuwia
w mieście.
Zaraz po nich do podsta
wówki i gimnazjum w Kobyl
nicy wyruszają młodsze dzie
ci. Zanim wyjdą, pani Jadwi
ga sprawdza im jeszcze zeszy
ty i patrzy, czy wzięły drugie
śniadania. Dopiero potem ma
chwilę dla siebie - na spokoj
ną kawę oraz poranną rozmo
wę ze starszą córką Agatą,
która w pomieszczeniach
obok domu prowadzi swój za
kład metaloplastyki. Czas mi
ja szybko, więc jeszcze
przed południem pani Jadwi
ga wyrusza na zakupy.
Po godz. 13 garnki z przygoto
wanym obiadem już terkoczą
na kuchence, a gospodyni
z najmłodszymi dziećmi, któ
re zostały w domu, rysuje
laurki dla „wujka” i niecier
pliwie czeka na powrót star
szych dzieci.

Około godz. 15 dom jest już
pełen głosów, śmiechów i dzie
cięcych krzyków. Rodzina je
obiad, omawia wydarzenia
szkolne, a potem sprząta,
ogląda telewizję, dzieci bawią
się, odrabiają lekcje i wszyscy
czekają na powrót „wujka”,
który pojawia się w domu
po godz. 18. Najmłodsi biegną
do niego, rzucają mu się
na szyję albo recytują wier
szyki, których nauczyli się
przed południem. Około godz.
20 nadchodzi czas wspólnej
kolacji, rozmów przy stole,
drobnych napraw, wieczorne
go filmu i nawoływania dzieci,
które biegają wokół posesji.
- Po godz. 21 wszystkie
dzieci mam już w domu. Jak
je wreszcie ułożę w łóżkach
i uśpię, mogę trochę odpocząć.
Czasem jestem tak skonana,
że sama sobie dziwię się,
po co sobie brałam na głowę
tyle dzieci - zdradza pani Ja
dwiga. - Ale gdy rano wstanę
i spojrzę na 7 lub 8 par ma
łych butów, to zaraz wraca
energia i wiem, że mam dla
kogo żyć.
Chodziło o stały dochód
Żyją jak normalna rodzina.
Tylko co kilka miesięcy wokół
ich domu biegają inne dzieci.
Taka już jest specyfika ro
dzinnego pogotowia opiekuń
czego, bo tu trafiają dzieci
odebrane z rodzin biologicz
nych. Czekają, aż zostanie
rozstrzygnięta ich sytuacja
prawna. Państwo Duszowie
na stworzenie takiego wła
śnie domu zdecydowali się 8
lat temu.

prawiają im komunie i orga
Od razu zajęli swój pokój i po
nizują wszystkie rodzinne
czuli się jak u siebie.
uroczystości.
- Tak już zawsze będzie, że
- Kupiliśmy nawet duży
będziesz się głównie zajmo
samochód, abyśmy mogli po
wała innymi dziećmi, a nie
dróżować ze wszystkimi
nami - usłyszała pani Jadwi
dziećmi - wtrąca pan Miro
ga od swoich dorastających
sław.
córek - Agaty i Kasi. Szczerze
Duszowie nie ukrywają, że
mówiąc, nie spodziewała się,
najszczęśliwsi czują się wte
że będą zazdrosne.
dy, gdy po kilkunastu dniach
- Co prawda po pewnym
pobytu dzieci już wybiegają
czasie zrozumiały, że nie zo
na ich spotkanie, malują dla
stały odsunięte na bok, ale
nich laurki i układają wier
dopiero po ich uwagach zda
szyki, które na wyścigi czyta
łam sobie sprawę, że wybra
ją panu Mirosławowi, gdy
łam zajęcie, które nie będzie
wraca po pracy do domu.
łatwe, a na dodatek tak na
- W ten sposób dowiaduję
prawdę będę pracowała przez
się, że mają zaufanie do cioci
całą dobę - dodaje pani Ja
i wujka - mówi pani Jadwiga.
dwiga.
Wkrótce w domu Duszów
Dzieci przychodzą i odchodzą
pojawiło się jeszcze więcej
Przez osiem lat w sumie
dzieci. Zwykle pochodziły
przez ich dom przewinęło się
z rodzin patologicznych, gdzie
doświadczyły wielu trudnych już ponad 60 dzieci. Jedne by
ły krótko, inne dłużej.
przeżyć.
- Dla kilkorga z nich zna
- Szybko zorientowałam
leźliśmy rodziny zastępcze
się, że im trzeba okazać wiele
w Kobylnicy i pobliskim Wicierpliwości, aby zaczęły
dzinie - opowiada pani Ja
funkcjonować jak w normal
dwiga. - Jedno rodzeństwo
nej
rodzinie.
Niektóre
wyjechało aż do Włoch, gdzie
po złych doświadczeniach mo
mieszka ich nowa rodzina.
czyły się w nocy, inne miały
Sami zostaliśmy rodziną za
wielkie zaległości w nauce,
stępczą dla dwóch dziewczy
jeszcze inne trzeba było uczyć
nek - Eli i Karoliny, które
zachowania się przy stole
po prostu sobie nas wybrały.
i wdrażać do normalnych obo
Jest im z nami chyba dobrze,
wiązków domowych. Zawsze
jednak staraliśmy się i nadal
bo choć już mogłyby się usa
modzielnić, to jednak zade
staramy, aby dzieci, które
Córki były zazdrosne
klarowały, że nie chcą się wy
do nas przychodzą, nie czuły
prowadzać,
przynajmniej
się gorsze od innych, tych
15 lutego 2001 roku trafiło
do ukończenia szkół śred
z rodzin biologicznych - mówi
do nich rodzeństwo z Kępic:
nich.
pani Jadwiga.
dwóch chłopców i dziewczyn
O tym, że dzieci, które tra
Dlatego kupują im dobre
ka. Najstarszy Paweł miał 16
fiają do domu Duszów, przy
ubrania,
wysyłają
je
lat, młodszy Piotruś - 10 lat,
wiązują się do nich, świadczy
na wszystkie wycieczki, wy
a najmłodsza Edytka - 8 lat.

Pani Jadwiga do tej pory
pamięta, jak pewnego dnia,
na początku 2001 roku, kupi
ła „Głos” i przeczytała duży
tekst zachęcający rodziny
do założenia pogotowia opie
kuńczego.
- To jest coś dla mnie. Oni
tu proponują stałe wynagro
dzenie. Trzeba mieć tylko du
ży dom, a my mamy - tłuma
czyła mężowi, gdy po pracy
wrócił na późny obiad.
- To niezły pomysł. Lubi
my dzieci. Będziesz w domu.
Będę mógł zawsze wracać
na ciepły obiad. Zarobisz, bę
dziesz miała ubezpieczenie,
a jeszcze zrobimy coś dla in
nych. Na dodatek nasze córki
niedługo się usamodzielnią,
to małe dzieci ożywią nasz
dom - zgodził się pan Mirek.
Już następnego dnia pani
Jadwiga zgłosiła się do Po
wiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku. Tam or
ganizowano wówczas pierw
szy w naszym regionie kurs
dla rodzin, które chciały pra
cować jako pogotowie opie
kuńcze.
- Ukończyliśmy go wspól
nie z pięcioma innymi rodzi
nami. Już po kilku dniach po
szłam do PCPR-u, aby zade
klarować chęć przyjęcia
pierwszych dzieci - opowiada
pani Jadwiga.

Fot. Zbigniew Maredo

także to, że wiele z nich kon
taktuje się z wujkiem i ciocią,
gdy mieszkają już gdzie in
dziej.
- My też pozwalamy im
na kontakt z rodzicami biolo
gicznymi, gdy tego chcą. Rza
dziej kontaktują się z nami
ich rodzice. Do tej pory tylko
jedna para przyjeżdżała
do nas codziennie, gdy ich
dzieci trafiły do naszego do
mu. Mieli chyba tak silne wy
rzuty sumienia, że nie tylko
kupowali dzieciom dodatko
wą żywność, ale także bardzo
dziękowali nam za opiekę
nad nimi i deklarowali, że
zrobią wszystko, aby dzieci
wróciły do ich domu - opowia
da pani Jadwiga.
Duszowie też często tęsk
nią za dziećmi, które od nich
odchodzą. Czasem nawet jeż
dżą je odwiedzać w rodzin
nych domach.
Pani Jadwiga ani przez
moment nie żałowała swo
jej decyzji o założeniu pogo
towia rodzinnego. Choć
okazało się, że jej zajmowa
nie się podpiecznymi 24 go
dziny na dobę to... nie pra
ca. ZUS stwierdził, że jej
umowa z pomocą społeczną
to nie jest umowa o pracę.
Nie chce więc ośmiu lat pro
wadzenia pogotowia zali
czyć do stażu i odmawia
prawa do wcześniejszej
emerytury.
- Cóż robić, muszę walczyć
o swoje, ale to nie zmienia
mojego nastawienia do dzieci.
Po prostu lubię się nimi zaj
mować - kończy rozmowę pa
ni Jadwiga. ■

TURYSTYKA Zmarzliśmy, wodę z kajaków wylewaliśmy kubkami, po pas w rzece przerzucaliśmy kajaki nad wykrotami
przegradzającymi jej nurt. A mimo tego pogratulowaliśmy sobie wyprawy.

Cezary Sołowij
^ąry .solowij@qk24.pl

Nie ma już dziewiczych terenów, są tylko te, gdzie rża
nej dociera człowiek. Zaczy
nam od szukania w interne
re opisów spływów Radwią.
Rakarze piszą zgodnie, że
Początek jest trudny, nawet
Zmuszający do sporego wysił
ku i kilku „przenosek”. Potem
Współczynnik trudności male
je. Zacieram ręce! O to wła
śnie chodzi! Nie chcę płynąć
autostradą, ale poczuć smak
zmęczenia, przeciągnąć kajak
nad drzewem. Ze znajomymi
Ustalamy,
że
płyniemy
W czterech, każdy kajakiem
dwuosobowym, aby wygodnie
było się zapakować. Zamie
rzamy spędzić trzy noce
nad wodą.
Prcez jezioro
Docieramy późnym popołu
dniem nad brzeg jeziora
Kwiecko położonego w są
siedztwie Żydowa. To osada
znana z elektrowni przepomPowo-szczytowej. Pomysł in
żynierów niemieckich zreali
zowano w latach 60. Wyko
rzystano w celach energetycz
nych dużą różnicę w położe
niu dwóch pobliskich jezior:
Kamienno i Kwiecko. Dzieli
je zaledwie 2,5 kilometra,
u różnica poziomów to aż 80
metrów.
Warto to zobaczyć. Jeziora
połączone kanałem, a po zbo
czu poprowadzone dwie
ogromne rury, w których spo
kojnie mieści się wielka cięża
rówka. To nimi jest pompo
wana woda z obu jezior.
Rozbijamy namioty na pia
sku, z dala od biwakowiczów,
którzy sądząc po wyposaże
niu są tu letnimi rezydenta
mi. My zamierzamy wędro
wać dalej. Czekamy na nasze
go dostawcę kajaków. Umó
wiliśmy się, że wieczorem,
kiedy zakończy inny spływ
dostarczy nam sprzęt. Meldu
je się około godziny 23.
- Solidna firma! Nie za
wiódł - z uznaniem witamy
naszego dostawcę Zimnego
Włodka.

Rankiem przecieramy oczy
ze zdumieniem. Kajaki odda
liły się od brzegu dość znacz
nie. W nocy wypompowano
wodę. Lustro wody cofnęło się
0 dobre dziesięć metrów.
Przypływ i odpływ
Pakujemy w przednie gro
dzie dobytek i powoli rusza
my. Cieszę się, bo mam w rę
ku wydany niedawno w na
szej gazecie atlas wojskowy.
Widać na nim poziomice, ro
dzaj terenu (np. bagna), typy
drzewostanu, a także dukty
przecinające lasy. Jest nawet
prędkość prądu nurtu rzek
1 ich głębokość! Ustalamy
kurs: płyniemy do wyspy, któ
ra wyrasta na środku jeziora.
Zostawimy ją po lewej strome
i skręcając lekko w prawo pły
niemy ku rzeczce. Na tafli je
ziora unosi się kożuch wodnej
roślinności, która przy pod
niesionym poziomie zapewne
nie sięga górnych warstw. Te
raz jest około dwóch metrów
wody mniej. Kajak na szczę
ście spokojnie przepływa.
Kiedy niebezpiecznie blisko
zbliżamy się do brzegu, sta
do żerujących łabędzi wzbija
się w niebo. Wędkarz upew
nia nas w obranym kierunku,
pokazując na pozornie jedno
litą ścianę trzcin. Kiedy pod
pływamy, powoli rozsuwają
się ukazując nam wejście
do Radwi. Woda jest tak płyt
ka, że czasami zahaczamy
wiosłami o dno. Dopiero teraz
uważniej przyglądając się
mapie i brzegom widać, że
' płynęliśmy środkiem zatoki.
Zbliżamy się do betonowej za
stawki. Brzegi wyłożone beto
nowymi kratownicami, środ
kiem wiodą murowane stop
nie. Widać przepust i czuć,
niestety, rośliny rozkładające
się w słońcu. To pierwszy
z siedmiu stałych miejsc
„przenosek”.
Z nurtem
Po drugiej stronie grobli
całkowicie odmienny widok.
Kamieniste dno, ciepła woda,
płytki wartki nurt, strome
zbocza starorzecza porosłe
buczyną. Ruszamy powoli

wiosłując, próbując ominąć
zwalone drzewa. Na razie są
tak zatopione w rzeczce, że
wystarczy wyjść i ciągnąć ka
jak, aby pokonać przeszkodę.
Raz, drugi, trzeci. Przestaję
liczyć.
Na rzece, choć dość wą
skiej, można zawrócić kaja
kiem. Płyniemy, często nie
widząc się, rzeczka niesamo
wicie meandruje. Potrafi za
wrócić o 180 stopni, szukając
dla siebie najdogodniejszej
trasy. Wzroku nie zmęczy
monotonny widok, bo strome
zbocza, ustępują tu rozległym
łąkom i mokradłom.
Przed siebie
Na razie, podśpiewując ła
cińskie przysłowie „navigare
necesse est”, które Alicja Ma
jewski wykorzystała w swojej
balladzie mówiącej o tym, że
żeglować jest rzeczą koniecz
ną powoli przesuwamy się
wzdłuż brzegów. Jedno kłuje
w oczy: dawno nikt tędy nie
płynął. Ślady po pile widocz
ne na przeciętych pniach są
stare. Na nowe nie jesteśmy
przygotowani. Pozostaje więc
modlić się o jak najmniejszą
liczbę wykrotów. Niestety,
nad rzeką drzewa padają za
wsze w poprzek nurtu. A nie
jednokrotnie są to pnie, któ
rych nie jesteśmy w stanie ob
jąć ramionami.
Z informacji znajomych ka
jakarzy wynika, że pierwszy,
najtrudniejszy odcinek mamy
za sobą. Dumni z siebie za
dzieramy głowy przepływając
pod kamiennym mostem ko
lei wąskotorowej. To wspa
niały zabytek architektury
technicznej.
Wśród krzaków, które sta
wiają na szczęście plastyczną
zaporę, widzę tablicę infor
macyjną o atrakcjach tury
stycznych gminy Bobolice.
„Rzeczywiście zapominając
o rzeczce fundują nie lada
atrakcje” - myślę mijając uto
pioną planszę.
Rzeka powoli zmienia obli
cze. Podobnie otoczenie. Wo
da jest ciut głębsza. Kiedy je
steśmy zmuszeni do zeskocze
nia w nurt czujemy, że ze

wsząd płyną cienkie stru
myczki. Stąd zapewne więcej
wody.
Pogoda ducha
Niektóre fragmenty rzeki
są jakby wyjęte z egzotyczne
go filmu: nenufary, szuwary
rosnące tak wysoko, że
nad naszymi głowami tworzą
baldachim. Rzeka płynie
przez podmokłe łąki. Kiedy
jednak chowa się w lesie
na naszej drodze pojawiają
się wykroty. Jest ich tak du
żo, że radość z ich pokonania
zaczyna przechodzić w znuże
nie. Rekompensuje to pogoda
i świadomość, że rzadko kto
tu się zapuszcza. Uważnie lu
strujemy brzegi. Popołudnie
już dawno się skończyło.
Czas pomyśleć o biwaku. Ko
lejne zwalone drzewo jest do
skonałą wymówką do rozbi
cia namiotów. Tym bardziej,
że brzeg jest łatwo dostępny,
obok polana, która zapewne
była jakiś czas temu leśnym
jeziorkiem. Rozbijamy się
na jej brzegu, a kajaki przy
wiązujemy do pnia. Przygoto
wujemy ognisko, gotujemy
herbatę i ciepły posiłek. Na
wet „gorący kubek” wyjątko
wo smakuje. Po śniadaniu
ruszamy dalej. Rzut oka
na mapę uzmysławia nam ile
czasu zmitrężyliśmy na przenoskach. Jak tak dalej bę
dzie, to z planu dotarcia
w trzy dni do Mostowa będą
nici.
Czas zwątpienia
Spakowani i uspokojeni
dość pogodnym niebem za
czynamy płynąć. Na mapie
widać ldlka punktów orien
tacyjnych. Pierwszym jest
stary most, a właściwie miej
sce, w którym stał młyn wod
ny. Pozostał po nim niewielki
próg i rozlewisko po drugiej
strome, gdzie się zatrzymuje
my po kolejnych godzinach.
Z każdą kolejną przenoską
tracimy animusz. Drobne
kłody coraz częściej leżą gru
pami, a zdarzają się miejsca,
że nurt przegradzają olbrzy
mie drzewa. Kiedy nad gło
wami niebo robi się ciemne,

a o drzewa zaczynają ude
rzać krople deszczu szukamy
miejsca schronienia. Tym
czasem po jednej stronie pod
mokłe łąki, a po drugiej stro
my brzeg zarośnięty czarny
mi olchami. A na dodatek
znowu wykroty. I to takie, że
kajaki musimy przerzucać
przez dwa kolejne. Kiedy
wreszcie się to udaje jeste
śmy przemoknięci i przemar
znięci do szpiku kości. Przez
Uście olszyn deszcz mniej pa
da. Kiedy wreszcie przestaje
— ruszamy. Po kilkunastu
minutach deszcz atakuje
z jeszcze większa gwałtowno
ścią. Wpływam pod olchę.
Pada nieznacznie mniej. Mi
ja mnie machający wiosłami
kolega.
- Lepiej płynąć. Przynaj
mniej się odrobinę rozgrze
jesz - przekrzykuje szum pły
nącej z góry wody. Korzystam
z dobrej rady, bo i tak trzęsę
się z zimna. Ruszam za nim.
Zamiast być łatwiej nurt
przypomina zręb. Kolejne wy
kroty zniechęcają nas do tego
stopnia, że widząc barykadę
z drzew zastanawiamy się
na głos: po co nam to?!
Wyciągamy
kajaki
na brzeg, przeciągamy po tra
wie i spuszczamy na wolny
tor. Kilkadziesiąt metrów da
lej jest most drogi nr 168.
Idziemy brzegiem sprawdzić
jak jest dalej. Dalej jest jesz
cze gorzej — słyszę zrezygno
wany ton kolegów. Co robić? —
Ja mam dość - wreszcie mówi
-jeden z nich.
Po chwili kolejny tłumaczy
się: - Żeby chociaż pogoda by
ła. Przecież to nie ma sensu.
- To miejsce nadaje się, że
by nas odebrać. Kończymy
tu..?-pytam.
Odpowiedzią jest kolej
na ulewa. Wyciągamy kajaki
na brzeg. Ja wyciągam tele
fon i dzwonię po Zimnego
Włodka, żeby nas odebrał.
- Daleko nie dopłynęhście
- słyszę śmiech w słuchawce.
To prawda. Kiedy jednak do
ciera po nas i sam lustruje
brzegi kiwa ze zrozumieniem
głową. - Sześć lat temu ta
kich wykrotów tu nie było -

przyznaje, bo przecież wiele
rzek przepłynął osobiście.
Rzeka nas nie obchodzi
Tak wyglądał spływ Ra
dwią - rzeka, która ma wszel
kie walory, żeby być atrakcją
turystyczną gminy Bobolice jest zaniedbana i zawalo
na drzewami. RzuciUśmy so
bie wyzwanie - przepłyniemy
ją od Żydowa do Mostowa.
Nie daliśmy rady.
Nasza mitręga nie może
się zmarnować. Po powrocie,
dzwonię do urzędu gminy
w Bobolicach.
- Wkładamy wszystkie siły
w ścieżki rowerowe i konne słyszę od Czesławy Brzozy, za
stępcy burmistrza. - Woda nie
jest dla nas atrakcją. Przygo
towując się do rozwoju infra
struktury turystycznej prze
prowadziliśmy szereg konsul
tacji. Mamy wiele nieczyn
nych torowisk kolejowych,
przy których lokalizujemy
miejsca postojowe dla ścieżek
rowerowych i konnych. Woda,
niestety, nas nie interesuje.
Więcej zrozumienia zysku
ję w nadleśnictwie.
- Rzeki nie są nasze - za
strzega Hubert Napierała, za
stępca nadleśniczego Nadle
śnictwa Bobolice.
- A drzewa? - nie daję
za wygraną.
- One tak - przyznaje le
śnik. Wspomina jednak o ob
szarach chronionych, gdzie
leśnicy nie maja prawa nic ro
bić. - Drzewo ma leżeć
i w sposób naturalny ulegać
biodegradacji - wyjaśnia.
Mięknie jednak wspomina
jąc własne spływy. Wspomi
nam, że Nadleśnictwo Pola
nów przygotowało dla kajaka
rzy rzekę Grabową.
- Wiem o czym pan mówi.
Może spróbujemy coś zrobić.
Nawet na pewno. Obiecuję kończy rozmowę przyrzecze
niem, że w ciągu kilku tygo
dni pracownicy leśni przysto
sują rzeczkę do przepłynięcia.
Za rok zatem można będzie
spokojnie się nią wybrać.
Choć mam nadzieję, że przy
najmniej kilka przenosek
zostanie. ■
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Wszystko grało jak
na szwajcarskim WESELU
OBYCZAJE Zaczęło się rok wcześniej, kiedy przyszły pan młody wysłał zaproszenia ręcznie wypisane, na czerpanym pa
pierze. Po trzech miesiącach zadzwonił z pytaniem: czy przyjedziemy.

W Szwajcarii, to państwo młodzi organizują przyjęcie weselne i to oni za wszystko płacą.

Bogna Skarul
boqna.skarul@qs24.pl____________

- Ja nie mam co na siebie
włożyć - zakomunikowałam
mężowi, gdy ten, jako ojciec
chrzestny pana młodego, po
twierdził nasz przyjazd. Ślub
w bogatej Szwajcarii kojarzył
mi się z blichtrem i krynoli
nami. Zadzwoniłam do matki
pana młodego z pytaniami
o szczegóły.
- Sama do końca nie wiem
jak będzie i sama nie mam
jeszcze pomysłu jak się ubrać
- przyznała się i od razu do
dała, że to nie oni, jak przyję
te jest w Polsce, organizują
ślub i wesele, tylko młodzi. To młodzi wszystko przygoto
wują, obmyślają i za wszystko
płacą. Jak widzisz nie mam
pola do popisu. Niewiele też
wiem jak to będzie. Dla
wszystkich to ma być wielka
niespodzianka. Całe szczę
ście, że jeszcze mam córkę
na wydaniu. Przynajmniej
czeka mnie organizacja choć
jednego wesela.

Czarna iukienka
bez kapelusza
Powiedziała jednak,
■ że zbędne są kapelusze,
■ że nie ma takiej awersji
do czarnych sukienek gości
weselnych, jak w Polsce,
■ że będzie wcześniej ślub
cywilny i
■ że jest traktowany po
dobnie jak u nas w kraju, czy
li jako obowiązek.
Dodała, że w Szwajcarii
bez ślubu cywilnego nie moż
na przystąpić do kościelnego.
- Ślub odbędzie się w ko
ściele ewangelickim - dodała,
gdy zaczęłam pytać o szwaj
carskie ceremonie kościelne.

Toast dla wszystkich
Dowiedziałam się też, że
nie ma zwyczaju rzucania
pieniędzmi, ani ryżem w pań

stwa młodych, za to zaraz
po ceremonii wszyscy goście
zaproszeni są na specjalny
aperitif. Ten aperitif wzbudził
moje zainteresowanie i jedno
cześnie podziw. Zaprasza się
na niego wszystkich, którzy
przyszli do kościoła na cere
monię ślubną, także tych któ
rzy nie są zaproszeni na we
sele.
- To takie podziękowanie.
Tradycja szwajcarska - wyja
śnił mi później Paweł pan
młody. Polak, który w Szwaj
carii mieszka już od 9 lat. Nie ma z tym dużego kłopotu,
zresztą zobaczycie.
Rzeczywiście, przeważnie
naprzeciwko kościoła Szwaj
carzy budują mały domek
z jedną wielką salą na kilka
dziesiąt miejsc i małą kuch
nią. Ten domek służy przede
wszystkim na organizację
tych miniuroczystości.
Tu na wielkich stołach wy
stawiany jest poczęstunek.
Najczęściej wino i szampan
(w Szwajcarii można jeździć
do 0,5 promila alkoholu
we krwi, więc chętnych
na kieliszek czegoś mocniej
szego nie brakuje) a także koreczki, przystawki, nawet ka
napki. To wszystko co moż
na zjeść nie korzystając z ta
lerzyka a jedynie z serwetki.
Wszyscy obecni na ślubie mo
gą spokojnie złożyć życzenia
młodym a ci mają gdzie poło
żyć kwiaty i prezenty. Zwy
czajem jest też robienie sobie
zdjęć z parą młodą, a takie
zdjęcia chcą mieć przede
wszystkim ci, którzy nie będą
już mieli szansy zrobić sobie
fotki na weselu. Nie ma
przy tym pośpiechu i dopy
chania się z kwiatami do pary
młodej. Nikt specjalnie nie
wznosi toastu, bo wiadomo
przecież, że część gości stoi
jeszcze w kolejce do młodych,
a ta część, która już złożyła
życzenia musi przynajmniej

wziąć kieliszek do ręki i zro
bić miejsce przy stole z winem
dla następnych.
Odjzazdowy samochód
To miniprzyjęcie trwa
dwie, trzy godziny. Są rozmo
wy, trochę zapoznawania się
obu rodzin, śmiechy kolegów
i koleżanek pana młodego
i panny młodej. Są też łzy ma
tek, po stracie dziecka i jedno
cześnie przyjęciu kolejnego.
I w końcu są oficjalne zdjęcia
młodych na tle kościoła, z ro
dzicami, ze świadkami.
Po tych trzech godzinach
uścisków, prosto spod kościo
ła, młodzi z gośćmi weselny
mi jadą na przyjęcie. Jadą
specjalnie przystrojonym sa
mochodem. Ale to ubranie
auta nie jest poważne - tak
jak w Polsce - tylko bardziej
zabawne, młodzieńcze. Sa
mochód musi być choć trochę
nietypowy, albo przynaj
mniej nietypowo ustrojony.
Ten, do którego wsiedli Pa
weł i Daniela, należy do Da
nieli, a z różnych części zlepił
go ojciec panny młodej, bo
sklejanie starych samocho
dów, to jego pasja. Z kolei
śmiesznymi napisami i pusz
kami po piwie, które się cią
gnęły na sznurku za parą przyozdobiły samochód druh
ny, czyli koleżanki panny
młodej.
Polska wódka i szwajcarska
siekiera
Młodzi więc w ogromnym
huku pojechali na wesele.
- Normalnie Szwajcarzy
zamiast takiego naszego we
sela spotykają się w jakiejś
restauracji na uroczystym
obiedzie - zaznacza Paweł,
który jednak postanowił uro
czystość swojego ożenku zro
bić polsko-szwajcarską.
Co prawda nie było akcen
tu polskiego czyli wnoszenia
panny młodej na rękach przez

selnym. Limuzyna jest niemodna.

próg, nie było też witania
na progu przez rodziców wód
ką i chlebem, ale tylko na pro
gu, bo po godzinie zabawy i te
go elementu tradycji rodzice
z Polski nie przepuścili.
Była też polska wódka,
którą goście z Polski przy
wieźli ze sobą solidarnie, bo
w końcu choć Szwajcaria to
kraj czekoladą raczej płyną
cy, polskiej wódki tam nie
ma. Paweł, pan młody wcze
śniej wyjaśnił, że Szwajcarzy
raczej wódki nie piją, wolą
wina i piwo. Ale mają swój
tradycyjny mocny trunek, to
gorąca kawa do której dolewa
się spory kieliszek smakowej
wódki. Ten napój zwala
z nóg.
Całe szczęście, że akcent
dobrej polskiej wódki był
na tyle mocny, że Polacy nie
przepuścili panu młodemu,
ani „sto lat”, ani „gorzko”.
Za to Szwajcarzy wystawili
wielki pień drewniany, w któ
ry wbija się gwoździe ale
ostrzem, co samo w sobie jest
trudne, a co dopiero po paru
kieliszkach. Wytłumaczyli
nam później, że taki pień stoi
niemal w każdym domu a no
wi goście, którzy zawitają
z wizytą, zwykle są poddawa
ni próbie zręczności.
- Oni uwielbiają w to grać
— wyjaśnił nam Paweł. Traktują to, jak my brydża
lub scrable. To ich zabawa to
warzyska.
I gdyby nie zmierzch czyli
dodatkowa trudność z wcelo
waniem ostrzem w gwoździa,
pewnie męska część gości sta
łaby przy tym pniu do rana.
Na szczęście rozpoczęły się
tańce. Grali międzynarodowo,
ale z akcentami polskimi
i szwajcarskimi. Grali do go
dziny 3.30. Bo tylko do tej go
dziny można w Szwajcarii ba
wić się przy głośnej muzyce,
nawet na weselu i z dala
od domostw. H

Gorąca kawa zaprawiona smakowym alkoholem - zwala z nóg.

Zawody - kto pierwszy ostrzem wbije gwóźdź w pień drzewa - to naro
dowa tradycja.
Fot. B091M Skarul
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Najstarszy KAJTEK w Europie
GRYFICE O tym, jak wielka może być więź pomiędzy psem
a właścicielem, przekonuje historia kundelka. Kajtek skoń
czył właśnie 21 lat i niewykluczone, że jest najstarszym
psem w Europie.
Agnieszka Grabarska
ggnieszka.qrabarska@qs24.pl_______

Długowieczność podarował
oiu jego nieżyjący już pan.
Syn Genowefy Jakubowskiej,
Po ciężkiej chorobie, zmarł
Półtora roku temu.
Matka dała słowo

Na łożu śmierci prosił, aby
rodzina nie usypiała Kajtka.
Chciał, żeby pies pomimo
swoich łat, został z nimi
do końca.
Kajtek już wówczas miał
Problemy
ze
zdrowiem.
Szwankowały stawy. Coraz
Więcej trudności sprawiało
Diu wejście po schodach.
- Jak syn wrócił ze szpitala
1 leżał w swoim pokoju na pię
trze, trzeba było wnosić Kajt
ka na górkę. Sam nie dawał
rady pokonać kilkunastu
schodów - opowiada pani Ge
nowefa.
W tym czasie kundelek za
czął też gubić zęby i tracić
Wzrok. Jednak rodzina posta
nowiła spełnić ostatnią wolę
zmarłego.

- Wiedziałam, że Kajtek
będzie potrzebował dużo opie
ki, ale odmówić synowi nie
mogłam - wspomina ze łzami
w oczach matka zmarłego. Jak słuszna była to decyzja,
przekonałam się, gdy sy
na już zabrakło.
Pani Genowefa opowiada,
że tuż po pogrzebie, musiała
wynieść z domu wszystkie
rzeczy syna. Pies tak inten
sywnie odczuwał stratę swoje
go pana, że przez całe dnie
wył i szukał choćby najmniej
szej rzeczy należącej do zmar
łego. Podobno uspokoił się do
piero wówczas, gdy ktoś z ro
dziny wyszeptał mu do ucha
tajemnicę o złożonej obietnicy.
- Wtedy wszyscy zrozu
mieliśmy jaką siłę może mieć
więź, która często łączy psa
i jego pana - uważa kobieta.

Przyjaciel przy płocie
Kajtek często dawał dowo
dy swojego przywiązania. Do
kładnie wiedział o której go
dzinie wraca z pracy jego pan.
- Brat kończył pracę o 15.
O tej godzinie jego pupil wy

■ Hf

chodził przed bramę i witał go
głośnym szczekaniem - opo
wiada Krystyna Motyka.
Wspomina też, że dla Kajt
ka dużą radością były wypra
wy na ryby.
- Kiedy brat zarzucał węd
kę, siedział cicho jak mysz
pod miotłą i obserwował spławik. Jak tylko pojawiła się ry
ba, łapał zębami kijek i wa
riował z radości - mówi.
Nigdy nikogo nie ugryzł
i nie oddalał się od posesji.
Raz tylko zniknął z domu. Po
szedł do mieszkającej po są
siedzku suczki na randkę i ła
pa utknęła mu w dołku.
Z opresji uratował go sąsiad.
Sympatyczny czworonóg,
od lat jest oczkiem w głowie
całej rodziny. Pani Genowefa
mieszka sama. Ale gdy tylko
pojawi się u niej córka z wnu
kami i dwoje prawnucząt,
Kajtek ma u wszystkich
ogromne fory. Wszyscy po ko
lei pilnują, aby pieskowi nie
zabrakło smakołyków.
- On kiedyś uwielbiał kiełba
sę. Teraz drobimy mu mięsko
i gotujemy zupę, a dzieciaki cza

- Jak Kajtek odpoczywa, to go pilnujemy. Babcia nam mówiła, że trzeba się opiekować zwierzętami - mówią
prawnuki pani Genowefy Kornelia i Marcel.
Fot. Agnieszka Grabarska
sem podetkną mu coś słodkiego opowiada córka pani Genowefy.
Mówi, że miłość do zwie
rząt, to cecha całej ich rodziny.
- To chyba jakieś genetycz
ne obciążenie, bo pod tym da
chem wychował się już bez
domny kot. Jest też młodszy
pies Dingo. Brat znalazł go
w dołku, w którym zakopała
go ranna po postrzale matka
- opowiada.

Za oknem ciągle świeci słońce, ale już coraz
Znów nadejdą chłodne dni i trzeba będzie
wrócić do kurtek i płaszczy. W co ubrać się w
tym roku ? Można szukać inspiracji w wielu
kolekcjach krajowych firm i jak dużych domów
mody. Jedno jestjednak pewne. Klasyka nigdy
nie wyjdzie z mody i aby zawsze czuć się
dobrze, trzeba szukać czegoś ponad
czasowego. Tu rozwiązaniem jest firma, w
której kolekcji znajdziemy połączenie klasycz
nego stylu w modzie i światowych trendów.
W najnowszej kolekcji Aryton na sezon
Jesień-Zima 2009/2010 odnajdujemy powrót
do tradycji minimalizmu w modzie, który
podkreśla czystość linii i oszczędność formy.
Inspiracje zaczerpnięte zostały z ikebany,
potocznie kojarzonej z japońską sztuką ukła
dania kwiatów w której wszystkie elementy

ne kształty modeli nadają miękkie i ekskluzyw
ne materiały. Jak w poprzednich sezonach
odnajdziemy takie wysokogatunkowe tkaniny
jak: alpaki, kaszmiry, wełny z jaka, angory i
jedwabie.
Kolorystyka kolekcji to cztery grupy styli
styczne w ramach których najważniejszą rolę

Rodzinna miłość do zwie
rząt przeszła też na młodsze
pokolenia.
— Podczas ostatnich od
wiedzin u babci, odkryłem,
że nasz Kajtek jest zaled
wie 9 dni młodszy od suczki
z USA, która jest zareje
strowaną
rekordzistką
świata - twierdzi Piotr Mo
tyka.

Rodzina Genowefy Jaku
bowskiej zapowiada, że skon
taktuje się z ekspertami, któ
rzy mogą potwierdzić ten re
kord. Jeśli tak się stanie, gryficki czworonóg, zyska miano
najstarszego psa w Europie.
- Nasza babcia ma szczę
ście, że tak długa ma przy so
bie swojego przyjaciela - po
wiedzieli nam Kornelia
i Marcel. Ä

ć/a£ cfo&rze wijcjfącfać jesieńią?

częściej zaczynamy myśleć o jesieni i zimie.

kompozycji, takie jak: linia, rytm i kolor
układają się w idealnie harmonijną całość.
Rzeźbiarska forma ubrań uzyskana zostaję
dzięki specjalnym konstrukcjom, a przestrzen

Prawie najstarszy na świecie

ecru-brązowa z intensywnym akcentem
ceramicznej pomarańczy i ciemniejszego
karnetu. Fetyszem kolorystycznym sezonu
jesiennego 2009 jest gama pudrowych róży,
antracytowego fioletu i silnego amarantu
łączona z kolorem miodowym i kontrastową
czernią. Dla miłośniczek klasyki przygo
towaliśmy nieśmiertelne połączenie czerni
i bieli z akcentem karminowej czerwieni.
W kolekcji Arytonu szczególne miejsce zaję
ła nowatorska kolorystyka, która coraz

pełnią połączenia kolorystyczne. Najszlachet

częściej pojawia się na pokazach mody

niejszym zestawieniem jest kolorystyka
inspirowana stylistyką retro, w której odcienie

największych kreatorów - pastelowe odcienie
błękitu lodowego w kontraście z czystą bielą

zostały sproszone kurzem - jest to kolorystyka

i czernią.

Zapraszamy
do C.H. „FORUM”
Sklep czynny:
poniedziałek - sobota
9.00 - 21.00
niedziela
10.00 - 20.00

tel. 094 341-55-73
www.aryton.pl

piatek-niedziela
14-16 sierpnia 2009

OPINIE
KOMENTUJEM

Niech mówią
o mnie CIAMAJDA
ROZMOWA Z Ivanem Komarenko, autorem przeboju „Jej czarne oczy" o tym,
że musiał znaleźć element łączący Polskę i Rosję
- Skąd wziął się pomysł
na śpiewanie?
- Mój śpiew jest rodzajem
głosu wewnętrznego. Wielu
ludzi myśli, że na bycie pio
senkarzem zdecydowałem się
dopiero po sukcesie „Jej czar
ne oczy”. To nie było tak.
Od dziecka czułem, że chcę
śpiewać. Wszystko zaczęło się
w dzieciństwie. Miałem wte
dy o wiele lepszy kontakt
z dziewczynami, niż z chłopa
kami i właśnie z nimi spędza
łem większość czasu. Często
urządzaliśmy sobie z kole
żankami takie wieczorki po
etycko-muzyczne. Włączali
śmy wtedy taśmę magnetofo
nową lub płytę winylową
i udawaliśmy, że śpiewamy.
Dziewczyny wygłupiały się,
ale ja te występy traktowa
łem bardzo poważnie.

- A co pan najczęściej
śpiewał?
- Od zawsze byłem zafa
scynowany muzyką disco,
gdyż bardzo lubiłem tańczyć.
Słuchałem najczęściej Boney
M, Abby i Eagles. Wprawdzie
ten ostatni zespół nie gra mu
zyki disco, tylko country, ale
ja jestem wielkim fanem tego
rodzaju muzyki.

- Wiele osób jednak śmie
je się z pana muzyki.
- Już mnie to nie obchodzi.
Będę koncertował, dopóki tyl
ko zdrowie pozwoli. Złośliwą
krytyką nie przejmuję się.
Wchodząc do intemetu moż
na wyczytać naprawdę wiele
bzdurnych informacji.

- Największa bzdura
na pana temat?
- Była tego cała masa, ale
teraz żadna nie przychodzi
mi do głowy.

- A mi przychodzi. Ro
mansował pan z Blanką
Winiarską podczas Tańca
z Gwiazdami?
- Nie. Każda gwiazda,
która decyduje się na udział
w tym programie, jest z góry
skazana na różnego rodzaju
plotki. Zawsze zostanie stwo

Jacek Ogrodniczak
Głos Dziennik Pomorza

iedemdziesiąta rocznica
wybuchu wojny jest waż
na - bo na Westerplatte
przyjedzie Putin. Jest ważna,
bo Putin powie coś ważnego taki przeciek wydała z siebie
polsko-rosyjska komisja ds.
trudnych. Jest ważna, bo Pu
tin zobaczy na wystawie zdję
cie Stalina. Jest ważna, bo 1
września zostanie podpisany
akt
erekcyjny
Muzeum
II Wojny Światowej. Tyle wie
my o naszym zaangażowaniu
w obchody wojny.
A szkoda, bo tylko dla nas
oczywiste jest, że II woj
na światowa wybuchła 1
września 1939 roku w Polsce
symbolicznie
właśnie
na Westerplatte. Dla Cze
chów zaczęła się jesienią 1938
roku - rozbiorem ich kraju;
dla Rosjan w czerwcu 1941 r.
napaścią Hitlera na ZSRR;
dla Amerykanów w grudniu
tegoż roku nalotem na Pearl
Harbor.
Obchody
70
rocznicy
w obecności kanclerz Niemiec
i premiera Rosji są dobrą oka
zją, aby przypomnieć, że

S

pierwsze strzały w tej wojnie
oddano do Polaków. Oddano,
bo pierwsi powiedzieli Hitle
rowi: nie.
Tego, jak mamy to wytłu
maczyć Europie 1 września
2009 roku, już trudniej się do
wiedzieć. Muzeum dopiero
ma się budować. Na razie
wojsko oczyściło Westerplatte
z niewypałów.
Znakomicie, że oczyściłoTylko jakoś nikt nie zapytał:
dlaczego 60 lat za późno. Al
bo chociaż 20 lat za późno, li
cząc od narodzin HI Rzeczpo
spolitej. Nikt nie zapytał, bo
to oczywiste. Przecież przy
jeżdża Putin. Owszem może
my go potraktować zdjęciem
Stalina, ale nie chcemy, żeby
wyleciał w powietrze i to
jeszcze na niemieckiej minieW dodatku w obecności kanc
lerz Merkel. Wcześniej nie
było takiej potrzeby, bo wy
cieczki szkolne chodziły
po asfaltowej drodze a do la
su przecież nie ma po co
wchodzić.
Rozminowanie Westerplat
te, to na razie jedyna wymier
na korzyść ze zbliżających się
obchodów. Jeżeli jesteśmy już
tacy przyziemni, to może by
jeszcze postawić tam kilka
przyzwoitych toalet. Wiem, że
są potrzebne, byłem pod ko
niec czerwca na Westerplatte.
Na razie mnożą się tam sto
iska z drewnianym mieczami
i maskami p-gaz Ludowego
Wojska Polskiego, ü

Z Banderą na oczach

- Jakie ma pan kom
pleksy?
- Nieśmiałość i skromność.
Nie wiem czy to jest moim
błogosławieństwem, czy prze
kleństwem. Martwi mnie, że
wielu ludzi mówi o takich
osobach: ciamajdy. Trzeba
jednak poznać drugiego czło
wieka, żeby móc go tak oce
niać. Często, pod płaszczy
kiem nieśmiałości kryje się
olbrzymi potencjał. Jednak
wiele osób, kiedy im mówię
o moim kompleksie, puka się
w czoło i mówi „Ivan co ty wy
gadujesz?”.
Rzeczywiście
na scenie często jestem bar
dzo żywiołowy, ale nie prze
noszę tego do życia prywatne
go. Zresztą wydaje mi się, że
dojrzały artysta nie powinien
przenosić zachowań scenicz
nych w sferę prywatną.

Dywan dla Putina

PIOTR CYWIŃSKI
rzona jakaś historia zaha
czająca o wątek miłości czy
przyjaźni partnerki z gwiaz
dą. Na tym polega ten pro
gram. Inaczej nie sprzeda
wałby się i nie zyskał takiej
popularności. Z Blanką byli
śmy bardzo bliskimi przyja
ciółmi, ale do niczego między
nami nie doszło. Fakt, wi
dzieliśmy się prawie 24 go
dziny na dobę, razem tańczy
liśmy, jedliśmy i robiliśmy
plany na przyszłość, ale to
przecież nie oznacza, że był
między nami jakiś romans.
Zresztą do dzisiaj przyjaźni
my się.

- Ten program zdecydo
wanie poprawił pa
na umiejętności tanecz
ne. Widać to zwłaszcza
po pana ruchach scenicz
nych.
- Rzeczywiście. Na począt
ku zaprzeczałem temu, bo
twierdziłem, że zawsze umia
łem tańczyć. Po dłuższym
okresie mogę jednak stwier
dzić, że myliłem się. Teraz,
kiedy wychodzę na scenę, to
zwracam większą uwagę
na moje ruchy. Kiedyś mia
łem problem z garbieniem
się. Dzięki Tańcu z Gwiazda

mi udało mi się to zmienić.
Garbienie się, to najgorszy
problem dla tancerzy, bo
przez to burzy się cała sylwet
ka.

- Wydaje pan nową płytę.
Czego mogą spodziewać
się fani?
- Będzie to płyta bardzo
taneczna. Straciłem kontakt
z Delfinami i musiałem
zmienić miejsce nagrywania
płyty. Pomogło mi jednak
wielu ludzi, przez co płyta
powinna odnieść spory suk
ces.

- Razem z Delfinami uda
ło się wylansować jeden
z nąjwiększych przebo
jów ostatnich łat: Jej
czarne oczy. Jaka była
historia powstania tej
piosenki?
- Dostałem tę melodię
od chłopaków z zespołu i szu
kałem elementu łączącego
Polskę i Rosję. Wtedy zauwa
żyłem, że w Polsce bardzo po
pularna jest piosenka „Oczy
czarne”. Zaciekawił mnie
zwłaszcza fakt, że jest ona
śpiewana przede wszystkim
po rosyjsku. Zacząłem kombi
nować i wyszły „Jej czarne
oczy”.

- Czy prawdą jest, że in
spiracją była pańska ów
czesna sympatia?
- W tej plotce jest trochę
prawdy. Miałem wtedy przy
jaciółkę, którą poznałem
nad jeziorem Bajkał. To była
pół-Rosjanka, pół-Koreanka.
Spędziliśmy wtedy razem
bardzo dużo czasu. Po części
była ona inspiracją dla po
wstania tej piosenki.

- Jaka powinna być ide
alna kobieta?
- Nie mam ideału i nie pa
trzę na wygląd. Kobieta
przede wszystkim musi po
trafić mnie zrozumieć. Nie ob
chodzi mnie kolor jej włosów.

- A powinna to być Polka
czy Rosjanka?
- Zdecydowanie Polka, bo
w tym kraju mieszkam i czu
ję się Polakiem. Poza tym one
bardziej mi odpowiadają. Kie
dy wyjeżdżam do Rosji, spoty
kam wiele Rosjanek i widzę
dużą różnicę między obiema
nacjami. Rosjanki są bardziej
wymagające i zachowują się
jak księżniczki czekające
na księcia na białym koniu.
Polki są bardziej wyzwolone,
co mi się bardzo podoba.
Rozmawiał Kamil Kozioł

publicysta „Wprost"____

zy możemy wyobrazić
sobie rowerowy rajd
i młodych Niemców przez
Polskę, szlakiem walk Waffen-SS na froncie wschodnim?
Dla nas to niewyobrażalne,
ale wielu Ukraińców pewnie
powitałoby
z
kwiatami
uczestników takiej eskapady.
Dla przypomnienia, między
narodowy trybunał na proce
sie w Norymberdze uznał tę
hitlerowską
formację
za zbrodniczą, a w jej skład
wchodziło 25 tys. Ukraińców
Nasza wyobraźnia tak da
leko nie sięga, tymczasem ro
dacy Bandery postanowili na
prawdę uczcić setną rocznicę
urodzin swego „bohatera”.
Nawiasem mówiąc, czczą go
już od czasu pomarańczowej
rewolucji; Bandera stawiany
jest na cokołach, jego imie
niem nazywane są ulice, pocz
ta ukraińska wydaje znaczki
z jego podobizną itd. itp. Nic
to, że przypisuje mu się liczne
zamachy przed wojną, w tym
zamordowanie polskiego mi
nistra, za co skazano go
na śmierć (dzięki amnestii
karę tę zmieniono na dożywo

C

cie), a podczas wojny z jego
imieniem na ustach tzw. ban
derowcy dokonali bestialskich
rzezi setek tysięcy Polaków,
w tym kobiet i dzieci.
Czy rzeźnika-nazistę moż
na okrzyknąć wielkim patrio
tą? Jak zareagowalibyśmy,
gdyby za takowego Niemcy
uznali Hitlera? Nie mam za
miaru przypominać życiorysu
twórcy ukraińskiej Sondergruppe Nachtigall (Grupy
Specjalnej Słowik) w służbie
wodza III Rzeszy, wcielonej
później do jednostki dywersyj
nej Brandenburg 800. Rajd
szlakiem Bandery miał do
trzeć do Monachium, gdzie
ukraiński „bohater” mieszkał
po wojnie do 1959 roku. Dla
uniknięcia odpowiedzialności
wyrzekł się swej narodowości
i podawał za polskiego
uchodźcę o nazwisku Popiel.
Myszy go nie zjadły. Mimo te
go kamuflażu, dopadł go i wy
konał wyrok za zbrodnie
na Rosjanach agent KGB.
Dobrze, że nasi politycy
przestali patrzeć przez palce
na rowerowy skandal, w myśl
absurdalnej zasady, że prze
ciwnicy Rosji są naszymi
przyjaciółmi. Źle, że potrzebo
wali do tego pretekstu o „wy
łudzeniu wiz” przez młodych
Ukraińców, zapewne niezbyt
świadomych, kogo czczą.
„Przyjaciołom” z Kijowa nale
ży powiedzieć jasno, gdzie le
żą granice naszej wyobraźni
oraz tolerancji dla politycznej
i zwykłej głupoty, ü

piątek-niedziela
14-16 sierpnia 2009

MAGAZYNEK

*f wj
/

BABA SWOJE, DZIAD SWOJE

Popraw sobie
NASTRÓJ

Twórzcie własną mitologię
rzają się nawet stresujące
sytuacje, w których jed
nak byliśmy dla siebie
wsparciem i po latach
wywołują one ciepło wo
kół naszych serc.
Taki skarbczyk, ro
dzinna mitologia, przy
daje się w trudnych dla
związku chwilach. Tu
działa stara aktorska
zasada: często, kieaktorzy chcą
coś
odegrać,
szukają
w sobie

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ Każdy z nas próbuje czasem wpływać na swój
nastrój. Psychologowie odkryli też metody, które ponoć skutkują.
Marcin Florkowski
Psycholog____________________

Gdyby przeprowadzić an
kietę i zapytać łudzi, jak po
prawiają sobie humor, zdu
miewająco wiele osób odpoMe, że próbuje zjeść coś
smacznego. Czy to działa?
Faktycznie batonik może
Poprawić nastrój, ale tylko
W pewnym zakresie.

Anna Czerny-Marecka
mara@qp24.pl______ _______

Zakładam, że każdy, kto
staje na ślubnym kobiercu
(albo decyduje się na związek
bez papierka), naprawdę
i szczerze chce być z kimś
drugim „dopóki śmierć nas
nie rozłączy”. Ale trzeba taki
związek pielęgnować. Jed
nym ze sposobów jest groma
dzenie dobrych wspomnień.
Na przykład z pierwszej
randki, z pierwszego wspólnie
ugotowanego posiłku, z pierw
szych wspólnych wakacji, na
rodzin dzieci, pierwszej wy
wiadówki. Każdy łatwo stwo
rzy swoją własną listę takich
spraw. Nie muszą to zawsze
być miłe, miłosne czy zabawne
wspomnienia, przecież zda-

Jedzenie na wypogodzenie

Zastanówmy się, na czym
Polega złe samopoczucie.
Oznacza ono zazwyczaj, że
człowiek czuje się spięty
1 jednocześnie pozbawiony
Witalności. Napięcie i brak
energii nie wykluczają się
Wzajemnie. Można być bo
wiem
zdenerwowanym
1 jednocześnie wyczerpa
nym, ociężałym, ospałym,
pozbawionym sił czy przy
gnębionym i nie mieć na nic
ochoty. Dla większości ludzi
dobry nastrój oznacza nato
miast czucie się pełnym sił
Witalnych i zarazem bycie
na luzie, bez poczucia presji.
Jak działa zjedzenie bato
nika czy lodów? Dodaje ono
co prawda energii, ale pod
nosi też poziom napięcia
psychicznego. Zjadanie cia
steczek może być więc spo
sobem poprawienia samo
poczucia, ale pod warun
kiem, że człowiek chce się
pobudzić,
zaktywizować
i działać. Jeśli chcemy uwol
nić się od stresu, jedzenie
smakołyków nam nie pomo
że.
Mimo to ludzie, gdy są
zdenerwowani, zaglądają
do lodówki. Być może dlate
go, że zjedzenie smacznego
obiadu kojarzy się nam
z rozluźnieniem - przy stole
zwykle humor się poprawia.
A być może dlatego, że zje
dzenie batonika jest po pro
stu łatwe.

ł

Zapraszam także na mojego
błoga: mara.redblog.gp24,p!

Każdy kij ma dwa końce
Zbigniew Marecki

o cywilny akt zawarcia związ-

zbiqniew.marecki@gp24.pl________ ku małżeńskiego (to dotyczy

To dzida w przypadku kobiet, które - generalizując mają pamięć słonia. Aczkolwiek my, faceci, też co nieco
pamiętamy. Wiem, bo na wielu imprezach, na których spotykamy się z innymi parami,
wspólne przygody, zabawne
zdarzenia, nawet porody dzieci są głównymi tematami rozmów i nikogo nie nudzą.
Sęk w tym, że fakty faktami, ale ich interpretacja może
już być różna, w zależności
od sytuacji. Na przykład może
to wyglądać tak:
- Wysoki sądzie - mówi żona właśnie rozwodząca się
z mężem. - Pięć minut
przed kościelnym ślubem pod-

Siła spaceru
Czy jest więc jakiś sposób
na dodanie sobie energii
i na rozluźnienie się jedno
cześnie? Owszem, tak. Ba
dania amerykańskiego psy
chologa Roberta Thayera
pokazują, że taki efekt daje
niezbyt forsujący wysiłek fi
zyczny. Nawet dziesięciominutowy spacer (zwłaszcza
poranny) powoduje, że lu
dzie mają poczucie, iż wzra
sta u nich ilość energii ży
ciowej, a jednocześnie spada
napięcie.
Rzadko kto jednak chwy
ta się ćwiczeń fizycznych
gdy jest w złym nastroju.
Właściwie wysiłek fizyczny
jest ostatnią rzeczą, na któ
rą mamy wtedy ochotę. Wy
daje się bowiem, że może on
odebrać nam resztki sił, któ
re jeszcze pozostały.

zapamiętanej emocji, zwykle
powiązanej z jakimś wydarze
niem. Nie ma w tym nic trud
nego i nie trzeba kończyć aka
demii teatralnej, żeby w zwy
kłym życiu, przywołując
z przeszłości jakieś fajne prze
życie, przypomnieć sobie, że
ten zapracowany i gderliwy
mąż, ta nudna i przyziem
na żona, kiedyś wzbudzali
w nas czułość. I mogą wzbu
dzać nadał.
Ja taki swój osobisty kufe
rek dobrych uczuć czasem so
bie otwieram i, jako osoba ży
jąca ponad 20 lat z wcale nie
łatwym facetem mogę stwier
dzić: to działa. II

Trochę wysiłku fizycznego, najlepiej w pięknym otoczeniu, to dobry, chociaż nieczęsto stosowany, sposób na
przegnanie złych myśli.
Fotwww.s«.
Co w takim razie innego
możemy robić, gdy źle się
czujemy?

Pomyśl, a potem zrób
coś innego

Jedną z częściej stosowa
nych metod jest odwracanie
uwagi od złego nastroju.
Ludzie zabierają się „za ja
kąś robotę”, idą na ryby,
oglądają TV lub słuchają
muzyki. Nastrój się popra
wia, bowiem koncentruje
my się na czymś przyjem
nym lub obojętnym i prze
stajemy myśleć o przykro
ściach.
Czy ta strategia jednak
faktycznie działa? Ow

szem, ale tylko pod warun
kiem, że nasz zły nastrój
nie jest szczególnie nasilo
ny. Jeśli czujemy się na
prawdę źle i mamy ku te
mu jakiś ważny powód (np.
w pracy zaczynają się zwol
nienia i boimy się, że do
tknie nas bezrobocie), to le
piej zrobimy nie uciekając
od nieprzyjemnych myśli,
ale skupiając się na nich
przez pewien czas. Na krót
ką metę poświęcenie uwagi
temu, co wprawia nas w złe
samopoczucie, sprawia co
prawda, że człowiek czuje
się gorzej, ale ten zły na
strój także szybciej wtedy
mija. Odwracanie uwagi

od ważnych i złych wyda
rzeń lub informacji (tłu
mienie myśli) powoduje, że
zły nastrój trwa o wiele
dłużej i trudniej się go po
zbyć.
Przepis jest więc taki: je
śli twój nastrój jest obojętny
lub tylko trochę zły, warto
robić to, co sprawia przy
jemność, wtedy poczujesz
się lepiej. Jeśli jednak ma
my powody czuć się źle,
a przykry nastrój jest nasi
lony, łatwiej się od niego
uwolnić, skupiwszy się naj
pierw świadomie na tym, co
wprawia nas w złe samopo
czucie, a dopiero potem za
jęcie się czymś innym. S

zamierzchłych czasów, gdy
była taka konieczność). I oczywiście mój mąż zapomniał!
Proszę sobie wyobrazić, wysoki sądzie, jak czułam się, klęcząc samotnie przed ołtarzem,
gdy on jechał do akademika,
żeby przywieźć ten dokument,
Na szczęście tam się odnalazł,
Czyż ten fakt, proszę wysokiego sądu, nie świadczy o tym,
że mój mąż jest człowiekiem
nieodpowiedzialnym?
Ta historia z aktem zawarcia małżeństwa jest prawdziwa i nasza. Sytuacja sądowa
wymyślona. Chciałem tylko
ostrzec, że czasem w skarbczyku sa skarby, a czasem
dżin w butelce. Tego nie wypuszczajcie, i*
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GALERIA NASZYCH ULUBIEŃCÓW
TU JEST MIEJSCE NA ZDJĘCIE TWOJEGO:
PSA, KOTA, CHOMIKA CZY INNEGO ZWIERZAKA.
Ześlij mailem: mara@gp24.pl
DOPISZ. KILKA ZDAŃ O BOHATERZE FOTOGRAFII! SWOJE BÄHE
(MIĘ, NAZWISKO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA}.
CZEKAJ CIERPLIWIE NA PUBLIKACJI. ZAPRASZAMY!
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Arkadiusz Gil z Koszalina napisał: - Pies to owczarek niemiecki długo
włosy. Leo to nie tylko przyjaciel, ale także członek rodziny. Jego ulubio
nym zajęciem jest gryzienie wszystkiego, co pod zębem. Lubi łapać też
wszystko, co się porusza.
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*V
- Te koty nie mają ograniczenia w leżeniu. Ale co zrobić, jeśli to lubią.
Taka ich natura. Są cudne - Ania Wrzesień z Domachowa.
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OPISZ WAKACYJNĄ, GORĄCĄ MIŁOŚĆ
Drodzy Czytelnicy, zachę
camy do napisania pracy
na temat „Wakacyjna mi
łość".
■ Treść historia może być
prawdziwa albo wymyślona.
Byle była ciekawa.
■ Forma: opowiadanie
z dialogami i opisami; list
do byłej miłości; list do cór
ki/syna; opowiadanko krymi
nalne; zeznanie na policji (bo
różnie kończą się wakacyjne
miłości). I jeszcze co kto so
bie wymyśli.
■ Format: do 1,5 strony
standardowego maszynopi
su czy edytora tekstu. Proszę

mi wierzyć, to wcale nie jest
mało, a wymusza dyscyplinę
i zapobiega wodolejstwu.
■ Termin zsyłania prac:
do 14 sierpnia.

■ Sposób zsyłania: ma
ilem
na
adres:
mara@gp24.pl, pocztą zwykłą
na adresy redakcji (w stop
ce), do skrzynek pocztowych
wywieszonych przed oddzia
łami redakcji.
■
Nagrody:
przede
wszystkim publikacja w „Gło
sie", także miłe upominki
książkowe.
Zapraszamy!
Anna Czerny-Marecka

Poziomo: 3) lekarz z „Ludzi
bezdomnych" Żeromskiego, 9)
kąpielisko na Helu, 10) otacza
uwielbieniem wybrankę serca,
11) przezrocze w ramce, 12)
członek koczowniczego ple
mienia arabskiego, 13) Alosza
z „Piwnicy pod Baranami", 14)
impreza alkoholowa, 15) uster
ka, brak, 19) wyświetla filmy
w kinie, 22) wysoka sala repre
zentacyjna, 23) ozdoba jelenia,
25) dokuczliwa, jeśli wejdzie
pod paznokieć, 29) świętuje
imieniny w prima aprilis, 30)
rodzinne miasto Jezusa, 31)
na głowę z antenką, 32) zako
chał się w Danusi Jurandównej
w „Krzyżakach" Sienkiewicza,
33) bez sympatii o gryzipiórku
zza biurka, 35) wirująca część
maszyny, wirnik, 36) jelonek
z bajki animowanej Disneya,
39) naród południowoamery
kański podbity przez konkwi
stadorów, 42) beczy na hali,
43) wystaje z butów prostaka,
46) marka herbaty indyjskiej,
49) odgłos powiewającej flagi,
50) dawna stolica Moraw, 51)

ma tyle lat co ty, 52) osoba po
ważnie poszkodowana w wy
padku, 53) gwóźdź programu,
54) przywóz zagranicznych to
warów na sprzedaż, 55) flegmatyk.
Pionowo: 1) opakowanie
na instrument, 2) zły czarodziej
z „Władcy pierścieni", 3) cel
pielgrzymki do Częstochowy
(2 słowa), 4) rzymska bogini ło
wów, 5) wyspa afrykańska
w tytule filmu animowanego
o przygodach Iwa, żyrafy, ze
bry i hipopotamicy, 6) spraw
dza bilety w pociągu, 7) stolica
Sycylii, 8) pobudzający skład
nik kawy, 16) dyshonor dla ko
goś, 17) gołębiarz wśród pta
ków drapieżnych, 18) metoda
rozwiązania problemu stwo
rzona przez programistę, 20)
napisał „Lorda Jima" i „Smugę
cienia", 21) cukierek odświeża
jący oddech, 24) zakręcone pa
semka włosów, 25) tereny za
jęte przez obce państwa
po rozbiorze Polski, 26) praw
dziwe imię Dody, 27) ozdobny
kwiat posiadający małą kolbę

wystającą z jaskrawo ubarwio
nej pochwy kwiatowej przypo
minającej liść, 28) górna lub
dolna z zębami, 34) klub piłkar
ski z Wronek, 37) farby wodne,
38) z Mińskiem za wschodnią
granicą, 40) w przenośni o ma
łym statku, 41) mięczak morski
ceniony przez smakoszy, 44)
cecha śmiałka, 45) tytułowa ro
la, która przyniosła Audrey Tatou światową sławę, 47) rower
na płozach, 48) największym
na świecie jest Bombaj liczący
ponad 13 min mieszkańców.

Litery z pól dodatkowo po
numerowanych, odczytane
kolejno od 1 do 32 utworzą
rozwiązanie - aforyzm Tade
usza Gicgiera.
Bogdan Witek

Nagrody za ubiegły ty
dzień (hasło: „Gdzie wiele rąk,
tam łatwa praca.") otrzymują:
Jadwiga Michalczyk ze
Słupska, Krystyna Łakoma ze
Szczecina oraz Zbigniew Iwanek z Białogardu.

Jak przesyłać rozwiązania krzyżówki?
Rozwiązanie powyższej krzyżówki można przesłać do 18 sierpnia na dwa
sposoby: na kartach pocztowych i za pomocą SMS-ów.
■ Karty pocztowe należy przesyłać na jeden z adresów redakcji:
ul. A. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin; ul. H. Pobożnego 19,76-200
Słupsk; ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
■ Można też wysłać pod nr 7168 SMS o treści:
kgp.kmag hasło imię nazwisko adres
Uwaga: SMS nie może mieć więcej, niż 160 znaków. Koszt SMS-a: 1,22 zt z VAT
Dane Czytelników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby
wyłonienia nagrodzonych a następnie zostaną usunięte.
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Królowa ZONA a sprawa polska
Kazimierz Wielki nie doczekał się syna, mimo pięciu małżeństw i dwóch bigamii. Więcej szczęścia miał Kazimierz Jagielloń
czyk, któremu Elżbieta Rakuszanka urodziła 13 dzieci, w tym 4 królów.

Oto dwie femme fatale (kobiety fatalne - przynoszące zgubę mężczyznom). Od lewej Esterka (obraz Wojciecha Gersona) kochanka Kazimierza Wielkiego, ostatniego z dynastii Piastów. Barbara Radziwiłłówna - na obrazie
Józefa Simmlera - z kochanki ostatniego Jagiellona, awansowała na żonę.

Krzysztof Ogiolda
- Chaos w małżeństwach
Polskich władców doprowa
dził do upadku dwóch dyna
stii - uważa prof. Janusz Ku
bicki, lekarz ginekolog, pry
watnie pasjonat historii.
Spośród wszystkich na
szych monarchów na tę suro
wą ocenę z pewnością najbar
dziej zasłużył Kazimierz
Wielki. Najmłodszy syn Wła
dysława Łokietka ani myślał
Naśladować ojca, statecznego
Ntęża jednej żony - Jadwigi,
która po śmierci króla wstą
piła do klasztoru klarysek
W Starym Sączu. O Kazimie
rzu każdy uczniak wie, że był
Wielki, bo zastał Polskę
drewnianą, a zostawił muro
waną. Ale nie każdy pamięta,
że ostatni krakowski Piast aż
Pięć razy kosztował małżeń
stwa, by doczekać się następ
cy tronu. Bezskutecznie.
Żona w złotej klatce
Pierwsza małżonka kró
lewska, Aldona, zmarła 26
tńaja roku 1399. Po 14 latach
małżeństwa nie dała Kazi
mierzowi syna. Nie udało się
to także jego kolejnej żonie,
Małgorzacie. I trudno się dzi
wić. Córka króla Jana Luk
semburskiego zmarła bo
wiem ledwo miesiąc po ślu
bie, 11 lipca 1341. Zresztą jak piszą historycy - nie cier
piała swego królewskiego ob
lubieńca.
Nadzieję na upragnionego
męskiego potomka król wią
zał więc z kolejną żoną - Ade
lajdą. Nadzieje zrozumiałe,
bo córka heskiego grafa Hen
ryka Żelaznego w momencie
zamążpójścia miała lat 18.
Niestety, okazała się bezpłodUa.
- Zniechęcony król wypę
dził ją z Wawelu i osadził
pod strażą w zamku w ŻarUowcu nad Pilicą - mówi

prof. Janusz Kubicki. - Trud
no to nazwać więzieniem. Bo
młoda królowa przebywała
tam prawdzie pod strażą, ale
w luksusowych warunkach.
Kiedy jednak życie w złotej
klatce się jej uprzykrzyło,
król miłosiernie pozwolił jej
wyjechać do rodzinnej Hesji.
Tymczasem Kazimierz na
brał pewności, że może mieć
syna i to nie jednego. Cudka,
żona królewskiego dworzani
na Niewierzy, urodziła mu
trzech chłopców: Niewierzę
juniora, Jana i Pełka. Cóż,
kiedy synom z nieprawego ło
ża Kazimierz mógł dawać
hojne dary i zapisać spadek,
ale na tron powołać ich nie
było można. Nie mogły za
siąść na nim także córki uro
dzone przez kolejną królew
ską kochankę - Żydówkę Esterkę. Król raz jeszcze spró
bował więc małżeństwa.
- Tajny ślub z Krystyną
Rokiczanką, wdową po wójcie
praskim, był ewidentnym ak
tem bigamii - ocenia prof.
Kubicki. - Przecież żyła jesz
cze Adelajda. Za podobne po
mysły Henryka VIII Anglia
zapłaciła schizmą i oddziele
niem od Rzymu. W przypad
ku Kazimierza papież był
bardziej pobłażliwy. Mieli
śmy szczęście.
Miała je też sama Krysty
na, ale do czasu. Król zgodził
się na jej warunek, że będzie
mógł współżyć ze swoją wy
branką dopiero na Wawelu.
Przystał nawet na dziwny
wymóg, że może dotykać swą
żonę wszędzie z wyjątkiem
głowy. Ale kiedy przypad
kiem odkrył, że Krysty
na ukrywa swą łysą głowę
pod peruką, a w dodatku
cierpi na świerzb, wypędził
ją. Odtrącona niewiasta błą
kała się po Europie, wstydząc
się wrócić do ojczystej Pragi.
Ukrytych wad zdawała się
nie mieć ostatnia wybranka

Kazimierza, Jadwiga Żagań
ska. Król poślubił ją więc
w roku 1363, popełniając po
dwójną bigamię (papieskie
unieważnienie ślubu z Ade
lajdą miało nastąpić później).
Ale Jadwiga urodziła królowi
trzy córki - Annę, Kunegundę i Jadwigę. Z braku sy
na po śmierci Kazimierza
na krakowski tron wstąpił
Ludwik Węgierski z dynastii
Andegawenów.

Dworka nauczyła i zaraziła
Burzliwie zakończyły się
także dzieje dynastii Jagiello
nów. Męskiego potomka nie
doczekał się bowiem ostatni
z rodu - Zygmunt August.
- Winę za to w dużej mie
rze ponosi matka Zygmunta,
Bona Sforza - uważa Janusz
Kubicki. - Bo to zła kobieta
była. W tamtych czasach kró
lewscy synowie przebywali
wśród fraucymeru królowej
tylko do 6. roku życia. Potem
byli wychowywani przez
mężczyzn. Bona nie tylko za
trzymała przy sobie Zygmun
ta o wiele dłużej, ale i posta
nowiła zadbać o jego eduka
cję seksualną. Na nauczyciel
kę wybrała włoską dworkę
Dianę di Cordone. Nauka
kosztowała wyjątkowo drogo.
Dworka zaraziła bowiem
młodego króla syfilisem, co
nie sprzyja płodności.
Inna sprawa, że król zwy
czajnie nie miał szczęścia
do małżeństwa. W roku 1543,
kiedy potęga monarchii ja
giellońskiej świeciła pełnym
blaskiem, ożenił się z Elżbie
tą Habsburską, najstarszą
córką austriackiego cesarza
Ferdynanda. Małżeństwo nie
było szczęśliwe, bo król szyb
ko zraził się do młodej żony
i odsunął ją od siebie.
Wszystko przez powtarzające
się - zwłaszcza przy próbach
współżycia - napady epilep
sji. Po dwóch latach cierpień

i samotności Elżbieta Au
striaczka zmarła i została po
chowana w wileńskiej kate
drze.
Druga żona królewska
Barbara
Radziwiłłów
na wbrew brzmieniu nazwi
ska nie była wtedy panienką,
lecz wdową po wojewodzie
nowogrodzkim Gieształdzie.
Piękna kobieta prowadziła
od młodości burzliwe życie
erotyczne. Królowi też zawró
ciła w głowie. Zygmunt zna
lazł się przez to między mło
tem a kowadłem. Na jego
małżeństwo z Barbarą naci
skali jej stryjeczni bracia.
Sprzeciwiali się mu polscy
możnowładcy, uważając - nie
bez racji - że Barbara - po
chodzeniem i trybem życia nie nadaje się na królową.
Ostatecznie została ona żoną
Augusta w 1547 roku, a trzy
lata później koronowano ją
na królową Polski.
- Nie cieszyła się tym tytu
łem długo - dodaje prof. Ku
bicki. - Po kilku miesiącach
pojawiły się u niej dziwne
stany chorobowe. Mówiąc
najkrócej, Barbara gniła
za życia. Przyczyną był albo
piorunujący syfilis albo - nie
opisany wtedy jako choroba —
rak szyjki macicy. Przy jej ło
żu - mimo dokuczliwego odo
ru — trwał wiemy mąż.
Po śmierci Barbary Zyg
munt ożenił się po raz trzeci,
ale jego małżeństwo było ko
lejną klęską polityczną w stosunkach Jagiellonów
z Habsburgami - i osobistą.
Siostra pierwszej żony, Elż
biety Austriaczki, Katarzy
na okazała się także chora
na epilepsję, co Habsburgo
wie ukryli przed królem.
Zniechęcony Zygmunt odpra
wił ją z Wawelu, a ambit
na żona wróciła do Austrii
i do śmierci mieszkała
w klasztorze w Linzu. Król
szukał jeszcze pociechy w ło

żu warszawskiej mieszczki
Barbary Giżowskiej, ale
umierając w roku 1572, sy
na się nie doczekał.

Matka królów
Najmłodszy syn Jagiełły,
wspomniany Kazimierz Ja
giellończyk wsławił się naj
dłuższym w historii panowa
niem (45 lat) i trzynaścior
giem dzieci. Wśród najbar
dziej płodnych polskich wład
ców daje mu to drugie miej
sce, zaraz za Augustem
III Sasem, który był ojcem
cztemaściorga pociech.
Jagiellończykowi całą trzy
nastkę urodziła jedna żona Elżbieta Habsburżanka zwa
na ze staropolska Rakuszanką, czyli Austriaczką.
- W wielokrotnym macie
rzyństwie nie przeszkodziło
Elżbiecie nawet poważne
skrzywienie kręgosłupa, czyli
skolioza z lordozą, które
sprytnie ukrywała dzięki
specjalnemu krojowi szat —
mówi Janusz Kubicki. - Na
zywano ją matką królów, bo
czterej jej synowie zasiedli
na tronie. Władysław był kró
lem Czech i Węgier, Jan Ol
bracht, Aleksander i Zyg
munt zwany Starym władca
mi Polski. Urodziła też patro
na Litwy, św. Kazimierza
Królewicza i Fryderyka, dru
giego, po Zbigniewie Oleśnic
kim, polskiego kardynała.
Siedem córek Jagielloń
czyk wydał za mąż na róż
nych zachodnich dworach,
dzięki czemu krew Jagiello
nów płynęła - po kądzieli we wszystkich znaczniej
szych rodach królewskich
Europy.
Nie wszyscy nasi władcy
byli tak szczęśliwymi męża
mi i ojcami. Najbardziej kon
sekwentnie unikał swej żony,
Anny Jagiellonki, Stefan Ba
tory. Rzadko bywał na Wa
welu, a i wtedy - nie bacząc

na złośliwe komentarze dwo
rzan, którsy podejrzewali
swego władcę o impotencję robił wszystko, by nie spo
tkać się z żoną w łożnicy. Tak
do końca trudno się królowi
dziwić. Małżonka była od nie
go starsza o 10 lat, a sądząc
po ówczesnych portretach zwykle przecież idealizują
cych władców - była wyjątko
wo mało urodziwa. W dodat
ku cierpiała na zaawansowa
ną próchnicę zębów i reuma
tyzm. Złośliwi uważali więc,
że Batory z dwojga złego woli
już spotykać się podczas wo
jen o Inflanty z Iwanem
Groźnym niż z żoną. Podobną
spędził z nią zaledwie trzy
lub cztery noce.
- Choć już za życia Batore
go plotkowano* - mówi Ja
nusz Kubicki - że syna miała
mu urodzić nieznana z imie
nia piękna córka leśniczego
z litewskich lasów.

Jak nie żona, to kochanka
Władzę ponad szczęście
małżeńskie postawił August
II Sas zwany Mocnym. Powo
dem konfliktu króla z jego
protestancką żoną, Krystyną
Eberhadyną było przyjęcie
przez Augusta katolicyzmu
i wychowanie w tym duchu
syna, Augusta III. Żona znie
nawidziła króla. Nigdy nie
przyjechała
do
Polski.
A w końcu popadła w ciężką,
nieuleczalną depresję. Małżo
nek tymczasem pocieszał się
w łożach księżniczek, hrabia
nek i mieszczek tak inten
sywnie, że żartowano złośli
wie iż sam znacznie powięk
szył liczbę mieszkańców Dre
zna i Warszawy. U
Profesor Janusz Kubicki
ukończył właśnie pracę nad

KSIĄŻKĄ 0 MAŁŻEŃSTWACH POLSKICH
władców.

Przy pisaniu tego

TEKSTU KORZYSTAŁEM
Z JEGO MANUSKRYPTU.
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Nasze przepisy na grzyby
GRZYBY KISZONE Najlepsze do obiadu i na przekąskę
SKŁADNIKI:
■ 1 kg świeżych grzybów,
mogą być rydze, borowiki,
koźlarze, podgrzybki, opieńki,
a nawet pieczarki
■ 2 dkg soli
■ 2 ząbki czosnku
■ 2 ziarna pieprzu i ziela an
gielskiego
■ 2 listki laurowe
Grzyby musimy oczyścić,
trzonki krótko przyciąć. Lekko
obgotować, odsączyć i oziębić
na sicie. Odcedzone i ostudzo
ne grzyby układać w kamien

nym garnku i przesypywać so
lą i przekładać przyprawami.
Grzyby układać zawsze kape
luszami do góry. Ostatnią war
stwę grzybów posolić, przy
kryć lnianym płótnem i wypa
rzonym talerzem, obciążyć. Po
kilku dniach sok, który się wy
dzielił podczas kiszenia powi
nien przykryć grzyby. Jeśli nie,
należy nalać na wierzch zim
nej, osolonej i przegotowanej
wody (4 dkg soli na 1 I wody).
Przechowywać w chłodnym i
miejscu nawet do 5 miesięcy.
(ab) I

Wybieramy się
na grzybobranie
NA GRZYBY Nie ma dobrego grzybiarza bez odpowiedniego stroju i ekwipun
ku. Właściwa odzież pozwoli czuć się komfortowo i ochroni przed owadami.
Piotr Kawałek
piotr.kawalek@gp24.pl

Przetwory z grzybów są ozdobą każdego stołu

Fot. Joanna Boroń

W PONIEDZIAŁEK W PORADNIKU GRZYBIARZA

Nie znasz, nie zbieraj
W kolejnym odcinku naszego poradnika specjaliści z sanepidu po
radzą, jakie grzyby zbierać, aby posiłek nie zamienił się w trującą
potrawę. Poza tym pokażemy kolejne miejsca, gdzie na pewno
znajdziecie grzyby oraz podamy przepis na przepyszne potrawy
z kurek, które zdobyły niejedną nagrodę w konkursach kulinar
nych. (krab)
i

Redakcja „Głosu Pomorza“ zaprasza do lektury

OKOLICE SŁUPSKA_____________

Kurki z Czarnej Dąbrówki
Gmina Czarna Dąbrówka
od dawna słynie z grzybów.
Lasy na południe od wsi są
pod koniec sierpnia obfite
szczególnie kurki. We wrześniu
i październiku znaleźć moż
na podgrzybki, kozaki, zajączki
i borowiki. Miejscowi grzybia
rze najczęściej chadzają w kie
runku Jerzkowic, oddalonych
o dwa kilometry od Czarnej
Dąbrówki. Jeszcze więcej ku
rek można znaleźć, zagłębiając
się dalej na południe, idąc la

Prawdziwy grzybiarz powi
nien być przygotowany na każ
dą sytuację i zmianę pogody. Ta
z pozoru banalna informacja
jest jednak często ignorowa
na przez niedzielnych amato
rów grzybów. A grzybobranie
ma być przecież przyjemnością,
a nie męką. Chodzenie po lesie
w przemoczonym obuwiu i ze
swędzącymi ukąszeniami ko
marów skutecznie zniechęci po
czątkującego grzybiarza. Józef
Sowirka ze Słupska, którzy
grzyby zbiera od ponad 30 lat
ma kilka żelaznych zasad.
- Na nogach koniecznie buty
nieprzemakalne, najlepiej kalo
sze - radzi grzybiarz. - Spodnie
wygodne, wpuszczone w buty,
mogą być dresy lub bojówki.
Koniecznie trzeba zabrać
płaszcz przeciwdeszczowy, bo
pogoda w każdej chwili może
się zmienić.
Pod kurtką gruba bluza lub
sweter, pod nim najlepiej flane
lowa koszula. Jeśli będzie cie
pło, to można się rozebrać, dla
tego pan Józef radzi zabrać ple
cak, który jest lepszy od torby,
bo nie przeszkadza podczas
grzybobrania. Na głowie czap-

Józef Sowirka na grzybobraniu.
trza i grzyby szybciej tracą
świeżość. Ponadto niezbędnym
narzędziem jest nożyk, którym
odcinamy grzyby od korzenia.
Korzeń musi zostać, aby w tym
miejscu mogły rosnąć kolejne
pokolenia grzybów. Nie zapomi
najmy też telefonu komórkowe
go, w razie zbłądzenia będzie
można bez problemu wezwać

ka, jeśli ktoś ma długie włosy,
powinien je spiąć i ukryć
pod nakryciem głowy. Tak
ubranego grzybiarza nie zasko
czy deszcz, nie ugryzie komar
ani kleszcz.
Ekwipunek na grzyby to
przede wszystkim kosz, może
być też wiaderko. Plastikowe
worki nie przepuszczają powie

pomoc lub skontaktować się
z innymi grzybiarzami.
Ostatnią, ale równie waż
ną sprawą jest prowiant.
Kilkugodzinne spacery wy
czerpują i w przerwie dobrze
jest się posilić.
Wystarczą tradycyjne ka
napki, tabliczka czekolady
i woda. ■

i OKOLICE SZCZECINA____________

OKOLICE KOSZALINA
sem wzdłuż drogi aż do Łu Do Manowa na kozaki
Jednym z ulubionych przez
pawska - wsi wypoczynkowej
położonej nad przepięknym amatorów grzybów są lasy
jeziorem Jasień. W tych okoli w okolicach Manowa. Wzdłuż
drogi krajowej nr 11 w stronę
cach warto też zatrzymać się
na weekend z całą rodziną Poznania znajdziesz piękne
w jednym z wielu gospo grzybowe lasy, a w nich pod
darstw agroturystycznych lub \ grzybki, kurki i koźlarze. Wy
starczy odbić od krajówki
ośrodków wypoczynkowych.
Cena za nocleg już od 25 zło w bok (choćby za Mostowem
na Górawinko czy Kopanino),
tych od osoby.
Poza grzybami znajdziemy zaparkować i ruszyć na poszu
tam również wiele szlaków tu- | kiwania.
Jadąc krajową 11 z Koszali
rystycznych.
(krab)
na w drugą stronę tym razem

Fot. Kamil Nagórek

|
i

na Mścice, za Łęknem skręca Puszcza Goleniowska
Już od lipca, koło Golenio
my w lewo na Popowo i dalej
kierujemy się do Wierzchomin- wa, wzdłuż drogi A3, która pro
ka. W okolicznych lasach spo wadzi ze Szczecina do Świno
tkać można prócz podgrzyb ujścia ustawiają się grzybiarze
ków
także
prawdziwki. z koszami pełnymi runa. PółkiW Szczeglinie (z Koszalina kie lowa torebka kurek kosztuje
rujemy się drogą nr 206) | od 10 do 15 zł. W pobliżu, wo
po obu stronach drogi znaj kół wsi Miękowo, są najlepsze
dziemy piękne, gęste lasy. tereny na grzybobranie. Grzy
Szczególnie polecamy trasy biarze mają swoje miejsca,
po lewej stronie drogi, gdzie do których wracają każdego
można znaleźć głównie pod j roku. Ale gdzie dokładnie - nie
chcą zdradzić. Bo Puszcza Go
grzybki i prawdziwki.
(ab)
leniowska to ponad 630 km

kw powierzchni. Rozciąga się
już od Jeziora Dąbskiego i Za
lewu Szczecińskiego i ciągnie
się aż prawie do Kamienia Po
morskiego i Stargardu.
Puszcza to przede wszyst
kim las sosnowy, w którym ro
sną kurki, ale także najpraw
dziwsze borowiki i kurki, które
już pojawiły się w lasach.
Za dwa, trzy tygodnie przy od
powiedniej pogodzie będą też
piękne koźlaki i podgrzybki
oraz kanie.
(bs)

UWAGA KONKURS!

Do wygrania: suszarki do grzybów, atlasy grzybów i akcesoria dla grzybiarzy

■ Od dziś do czwartku, 20 sierpnia, codziennie w wydaniach „Głosu" będą się
ukazywać kupony konkursowe.
■ Należy zebrać komplet 5 kuponów i przesłać w kopercie pocztą lub dostar

czyć do środy, 2 września br. pod jednym z adresów:
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin; ul. Pobożnego 19,76-200 Słupsk;
ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin z dopiskiem „Konkurs dla grzybiarzy".

I Konkurs dla grzybiarzy

Kupon 1/5

i

ł

l Imię i nazwisko:................................. ..................................................
i

I Adres zameldowania:...........................................................................
i

■ Spośrod Czytelników, którzy nadeślą komplety kuponów, zostaną wyłonieni

j Kod pocztowy:................... Miejscowość:.............................................

laureaci. Do wygrania S suszarek do grzybów, owoców i warzyw, S
praktycznych toreb dła grzybiarzy, 10 atlasów grzybów i 10 noty

j email:.................................................. telefon:...................................

dla grzybiarzy.
• Lista nagrodzonych ukaże się w „Głosie" w piątek, 4 września br.
■ Informacje o konkursie pod nr. tel. 094 347 35 17. Regulamin do wglądu w
siedzibach-redakcji (adresy w stopce redakcyjnej).

Pamiętaj! Drugi kupon już w poniedziałek w „Głosie*!

i

i
i

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „Konkurs

i

dla grzybiarzy" przez Media Regionalne sp. z o.o. z siedzibą

|

00-838 Warszawa ul. Prosta 51, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszy-

i mi zmianami). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz
j

ich poprawiania a także o dobrowolnym charakterze

i ich udostępnienia.
Podpis:.......................................

Ai_____________ _______________________ ___________
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Nasze Dobre 2009

*|
J

Oni już zdobyli
certyfikaty jakości

AKOA Producentów i konsumentów zapraszamy do udziału w drugiej edycji
konkursu Nasze Dobre z Pomorza.
Artur Kostecki
jjtur.kostecki@qk24.pl

Są takie produkty lub
Usługi, które natychmiast ko
jarzą się z danym regionem.
Jeżeli mówimy o oscypkach,
Wiadomo, że od razu myślimy
° Podhalu. Każdy kto lubi
tradycyjne sękacze, z pewno
ścią zdecyduje się na te przy
gotowywane na Mazurach
i Podlasiu. Kluski? Oczywi
ście śląskie. Skąd pochodzą
najsłynniejsze w kraju wyro
by koronkowe? Sprawa pro
sta. Z Koniakowa. Są to pro
dukty, które są znane nie tyl
ko w regionach, ale zyskały
Uznanie konsumentów w Pol
sce i za granicą.
My także chcemy docenić
i promować produkty, które
stworzono u nas, na Pomo
rzu. Chcemy by ich wartość
i uznanie w oczach klientów
Urosły, a dla firm, wytwórców
stały się motorem do dalszego
rozwoju działalności. Dlatego
też organizujemy drugą edy
cję konkursu Nasze Dobre
z Pomorza. Pierwsza odsło
na plebiscytu okazała się du
żym sukcesem. Zgłoszono kil
kadziesiąt produktów i usług.
Podczas głosowania SMS-owego oddano kilka tysięcy
głosów. To najlepiej świadczy
0 ogromnym zainteresowaniu
2arówno producentów, jak
1 konsumentów podobnymi
konkursami. Zwłaszcza, że
2 codziennych prezentacji
na łamach Głosu i na stronie
internetowej naszej gazety,
2 produktami mogły się zapo
znać setki tysięcy osób. Nie
tylko z Pomorza. To jest bo
wiem świetna forma promocji
dla producentów, a dla kon
sumentów szansa na pozna
nie naprawdę dobrych i inte
resujących wyrobów, usług,
przedsięwzięć.
Tyle o tym co było, a teraz
0 tym co będzie. A będzie się
sporo działo. Zacznijmy
od zgłoszeń. Kto może wziąć
udział w konkursie? Szczegó
łowe warunki uczestnictwa
są w ramce poniżej, ale warto
Wspomnieć, na jakich pro
duktach zależy nam szczegól
nie. Oczywiście niepowtarzal
nych. Ważne by były one wy
twarzane w naszym regionie
1 były dobrej jakości. Jeżeli
np. jesteś organizatorem cie
kawej, cyklicznej imprezy,
która cieszy się powodzeniem
wśród mieszkańców, to jest

Stowarzyszenie Hobbiton z Sierakowa Sławieńskiego za „Wioskę Hobbitów".

nasze dobre
L

V
¥

I

Dziennik Pomorza
właśnie konkurs dla ciebie.
Mogą to być festiwale, jar
marki, festyny, zloty. To są
produkty, na których promo
cji nam zależy. Świadczysz
wysokiej jakości
usługi
i chcesz, by dowiedziała się
o nich jak największa liczba
osób? Zgłoś je do plebiscytu
Nasze Dobre z Pomorza 2009.
Tu pole do popisu jest spore.
W ubiegłym roku mieliśmy
m.in. zgłoszenia usług ukła
dania nawierzchni bruko
wych, produkcję stali nie
rdzewnej, czy wykonawstwo
domów pod klucz. Jeżeli są to

usługi oryginalne, czekamy
na nie z niecierpliwością.
Masz patent na produkcję
pysznych przetworów, o nie
spotykanej recepturze i sma
ku? Nie zwlekaj! Dzięki
uczestnictwu w naszym plebi
scycie wypromujesz je na du
żą skalę.
Wyboru najlepszego pro
duktu dokona 10-osobowa ka
pituła. Do pracy w komisji za
prosimy
podobnie
jak
przed rokiem osoby ze środo
wiska biznesu, gospodarki,
instytucji okołobiznesowych.
Kapituła przyzna statuetkę

i certyfikat Nasze Dobre z Po
morza 2009, którym laureat
lub laureaci (o liczbie przy
znanych tytułów zadecyduje
kapituła), będą mogli posługi
wać się przez dwa lata.
Nie zapomnieliśmy rów
nież o naszych Czytelnikach.
Oni także przyznają swój ty
tuł dla Najpopularniejszego
Produktu z Pomorza 2009.
W ramach plebiscytu na swo
ich faworytów będą mogli
głosować przy pomocy SMS-ów.
Na zgłoszenia do konkursu
czekamy do 11 września. ■

Samorządowa Agencja Promoqi i Kultury w Szaednku za „Wydąg
do nart wodnych na jeziorze Trzesiedco".

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo za „Wołowinę od pola do stołu".

UWAGA
■ Publikacje redakcyjne
na łamach Głosu (rozmowy
z producentami, opisy pro
duktów, prezentacje itp.)
■ Wszystkie publikacje
ukażą się zarazem w papiero
wym wydaniu gazety, jak
i na naszych trzech portalach

internetowych. Warto dodać,
że dziennie wydanie papiero
we czyta kilkadziesiąt tysięcy

osób. Miesięcznie mamy po
nad 900 tysięcy unikalnych
użytkowników internetowych

(uniqual users) i kilkanaście

milionów odsłon. To gwaran
tuje, że informacja o produ
centach i produktach dotrze

do dużej liczby odbiorców.
Będzie to znakomita forma
promocji.

H Redakcyjne relacje z wrę
czenia tytułów zostaną za
mieszczone na łamach gazety.
UW wydaniu papierowym

M Prezentacje każdego
z produktów ukażą się pięć
razy. Cztery razy będzie to
w wydaniach zwykłych Gło
su
(od
poniedziałku
do czwartku) oraz raz w piąt
kowym wydaniu magazyno
wym.

H Już dziś zgłoś swój pro
dukt do konkursu i plebiscy
tu Nasze Dobre z Pomorza.
m Zdobądź znak jakości
i zaprezentuj produkt w nie

Ü Każda prezentacja kon
kursowa zostanie zamieszczo

i internetowym publikowa

na także jednokrotnie z czasie
trwania konkursu na łamach

na będzie pełna lista zgłoszo
nych kandydatów.

tygodnika Gazeta Gdańska,
partnera naszej akcji.

Ü Do udziału w konkursie
swoje produkty mogą zgła
szać podmioty gospodarcze,

polskim; produkty stanowią
ich własność i nie są produko

które są zarejestrowane lub

wane na podstawie umowy
licencyjnej.

standardowy sposób na ła

mają oddziały na terenie wo
jewództwa zachodniopomor

mach Głosu.
Ü Zgłoszenia przyjmuje

skiego lub pomorskiego, a ich
produkt jest wytwarzany

sekretarz konkursu

w tym województwie; prowa

Lotar

Rohde:

dukty do obrotu na rynku

H Do udziału w konkursie
produkty mogą zgłaszać sami
producenci, a także konsu
menci - osoby fizyczne oraz

dzą działalność gospodarczą
od co najmniej roku; posiada
ją wszelkie upoważnienia,

kontrahenci - podmioty go
spodarcze, organizacje, sto

tel.+48 94 347 35 39

certyfikaty i zezwolenia do

tei. kom. +48 697 770 274

puszczające zgłaszane pro

cyzja o udziale produktu nale
ży jednak do producenta.

e-mail: lotar.rohde@
mediapomorslde.pl

warzyszenia. Ostateczna de
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Ogłoszenia pochodzą:
(GK)-obszar koszaliński
(GP)- obszar shipski
(GS)- obszar szczeciński
(Ił)- ogłoszenie
z internetowego systemu
ogłoszeń www.nadaj.pl

---------—4

KOMIS, sprzedaż, skup, zamiana.

ALFA Romeo 1,6 (1999) bogate

MAZDA 323 D, 90r„ 49.000 km,

VW Passat, 1,9 TDI (2005), kombi,

BUDOWA domów jednorodzinnych

Słupsk, Morska, 0606-206-077. (GP)

wyposażenie, 0-601-317-717. (GP)

091/4230850,0606401-999. (GS)

0601-66-37-96.

solidnie 0-601-597-349.

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

-

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

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

06891/A

Ł.... .. ....................................................

07261/A

POWYPADKOWE. Sprzedaż części.

ASTRA 1998, 75000,10000,00,

Stargard. 0504-672-242.

604758439

(GS)

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

00990/B

AUDI l,9TDi 1995, Golf 1994

SKUP aut za gotówkę!
00224/A

0601-767-925.

SKUP- sprzedaż samochodów

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

całych i uszkodzonych, kasacja.

AUDI A4 2.0 TDI (2005)
724-129489

Bierkowo, 059/811-91-50,

26887/A

07161/B

AUTOCAMPING 91r 509337098

asm

(GK)

MONDEO (1995) kombi

MONDEO 2,OD (2001)
694-75-88-08.

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

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

! KORYGOWANIE stanu przebiegu

BMW 318, (1997) kombi,

w elektronicznych licz.

0516-037484.

samochodowych. Dojazd do klienta.
0606314-236.

(GK)

_ _ _ _ _ _ _ l------------------------- -------------------

00942/A

26876/A

(GP)
03680/A

CLIO 1.2 (92) 130 tys. km,
zadbany, 516-254470.

"AMC" Auto Komis,

26795/A

FELICIA 1.9D 1999

Gnieźnieńska 18. Kupujemy

tel. 788182160

samochody- gotówka!

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

26819/A

www.amcspj.pl 094/346- 06- 59.

FORD Focus, 1.8TDDI (2001)

Kantor Wymiany Walut

kombi, bogate wyposażenie,

094/341-0695.

(GK)

0-609-082-187.

-------- I-----------------------------------------------

25267/A

SAMODZIELNA

666-895-130.

07228/A

tanio, 0603-955-383.

FORD FUSION 1.42006R

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

0604907273

OPEL Omega 2,5TD (1994) kombi,

sprawnych. Gotówka! (95-2005r),

komis,kredyty.
506187-888.

01178/B

(GK)
26836/A

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

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Sprzedaż,

0660487-304

odkup, zamiana. Kredyty 0% wpłaty-

(GK)

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

00728/D

!!!!!! AUTO-KASACJA Koszalin,
Szczecińska 67. Transport gratis!

(N)

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

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

26421/A

na części, 0-609484-192.

OPEL Omega 2.5 + gaz (1995)

(GP)

------------------- -------------------- 4----------------

07159/A

FORD Transit, ford galaxy,

0604-256-177.

zarejestrowany, 0-668-828-173.

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

(GP)

Krakusa i Wandy (Baza PKS)

klimatyzacja 0724-285438.

(GK)
00728/C

AUTO skup wszystkie 662-291-909

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

07168/B

(GK)

Tel. 0502-011-742.

(GS)
04378/A

1,9CDTI 695 635 293. (GK)
----------------------------------------------------- —

isuzu po remoncie, 0-665-094413.

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

KANGOO 1.5 D (2004)

(GP)

600-231-608.

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

608454-232.

(GK)

00734/A

(GK)

25614/A

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

07230/A

ZE zlikwidowanej restauracji

(GK)
05569/»

sprzedam meble wraz

OPEL Vectra, 1.6(1992)

z wyposażeniem kuchni, łącznie

MALOWANIE elewacje.

0-59/8141-341.

z piecem konwekcyjnym. Cena

514-509-708.

22 tys., Tel. 0510-147-500.

POLBRUK-bruk usługi

(GP)

510-510-001.

(GK)

(GK)

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

26990//

LUBLIN 3 skrzyniowy 2000r stan

Rni
ouiaozcsuz

KAŻDY do 2000 zł. 0502-992-198.

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

bdb 14600zł z VAT Miastko

(GP)

(GP)

0606-873-095

(N)

6 rm94,3°°°r

mmmm

trt)________

26881/A

PEUGEOT 406, 2,0 HDI (2000),
kombi, 060243-62-91.

(GP)

(GK)

POLBRUK, 0604-137-377.

(GK)

piasek ziemia

24450/*

REMONTY mieszkań

GRUZ ROZBIÓRKI WYKOPY
516-080-357.

^

(GK)
25491/C

(GS)

PANDA 1.2 2003r. 0696-687461.

25618/A

A3 1.6 (98) 14.500,0501-320-650.

26353/A

OPEL Vectra 1.7D(1991) silnik

500- 018-678. Kredyty:

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

AUTO. SKUP. Gotówka od ręki.

00733/A

Sprzedaż: www.autorado.pl

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

(GS)

(GK)

OPEL Signum, pełne wyposażenie

GOLF, XII 1999r„ benzyna, stan bdb,

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

07101/A

OPEL Omega kombi 1996r. 2,3TDI

GOLF IV, 1.9TDI, ComfortLine,

"AUTO-RADO" Komis. Import z UE.

0660487-304

03718/»

(GP)
25864/A

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

!!!!! KAŻDE do 500 zł!!!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

wersja CD, 8300zł, 0-663-733-396.

Szczecińska 90. (094)346-59-16.
25617/A

(GP),

Ö7225/A

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

(GK)

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

(GK)
25744/A

07081/*

DEKARSKIE, 0696-157 199.

ÜIGOT0WKAÜ! 094-347-32-86

(GP)

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

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

tel.0-662-242462.

uproszczone i gotówkowe. Koszalin,
(GK)

(GP)

03659/A

FORD Transit (1992) w całości lub

601-462-710.

0-512-326-805, 0-600-224-821.
24531

(GP)

"AUTO-CENTRUM" Szczecińska

(GS)

oraz stany surowe i wykończenia,

(GK)

OPEL Kadett, 1,8 (1996), benzyna,

(GP)

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

68A Koszalin. Odkup aut,

www.autohandel.info.pl

handlowe 723495-600.
SKUP DŁUGÓW OD FIRM.

26892/A

!!!!!!!!!!!!!!!! Skup aut

www.car-center.com.pl

DACHY i więźby, pokrycia dachowe

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

(GK)

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

25414/*

25635

księgowa-uprawnienia Księgi

OPEL Astra kombi 1.6 B (1997)

26950/»

DACHY - dekarstwo.
094/341-21-84. JGK)_

(2003), dobra cena,
07207/A

(GK)

_________________________________

25517

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

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

509-270859.

(GK)

NISSAN Primastar blaszak 1,9 DCI,
(GP)

25344/»

CZARNOZIEM. 0607-693-912.

PODATKI, zwrot Vat. 9434649-34

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

(GK)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ _ ______

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

03683/A

0609-319-877.

02553,

Mondeol,8 TD (1998), 10 tys.zł.

0608-218-828.

(N)

budynków i i mieszkań.

(GP)

zarejestrowane, 784-013-228. (GP)
-- -------- ---------------- :------------------------------

(GK)

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

budynków, świadectwa

! Księgowość, Promocja!
500435380

26439/»

charakterystyki energetycznej

---------------------------------------------------------07231/A

MONDEO 2.0 TDTI (2004), 22 tys.zł.

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

(GK)

!!!! Odzysk długów.
059/721-87-05.

(GP)

(GK>

CERTYFYKACJA i audyt energetyczny
2871

27031/A

26894/»

27014/A

!!!!!!!!
www.swiat-zakupow.pl

(GK)

BMW (5251) 1992 -604101685. (N)

00208/»

(GK)

CERTYFIKATY energ. 509-825-394.

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

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

(GS)

_________________________________

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

26738/A

przyczep, serwis, części.
26362/A

0605-720-127.

BUDOWLANE 0509-267-084.

(GK)

0606-694-977.

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

wykończenie wnętrz,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ _ ’_____

26497/A

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

721-293-256.

26636/A

BUDOWA domów, kompleksowe

(GP)

MERCEDES Vito 1999r., diesel

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

(N)

(GK)

27044/A

25401/»

03710/

MERCEDES S140 92r. 509337098

602-616-776.

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

(GP)

VWSharan (2001) 0604-285-212.

(N)

27084/A

sprowadzony, 0-510-739-288. (GP)

Podojem}rstrefy
telefonicznych
numerów kierunkowych:
094koszalińska,
059slupska
091 szczecińska

(GK)____________________

07083/B

Z—Z----------------------------------------------------

(GK)

AUDI A6, 2.5TDI (VIII1996)

!!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

0601-66-37-96.

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

0695-635-218.

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

(GP)

bezwypadkowy, 0-602-394-696. (GP)
---------------------------------------------- -----------

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

(GK)

07169/»

BUDOWA domów, 501-674-584.

MERCEDES C 2.2 D (1995)

i 1998, Fiat seicento 2002,

0517-16-11-22 (GS)
-------------------------------------------------- —

0606-206-077

26349/A

(GP)

03710/

VW Passat, 2.0TDI (2006), kombi,

MAZDA 626, 2.0i (1997)

(N)

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

01984/A

(GP)

0513-943-008.

(GK)

(GK)

26857/A

ROBOTY ziemne, 508-199-555. (GK)

!!!! m m ! 501-294-271

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

ZACHODNIOPOMORSKA

PILNIE! Opel Astra kombi 1,7 TDi

Remonty mieszkań, solidnie, tanio.

(1995). 0691-027-520.

(GP)

(GK)

2------------ 1------------------------------------------

SKOK

26785/A

RENAULT MEGANE 1.8+gaz
sekwencyjny (2002) bogate
(GP)

!

1.000 zł
5.000 zł
10.000 zł
25.000 zł

34,20 ZŁ
127,04 ZŁ
254,01 zł
762,04 zł

SCHODY drewniane, najwyższa
jakość, niska cena 094 34 18 263,

nawigacja,0-60544-32-26.

mm

(GP) ^

_

____

(GK)

Ä?3Po^a-7Zen/Lx
0-606-106-807. (GP)___

!!!! POSADZKI betonowe
mixokretem 10 zł/mkw.

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

072A8/A

SEAT Toledo 1.9 TDi,1999 r. stan

513 155 900.

Budowa domów pod klucz,

docjep|enia, elewacje 783935032

SEAT Alhambra 1.9TDI (2001)

llbob/u

bdb. bezwypadkowy
27041/A

0728-855-872. (GK)

07255/A

SPRZEDAM VW T4,2.5TDI

0728-855-872. (GK)

produkcji 1999 cena do
uzgodnienia, 094-37461-58

617^417-616 fGKJ
--------------------- L-^---------

880-662-194.

! BALUSTRADY, ogrodzenia

(GK)
“■w

^

[osg2/A

25698/a

(1999), Lancia 2,0(1998), T4 2,5
TDI (1997), Corolla 1,6 (2001),
(GP)
03696/A

TANIO sprawnego Poloneza Caro

poznańska 42,059/8413-260,
p|ac Broniewskiego 14,

0602-888-646.

(GK)

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

26750/»

0602-888-646.

(GK)

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

26750/A

ŚWIADECTWA charakterystyki
energetycznej 0501-124-159. (GK)
TYNKI gipsowe maszynowo, tanio,
dokładnie, 0-696-624-206.

(GP)

(GP)

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

-----------------------------------------03994/A
! WYKONAM schody 500-090-871.

07160/A

TYNKI gipsowe. 0500435-310.
(GK) _________________
01015/A

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

26989/A

"INVESTA" Nadzory,

(GP)

----------------------- ------------——
VOLVO V401,9 TDI, 1998.
697 379 535 (GK)
—I------------- —— ----------

«»»/»

26906/a

VW Caddy 1.4 benz. 1998r„
homologacja. 0603-809-187.
(GK.

TYNKI maszynowe 0601-597-349.

(GP)

kosztorysowanie 0608-558-166;

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

www.briinvesta.pl (GK)
-----------------------------------------25642/A
BLACHA, ocynk i powlekana, arkusz
od 25 zł.,0505-171-321. (GP)

TYNKI maszynowe 501-007-271.

n
,-------------- TT.
BRAG,A Paczkowscy- siatki

malowanie hydrodynamiczne,

03594/c

01066/A

(GK)
26863

TYNKI maszynowe gipsowe,
remonty, 0692484-129.

(GP)

słupki, montaż, transport, Słupsk,
0504486-122, 0501-501496.
(GP)

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

03680/B

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

VW Golf III, 1.9D (1992) stan bdb

BRUKARSKIE- usługi.

Słupsk, 0-782-331486.

0691-069-015.

(GP)

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

07254/A

VW Golf IV, 1,6 Generation, (2000)
(GP)

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

(GP)
06928/A

(GK)
25491/A

TYNKI maszynowe, tradycyjne,
059/842-98-01.

01081/A

(GP)

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

05404/A

TYNKI, murowanie, gładzie, regipsy,

BRUKARSTWO, tanio

docieplenia, 0785-933-177.

(GP)

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

TYNKI maszynowe, 0514-509-708,

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

(GK)

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

0-790-370-909.
07168/A

06878/A

07169

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

ogrodzeniowe , powlekane, ocynk,

-——------------------------------VW Golf III, 1,4 (1993)

0509-706-778.

26750/A

(6K)

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

0605403-555

(GK)

STANY surowe, - "Cans-Bud".

Hurtownia SANTEX, Słupsk,

0-59/842-85-10

0602-888-646.

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

STANY surowe, - "Cans-Bud".

059/845-71-25.

coupe (2004). Dukato 2,8 D

(GK)
01084/A

0-663458468. (GK)
--------- ---------------------- :--------! Najtaniej materiały hydrauliczne.

(GP)

SPRZEDAM rusztowania.

STANY surowe, - "Cans-Bud".

SUPEROKAZJA! Avensis 2.2D
(2005). 0603-075-745,
----------------------- -----------------03695/a
SUPEROKAZJA! Mercedes C220CDI

SŁUPSK - polbruki - układanie.

508232570

cement, www.spinbau.pl

j (| poLBRUK, układanie,

(1997) 0-507-030-094.

(GS)

0888-957-294 (GP)

maSzynowe, gips,

caravella 8-osobowy,długi rok

603-075-745.

www.tralex2.pl

0888-957-294 (GP)
26618/B

zacierane (mixokret) spinbau.pl

mm jynk.

(GP)

25740/A

SŁUPSK - koparko - ładowarka

,,,, POSADZKI maszynowe

(GK)

(GK)

SCHODY, 0607-105-396,

693662688. (GK)
------------------------------------------------ ------- —

0-603-838-170.

195609SZB1-A

(GK)

(0)608-163-247. (GK)
!!!! Brukarstwo, 0605-23-33-00.

bogate wyposażenie

BARLINEK. UL. NIEPODLEGŁOŚCI 39, TEL. 095 746-10-56
CHOSZCZNO (DT „SEZAM”), UL, RYNEK 4, TEL, 095 766-09-55
KAMIEŃ PGM., UL. SŁOWACKIEGO 1, TEL. 091 382-02-61
ŁOBEZ, PL. 3 MARCA 1, TEL 091 397-33-57
MYŚLIBÓRZ, UL BOHATERÓW WARSZAWY 9, TEL. 095 747-02-22
POŁCZYN ZDRÓJ, UL. TARGOWA 12/1, TEL. 094-366-25-73
STARGARD SZCZ„ UL. SŁOWACKIEGO 26, TEL. 091 834-80-76
ŚWIDWIN, UL, 3 MARCA45, TEL. 094 365-00-32
TRZEBIATÓW, UL. RYNEK 25, TEL, 091 387-07-23
ZŁOCIENIEC, UL. 5 MARCA 16, TEL. 094 363-08-56

(094)342-62-97.
0602-382430.

(GP)

SKODA Fabia 1.4 + gaz (2003)

KOSZALIN, UL. KASZUBSKA 1, TEL. 094 345-34-03

warszawskie do wynajęcia.

65000km, 8-osobowy, wersja

0603-600412.

SZCZECIN, Ul. HUTNICZA 1, TEL, 091 459-28-82, 459-29-31
SZCZECIN, UL KRZYWOUSTEGO 5/1 U, TEL. 091 488-36-76
SZCZECIN-DĄBIE, UL, E. GIERCZAK 24/25, TEL. 091 469-20-69

25659/6

RENAULT Traffic 1.9DCI (2004)

multivan, klimatyzacja, duża

i
|

06592/A

!!!!!!!!!! ŻWIR, PIASEK,
WYKOPY. ROZBIÓRKI K-LIN:

wyposażenie 0-504-088-163.

WWW.ZSKOKPL

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

'

RUSZTOWANIA ramowe

06986/A

----------- _---------- ’----------- ,- ------------------

(GK)

00862/A

piątek - niedziela
li-16 sierpnia 2009

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI koparko- ładowarką,

ABSOLUTNIE najlepsze kredyty,

!!! DZIAŁKĘ siedliskową, urokliwą,

^25084-178.

bez biku i na oświadczenie

2 ha, z domem, rzeczka, przy trasie

(GK)
24345/A

WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW
W KONTENERACH, WYNAJEM

do 30 tys. Dojeżdżamy. Tel.

Koszalin - Kołobrzeg (Słowienkowo)

095/720-6542/ 44.

5 km do morza, 0607-900-208.

(GK)

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

Rękawa budowlanego.

FINES 0-510-08-70-22.

REMONDIS teł 091/43-10-838

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

26801/A

w_______

(GP)
03835/B

(GS)
01877/A

601-081-025.

660-634268.

Najlepsze oferty, Sprawdź! 3-pok.

(GK)

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

WYWROTKA +koparka.

26356/B

centrum Ip. 169.000

NOWY Bank!!! Gotówka na

(GK)
26703/A

06447/A

660636560

(GK)

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

to 100 km. 091/423-62-15

POŻYCZKI pod zastaw.

CHIRURGIA Ogólna, Estetyczna,

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

0608-878-104

26064/A

(GS)
01423/A

USG, laseroterapia. Powieki,

SPŁATA innych. 0-501-3548-25. (GP)

brodawki, korekta uszu, nerwobóle,

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

zmarszczki, trądzik. 094340-31-50
605-284-307. (GK)
'-------------------------------------------------------

27011/A

03835/C

BIK-u. Białogard, tel. 600-347-867
W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

78064/8

CABINET stomatologiczny

KUPNO

Agnieszka Koczerga; narkoza,
leczenie, usuwanie zębów;
Wybielanie, chirurgia

„AK-TEL”. KUPIMY NOWE TELEFONY

stomatologiczna, protetyka,
Implanty; Słupsk, Pobożnego 4/2,

ZSIMLOCKIEMI BEZ 662-193-884
(GK)
----------------------------------------------------------

059-842-86-57. (GP)
-----------------------------------------------------

06234/A

GINEKOLOG- 0500-675-109

(GS)

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

01353/A

25615/A

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

26491/A

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

GINEKOLOGIA, 0517-509-723.
(GK)
--------------------------------------------------------

26168/A

504-707-597.

spedycja

informatyka

ochrona

hotelarstwo

rachunkowość

logistyka

turystyka

3-pok (56m2) 159tys. centrum

kosmetyka

handlowiec

fryzjerstwo

094/345-71-81; www.alto-sc.pl;

9

Międzyzdroje, 0600-047-570
' '--------------------------------------------------------

01708/A

ul. Wojska Polskiego 29a, tel./fax: 059 728 14 43

«I*», .fr*'*

B.M. "Wera". Słupsk,

Staszica 8a.

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

(GK)

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

21786/A

PRYWATNE pogotowie

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

04691/A

Codziennie. K-lin, 094-345-79-07;
(GK)

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

22289/A

komputerowa,

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

(GK)

KOMISY.
LOMBARDY

(GK)

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

25395/A

Prostowanie felg. Auto-serwis.

(GK)
27064/A

0602458-307.

bez nałogów i zobowiązań, bez

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

Panią do lat 70, chętnie z natury

Ciężarowe. Akumulatory. Białogard,

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

0-602-644-337

20 tys, do 80 roku życia. Pieniądze

094342-05-97.

BORNY, 59/842-55-57,

05662/A

(GK)
25592/A

Czekaj Zbigniew. Koszalin,

03203/A

WSPOMAGANIE kierownicy

26244/A

!!!!!! Atrakcyjne pożyczki!
Zapraszamy! Minimum formalności:
bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.

091-561-21-61,

odsetki 7,08%. Słupsk:

Ostroroga 3. 059/844-02-95. (GP)
------------------------------------------------------ --

03589/A

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

(GS)

AUTOGAZ MM. 0504-025-573.

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

04132/B

!!! 100 000 bez poręczyciela, 120

Koszalin. 0601400-693.

0510-295-881.

(GK)
---------------- 7----------- -------------- ----------- —

25616/A

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

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

23656/A

AUTO-NAPRAWA - szybko, solidnie,
ul. Szczecińska 32. 0602-853-848.

Tuwima 23 (Inkubator),

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

059/848-28-29.

AUTOSZYBY, Tel:091/4646-017

(GP)

-------------------------------------------------------------------- 06404/A

26623/A

(GS)

!! pożyczki dla Firm bez

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

zaświadczeń, uproszczone

ELEKTRYK samochodowy,

procedury; 150tys. rata: 931,60

alternatory, rozruszniki,diagnostyka

infolinia: 0608-921-608.

komputerowa silnika. Z. Augusta 41,

(GS)

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

04133/B

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

(GP)

OPONY NOWE, OSOBOWE,
CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY

03835/A

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych

00220/A

06828/C

ul. Banacha 10, 059/843-85-38,
(GP)

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

03699/A

0-60446-12-86.

(GP)

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

07025/A

KAT. B OSK Morze, 503423416.

(GP)

od 3458zł/m2 + VAT (GK)

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

03691/A

0605-084-686 Działka w Słupsku.
(GP)

06084,

(GK)

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

—,-------------

06781/A

(GP)

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

07129/A

DZIAŁKĘ nad morzem 695 635 293.

EUROPEJSKIE
CENTRUM
eCe
EDUKACYJNE
w Koszalinie
tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99
www.fundaqa-ece.edu.pl

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

25999/A

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

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

27030/D

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

> technik hotelarstwa

EUROPEJSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE
w Koszalinie

NAUCZYCIELSKIE
STUDIA JĘZYKOWE

- język niemiecki
- język angielski

06330/A

SMS: "Koszalin" oddzwonimy.

094-342-29-32 (GK)
-------------------------- -------------------------------

26764/A

"KAN"2-P0K0J0WE (42,05)
JOWISZ 229 000 ZŁ

(GK)

"KAN"2 POKOJOWE
(45,5)LUTYKÓW 186 600ZŁ

(GK)

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

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

25166/A

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

03697/A

26764/C

(GK)
26764/B

" KAN "2-P0K0J0WE
(47,55)GR0TTGERA 168 000ZŁ
(GK)
--------------------.- ------------------------------------

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI

26764/0

"KAN"OBIEKT
Słupsk, www.krynicki.com.pl,
059/84-11-662.

MIESZK-USŁUG.DARŁOWO-CENTRU

(GP)
03530/A

(GK)

——--------------------

26764/E

"URBANOWICZ" Sarbinowo -

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

00034/A

działka (900), warunki zabudowy 185 000

KUPIĘ garaż ul. Gierczak
606493060

M OKAZJA! 094-342-29-32
---------------------- <

KUPIĘ dom, 512-004-262.

(GK)

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

(N)

26559/1

KUPIMY mieszkania, domy

"URBANOWICZ"!

059/8402402, 601-232-900

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

Poławscy-Nieruchomości

"URBANOWICZ" Modrzejewskiej,

094-342-20-02.wviw.ucn.pl

(GP)

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

06876/A

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ

(GK)
26559/A

4-pok Ip (86,5) komfortowe, nowsze
budownictwo- 370.000

(GK)

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

26559/K

(48) lllp., umeblowane (Lelewela)
bez pośredników. 0-502-250-875.
(GK)

OD 3.550 ZL/MKW.+VAT,
W KOSZALINIE, UL. ODRODZENIA094/342-62-77.

♦ technik usług kosmetycznych
♦ technik hotelarstwa
♦ technik informatyk

094-311-85-33.

ul.Połtawska 7/1,

MIESZKANIA 54 -103 M KW., CENA

♦ technik obsługi turystycznej

091/820-51-22. Szczecin

27030/B

www.kan-nieruchomości.pl

GARAŻ lub wynajmę 0728-348-872

!!!!!!!!!!!!!NOWE

!!! OSK System Koszalin. Kurs kat.

miesięcznie 0-609-610-556. Wyślij

od 2617zł/m2 + VAT (GK)

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

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

KAWALERKĘ kupię. 0791-053-533.

> technik ekonomista

B, 1200 zł. 0512-600-393. (GK)

BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,
(GK)

26392

♦ technik masażysta

"JANOSIK" kredyty na dowód
(GS)

059/840-32-32,

"Mechanik" wtorek, czwartek, godz.

I Bubnowicz - kurs za 61 zł

04321/B

usługowe, ul. Spółdzielcza,

(GK)

> Szkół Policealnych w zawodach:

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

(GS)

deweloperskie, garaże, lokale

!!! OSK Mościbrocki. kat.B,

AKUMULATORY, OLEJE.

091/433-22-77. Szczecin

ul. Mikołajska 1/1,

V LO dla dorosłych

16.00, sala 107. Ciągły nabór,

27030/C

www.merkury.slupsk.pl

03707,

ZAPRASZAMY DO:

NAUKAJAZDY

WYBÓR OPON I FELG UŻYWANYCH.

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

od3177zł/m2 +VAT (GK)

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

ZAPRASZAMY NA

wykłady Niedziałkowskiego 2,

59/843-57-12 (GP)

IEXPRES-KREDYT 059/840-22-72.
---------------------------------------------------------

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

07120/E

turystycznej. Słupsk,
0602446-979.

(GK)

03546/A

www.fundacja-ece.edu.pl

059/848-10-33. (GP)

(GK)

(GP)

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

tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99

AP Edukacja - technik logistyk

zawody: technik informatyk, obsługi

!! GE Money Bank Kredyty;

"INTERHOUSE" ! Nowe mieszkania

eCe

naprawy

03502/A

ÜMERKURYÜ

* * *

LICEUM zaoczne; policealna -

0790-272-145. (GP)

0-59/845-50-50, 0-502-099-240.

(GK)

(Rolmix) 504-283-814. Auto-

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

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

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

AUTO-KLIMA. Szczecińska 65

!!! Na dowód 20 tys.

WWW.REMID.SLUPSK.PL

Ostatni kurs w takiej cenie.

2671509G1K3B

06182/A

27030/E

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

Otwarcie 17 sierpnia, godz. 16.

MATEMATYKA, fizyka

059/842-92-38. (GP)
13185/A

0-59/843-12-65 MICKIEWICZA 39.

KOMFORTOWE WARUNKI NAUKI

rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.
---------------------------------------------------------

Letnia promocja!!! Cena 1100 zł.

________ Zapraszamy_________

(GK)

(GP)

091/35940-53, 091/35940-54

zabudowie szeregowej, Rokosowo (GK)

--------------------------------------------------------- 26

AKUMULATORY. "AKOP" Słupsk,

ALARMY, blokady 196-30

26

27030/A

"INTERHOUSE" ! Nowe domy w

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

• Technikum

(GK)

MATEMATYKA- profesjonalnie.
00499/A

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

0-59/842-33-90,0-606-21-20-04,

• Liceum ogólnolcształcące

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

Niskie raty, 25000zł-155,27zł,
059/842-70-98, Szczecin:

KOREPETYCJE
ANGIELSKI 600-280-812.

(GS)

(GK)

NIERUCHOMOŚCI

INKUBATOR Słupsk, Tuwima 23.

BEZPŁATNA SZKOŁA
DLA MŁODZIEŻY

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

www.interhouse.nieruchomosci.pl

ul. Mirtowa od 359.813 zł +VAT

WYPOŻYCZALNIA

059/841-44-14,

Kurier 21 zł. Realizacja 24 h.,

25623/A

!!!! REMID - ROMUALD MĄKA.

25895

ul. Chałubińskiego 15

!! CZĘŚCI samochodowe.

tel. 094 34188 75

"KAN- Nieruchomości"

059/841-44-13 (GP)

Koszalin. (GK)
*--------------------------------------------------------

Nieruchomości Marzenna

604-638-016.

(GK)

01077/F

Zientarska Koszalin

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

(094)342-00-98; 0602458-307.

03372/A

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

0-505-171-230.

25647/A

dostawcze, busy. "PIOTREX".

dochodu, decyzja przy kliencie.
ZADZWOŃ! 094-345-50-22

165tys. Pół domu Podwilcze 98tys.
(GK)

DZIAŁKĘ małą okolice Słupska,

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

01077/E

"CENTRUM" wolnost. dom Łęczno

MAŚLAK Marek. K-lin,

094-3477-143,501-692-322. (GK)

bez zabezpieczeń, wszystkie źródła

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

0606-998-591.

! HAKI HOLOWNICZE. SŁUPSK,

+ gotówka do 80 tys.

www.da n utacentru m. btk. net. pl

kom. 600402-699

(GK)

25654

(GP)

Szczecińska 13A (VIS)
24853/A

Nieruchomości Białogard, Plac
Wolności 19, 094-312-85-10,

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

(GK)

26446/A

"CENTRUM"!

-naprawa. Koszalin, Kupiecka 3.

samochodów: osobowe,

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

943420-584

(GK)

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

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

!! TŁUMIKI katalizatory złącza

!!!! NOWOŚĆ. Konsolidacja

26733/A

604-453-089 (GP)

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I!! I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(GK)

VW, Audi - części, naprawa. Słupsk,

(GP)

gotówka i konsolidacja na dowód do

06826/D

SILNIKI Mercedesa - sprzedam
---------------------------------------------------------

RATYRAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,

!! Promocja tłumiki,

26246/A

060240-50-31

Z. Augusta 41059-843-57-12

602-616-776.

25640/A

DUET A,B,B+E,C,C+E
01073/A

zamieszka z Panem w Koszalinie.

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

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

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

(GK)

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

naprawa regeneracja. Słupsk,

26996/A

02253

BEZSTRESOWO. 608-781-101. (GK]

(z nadwagą tylko do 5kg). Pani

ÜÜEMERYCI i renciści szybka

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

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

(GK)

ul. Zwycięstwa 77/4

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

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

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

(GK)

25318/A

WEEKEND 604-755-953

każdego miesiąca, 0500-092-245

PRZEKŁADNIE kierownicze,

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

w tym samym dniu. Zadzwoń:

Szosa Połczyńska 1A,

(GK)

(GK)
26357

26444/A

"INTERHOUSE"

PZMOT Koszalin - Kołobrzeg,
----------------------------------------------------------

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.

(GK)

BABSKA - rozpoczęcie 10-12
25612/A

OPONY. Rolnicze. Specjalistyczne.

MOTORYZACJA

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

94/347-11-77.

wykształcenia, pozna samotna

Pani szczupła może być starsza

06868

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

(GK)

094-312-00-08

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

AUTONAUKA Tkaczyk

"PIOTREX". K-lin, Karłowicza 18.

SAMOTNY, lat 69/167/70, emeryt,

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

tmimimmmmmi

Wyprzedaż: używane, nowe do aut
dostawczych osobowych.

HIPOTECZNE 094-342.0281.

2659309G1K2A

094/34-259-61.

(GP)

48-55, 0666-913-047.

Dzwonić od godz. 16.00- 20.00.

KREDYTY

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.

OPONY

POZNAM sytuowanego Pana stanu
wolnego bez zobowiązań od lat

Tel. 0500-821-319.

www*zak; edujp!

2576209G1K1A

brunetka, szatynka (nie rudefarbowane), nie palącą papierosów.

Gabinety lekarskie. Koszalin,

WKU i ZUS

03305/A

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

SPEC. NEUROLOG. NFZ.

Helu 570000

* szczegóły i regulamin oferty
dostępne w sekretariacie

Łódź, ul. Wólczańska 81, tel. 042 636 33 66

(GP)

BIURO Enigma katalogi
601165757

stomatologiczne VITRODENT
059/8412450,0-604170-112.

do
“i
siiSS

059/8400-202.

(GK)

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

bioróasailf •
architektom wssę&st
nsteodpfcstm 'zmw&ócz&mE

(GK)

MAMMOGRAFIA, 094/341-26-15

26442/A

"ANKAM" szeregówka Gierczak

"ANKAM" wolno stojący Obrońców

spedycja
• kossiŚB^tes

Słupsk,

(GS)

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

450.000

o
u

KARDIOLOG- konsultacje: Szczecin,

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

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

(dawna Jedności Narodowef)

26168/B

™„.

"ANKAM"
MlttlNł
NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI:
«cmnsaracgm
bhp

tf)
3
£
’</»

ul. Zwycięstwa 148, tel./fax: 094 342 29 00

GINEKOLOGIA, 0724346-934. (GK)
--------------------------------------------------------

w_______

bezpłatne zaświadczenia do ZUS-u i WKU

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym
Koszalin,

atrakcyjny dom - Raduszka.

"ALTO"

organizacja reklamy

ul. Papieża Jana Pawła II 45, tel./fax: 091 829 53 55

(GK)

94/342-08-88 www.jasinski.com.pl

ekonomia

Szczecin,

DRZWI wejściowe, używane,
609-115-080.

DARMO!

administracja

sekretarsko-asystenckie

UBEZPIECZONA pożyczka bez

00548/B

! Jasiński Nieruchomości

Szkoty za

POŻYCZKA z ubezpieczeniem

ALKOHOLIZM- odtruwanie, dojazd

tomografia

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

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

od utraty dochodu. Koszalin

0605-284364.

094/345X37-08, 0601-070-287

nawet w dwa lata!

oświadczenie, konsolidacja.
Słupsk, 059/840-28-90. (GP)

6A1WE1Y

_

!!NORDHAUS

GOTÓWKOWE pożyczki Karlino

(GK)

NAJNIŻSZE CENY!
NAJLEPSZA BAZA!

2671509G1K3A

Polanów okolice parku. Dom 6-pok.

215 mkw., -327.000 PLN
www.knk.com.pl 094-347-66-16.

!!!!! Zakład Budowlany

(GK)

J. Stelmach domy na sprzedaż,

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

26528/A

1 i 2-pokojowe Miastko

tel. 0601-783-905,

27096/A

rr KILIAN"

603522279

www.stelmach.koszalin.pl

(N)

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

(GK)

1.36 ha młodego lasu.
25470/A

609-553-143.

(GK)

26793/A

OGŁOSZENIA DROBNE

piątek - niedziela
14 -16 sierpnia 2009
75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155
tel. 094 341 02 51,“
094 347 12 72
O

LJ

M

ABAKUS

ZIEMIA 3,19 ha, Kłos-Sianów,

i hektarowe na górce, widokowe

0-601-718-084.

609-665-977.

(GK)

0601-575-075.

(GK)

Szukamy mieszkań 1,2-pokojowych do III piętra

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

O

12-pokojowe, (48) po generalnym remoncie,
rozkładowe, rej. Zubrzyckiego, 157.000,-

j ■ 4-pokojowe, (63) po remoncie, balkon, ume
blowana kuchnia, rej. Karłowicza, 215.000,i 4-pokojowe, (103) w stylowej kamienicy,
W pełni wyposażone,
duża loggia, rej. Broniewskiego, 265.000,1-pokojowe, 26m2,
! Atrakcyjny dom wolno stojący parterowy
i rej. Karłowicza 151.000,(150) ładna architektura, Jamno, 360.000,I Działka gruntu przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne (800) Mielno, 88.000,-

(N)
ul. Br. Gierymskich, 0-602-617-092.

nic nie płacisz za zgłoszenie
nic nie płacisz jeśli sprzedasz sam

(GP)

na dom z dopłatą, 0-500414847.

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

^

(GP)

2527709G1K2J

BUDOWLANA, Lubuczewo,

DZIAŁKA budowlana 40 arów

MIESZKANIA. Bogata oferta,

1000m2, 0-691-017-716,

lub gospodarstwo 1 ha koło

atrakcyjna lokalizacja i cena

0-602-745-048.

Białego Boru, 094/373-8047,

500613894.

0606-132-110.

(GK)

(GK)

DZIAŁKA budowlana Konikowo
0-516-066-206

BUDZISTOWO. Atrakcyjna
mieszkań 3-pokojowych,
do II piętra.
ZAPRASZAMY

B888I

»88888«

kwadratu o pow. 809m2.
Położona w odległości 2km

1-2-3 pokojowe różne,
059/840-2440, 0601-655-377.

cena 290 tys., tel.0502-53-79-51.

www.nieruchomoscimerkury.pl

(GK)

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

1-POKOJOWE (38) Ip., balkon,
centrum Koszalina, 0600-160-285.

(GK)

-------

00034/E

1-P0K0J0WE 39 mkw., centrum.

(GK)

Pilnie! 094/346-21-58.

(GK)

4-POK. rej. Karłowicza, 63 mkw.,
bez pośredników. 663-378-361.

tel.0-691-619-761

(GK)
4-POKOJOWE 75 mkw., lip.

(N)

"Przylesie" 608411-093.

4-POKOJOWE, garaż, ogród:

www.spgn.pl

Koszalin- 094/341-08-65.

502-129-606.

2-POKOJOWE (37) Koszalin,

4-POKOJOWE, wysoki standard,

Rzemieślnicza, Ip., balkon, jasna

dobra lokalizacja, Koszalin,

kuchnia, 150.000 zł

0604-980-948.

(GK)

ABAKUS

(GK)

DZIAŁKI-1382 mkw., 1484 mkw.,

na mieszkanie w mieście.

887-520-962.

(GK)

morza 400-2000m2; 695-728-881

(GP)

ABAKUS - dołącz do grona
zadowolonych Klientów.

0504-271-220.

(GK)

0516132-353.

ABAKUS 1-pokojowe (32), balkon,

(GK)

rej. Kołłątaja, 119.000,059/845-73-83.

ABAKUS 1-pokojowe (32), balkon,

(GP)

rej. Kołłątaja, 119.000,-

(GK)

w Sarbinowie sprzedam

(GK)

rej. Szymanowskiego, 149.000,-

606427-234.

DOM w Kołobrzegu, 1/2 bliźniaka,

okolice Karwii, Rozewie

ABAKUS 3-pokojowe (53), ll.p., koło

ul. Basztowa. 0662-289-264.

606-824-940.

(GP)

Emki, 182.000,-

(GK)

0501-578-049.

ABAKUS

(GP)

tel. 0515-306-160.

(obok Związkowca) 094/345-22-75

DOM, Sławno, 0505-003-526.

www.abakus-nieruchomosci.pl

(GK)

605-590-580.

(GK)
27035/P

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

(GK)

59-84-00-344

24713/A

zamienię na mniejsze z dopłatą,
0724421449

DOMY wolno stojące, oferta
ATRAKCYJNA działka Biesiekierz

(GP)

0,74 ha. 0601-715-339.

osiedle - Konikowo

ATRAKCYJNA działka budowlana-

bezczynszowe +garaż,
ogród z domkiem letniskowym,
Manowo, 501-360-834.

(GK)

Koszalin, 609-665-977.

(GK)

ok. 1200m2, od 25zł/m2, okolice

0507421-163.

Słupska 0-669-259-283.

23766/A

(GP)

KAO SŁUPIA
---

uieruje

MIESZKANIA z windą

SPRZEDAM dom Kołobrzeg -

umeblowane M-3.600-604-181.

Grzybowo, 601-713-161.

(GK)

(GK)

94/347-70-00 www.investsc.pl

DO wynajęcia lokal (100) na biura

0-721-133-880, 0-66-73-92-932.

lub inną działalność.

(GP)

0-507-030-094.

SPRZEDAM działkę rekreacyjną,

DO wynajęcia lokale usługowe

(GP)
07102/»

zadbaną, tel. 606 476 180.

(GK)

26776/A

SPRZEDAM dom w Kruszynie

(GK)

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

26973/A

SPRZEDAM garaż własnościowy

w centrum Koszalina. Kontakt:
94/35-462-21,0607-213-218.

SPRZEDAM lub wynajmę lokal

0502-170-237.

w Kołobrzegu, 43m2,

KAWALERKA 607-707-572.

tel. 0504948871

KAWALERKA do wynajęcia Koszalin

(GK)

KAWALERKI, ścisłe centrum

kraj., media, 165.000 zł. Darłowo

Koszalin. 0512433-768.

510-035-985.

(GK)

DZIAŁKA bud. Mścice
0507-140-660.
DZIAŁKA

(GK)

budowlana - Żarowo

k/Stargardu, 2900 m2,
z warunkami zabudowy 2 domów,

(GK)
25518/A

GARAŻU poszukuję. 0505-645-215

(GP)

(GK)

1.85 ha, pod hotel przy drodze

media przy działce, ogrodzona,

614309SLBH.A

03625/A

KAWALERKA po remoncie, Sławno,

(GK)

sad czereśniowy. Blisko rzeka i las.

w atrakcyjnych cenach

(GP)

0509-546-541.

DZIAŁKA bud. 0,5 ha +łąka,

www.smdns.wmcxom.pl i

500-300-784.

(GP)

513-97-52-80.

ul. 3-ego Maja 37A/28
tel. 059 843 Ol 54 wew. 40

Niepodległości Słupsk,

(GP)

przy ul Piłsudskiego,

DWOREK 1/2 220tys.

MÜH

(GK)

DO wynajęcia dwupokojowe ■

Centrum Słupska. 0-506459-360

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

"DOM NAD SŁUPIĄ" W SŁUPSKU

0602-507-368.

(GP)

BUDOWLANA uzbrojona, 1650m2,

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

za pokój nad morzem,

KAWALERKA 25m2, cena 92tys.zł.

budowlana, rzeka, 0660-159-570.

(GP)

DARMOWY pokój studencki w P-niu

DUŻY dom na wsi 0-660458-730.

4 ha, 5 zł/m2 - siedliskowo -

(GP)

26955/A

(GK)

DO wynajęcia kompletnie

(GK)

26644/A

(N)
25287/A

SZCZECIN, sprzedam mieszkanie

(GK)

ul. Grodzą przy zamku Książąt
KIOSK sprzedam lub wydzierżawię.
Słupsk, 0781-652-935.

(GP)

692446-224.

«*!151/A

(GK)
26893/»

KAWALERKA Koszalin.

Pomorskich, 47 m2,2-pokoje,

601-149-881

(GK)
26807/»

balkon, po remoncie, czynsz 277 zł,

KOSZALIN 3-pokojowe 692924341

cena 210.000 (do uzgodnienia).

LAKIERNIĘ z komorą lakierniczą,

(N)

Pilnie. Tel. 0668-567-231 (GS)

21 m2 CH "Manhatan"
sprzedam iub wynajmę,

WWW.SPGN.PL Bogata oferta

hala o pow 200m2,
0-515-306-160. (GP)

LOKAL

507-148-631

(GP)

nieruchomości. 059/84-819-20.

LOKAL (17m)

(GP)

602-184-742.

Doskonała inwestycja!!!

LOKAL komercyjny Miastko

WWW.STANBUD.PL;

Tel. 515-133-318. (GS)

603522279

091/460-97-24 (GS)

06628/»

centrum
(GK)

00034/G

03662/A

(N)

gas

uzbrojona 300 m do morza,

Dom - Na Sakpie- 495.000
(GK)

06(

07103/»

03663/A

ATRAKCYJNE działki budowlane,

3-POKOJOWE Dargiń
(GK)

www.domykoszalin.pl

(GP)

Stu
05(

(N)

INVEST

509-533-031

do \

pod tel: 607882748 (GK)

Tel. 0516-139-383.

developerska nowo budowane

(GK)

3-P0K0J0WE 70 mkw.,

POS

po;

w Słupsku (I piętro)

remontu, 698-70-75-98.

GP

(GP)

CHCESZ mieć wygodę - wynajmij u
nas magazyn. Tel. 0-507-030-094.

(GK)

zamienię na mieszkanie

HALĘ w Dębnicy Kaszubskiej do

ceni

(GK

lasek, okolice Słupska, lub

(GP)

(N)

3-POK. Ustka, sprzedam lub

BOX Manhatan, parter,

pomieszczenia biurowe w

GARAŻ Zakole 30-tys.

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

03551/»

centrum Koszalina. Szczegóły

(GK)

0506291610

POS

(GP)

601-638-704

(GK

SARBINOWO 900 m2 bud.,

DOM, Sławno, 880-551-134.

AR-HAND Słupsk,

26971/*

CK105 wynajmie atrakcyjne

gospodarcze, ogrody, pole,

DZIAŁKI, Podamirowo.

(GK)
692476-604.

(N)

SPRZEDAM dobry dom, budynki

Koszalina, 0-606-258-796.

(GK)

3-POK. 45m Białogard.

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

500-549-000.

(GK)

DZIAŁKI pod lasem 17 km od

Zwycięstwa 143

(GP)

692-322-558.

(GP)

2-POKOJOWE, 0693-190-281.

www.spgn.pl

(GK)

wyposażonym, lakiernia z komorą,

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka

3-P0K. 059/84-00-930,

(GK)

Pow

Ul. L

(GK)

603-955-382.

502-509-504

Wypc

POM
^ynć

(GK)

BIURO 80m2. Słupsk,

kompleksowe wykonastwo

(GK)

PÓKI

Ukw
26416/*

PROJEKTOWANIE wnętrz,

DZIAŁKI okolice Świeszyna,
DOM z warsztatem kompletnie

2-POKOJOWE Ustka,

27049/*

POZNAŃ. Fs. Nieruchomości,

WWW.ADEROSTUDIO.PL

059/8425405, www.ibis.slupsk.pl

’‘OKI
069?

(GK)

27005/A

położone, z widokiem na morze-

(GK)

(GP)

PÓŁ bliźniaka. 500-157413.

DZIAŁKI nad morzem- pięknie

(GK)

660-757-065.

3-POKOJOWE, komfortowe z
garażem. 0788-308-778 po 15.00

26879/A

(GK)

(GP)

(GK)

2-POKOJOWE Słupsk, Kołłątaja IBIS,

wycena firm.

DZIAŁKI budowlane uzbrojone

ABAKUS 2-pokojowe, l.p., balkon,

(GP)

072

0604-672-672.

czynsz. Białogard, 660-972-938.

f*0KC

3-POKOJOWE Z MEBLAMI,
900 ZŁ + OPŁATY, LUTYKÓW, K-N

www.nieruchomosci.slupsk.pl

0519-110-301.

DOM w Kołobrzegu i pensjonat

504-

27017/»

604-291-317

mieszkanie 44 mkw., centrum.

okolice Bolesławie, 0-511-157-065.

2-POKOJOWE 54m, II piętro, niski

27026/*

(N)

(GK)

1000 mkw. do 1300 mkw.

(GK)

I*AWI

3x i:

(GK)

Koszalin.

13386/A

DOM przed Mielnem 604 576 458

2-POKOJOWE 47m2.

27002,'»

3-POKOJOWE wynajmę 600713315

DZIAŁKI budowlane- uzbrojone

(GP)

(GK)

www.nord-nieruchomosci.pl,

DOM nowy, Dębnica Kaszubska,

Niekłonice. 664-307-795.

(GK)

wsz

3-POKOJOWE Koszalin,

Tel. 059/84-14420

www.dzialkinadmorzem.com.pl

(Merkury wspólnota)

(GK)

2-POKOJOWE mieszkanie
094-343-08-27, 0889-263-284.

ul. Starzyńskiego 11,

DOM nowo wybudowany - Głobino,

(GK)

ul. Piłsudskiego 17,
094-347-12-30. Oddział: ul.

(GK)

w pełni wykończony,

Zapraszamy.

26730/*

(GK)

OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,

DZIAŁKI budowlane 200-300m od

(GP)

(GK)

0785-463-705, 0785463-704.

NIERUCHOMOŚCI Siedziba:

remontu, pilnie! 0606-103-679.

2-P0K0J0WE + garaż centrum

(GP)

NORO

Widzino. 0661-782-617.

i inne ul. Lubiatowska,

27027/*

2-POKOJOWE, umeblowane, tanio

DZIAŁKA rolna Sucha Koszalińska,

DOM na wsi lub zamienię
696-869-045.

(GK)

Kaszubska, 0609-193-703.

(GK)

(GP)

(Glti

(GK)

2-POKOJOWE, komfortowe,
kompletne- centrum 512444-317-

(GK)

MIESZKANIE, 60m2, Dębnica

DZIAŁKA nad morzem

DZIAŁKI

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

(GK)

MIESZKANIE w Suchej Koszalińskiej

Zwycięstwa 73/2, 094-345-30-00.

DOM magazyn 693915038.

25792/A

660426-863.

z garażem, ogrodem,

DZIAŁKĘ rolną 1,50 ha, gmina
Świeszyno, 0669-038497. <fiS,

(GK)

03716/*

2-0S0B0WY 0-694-598488.

umeblowane, Koszalin,

(GP)

094/31-71-217.

Gorzebądź 886-563-935.

DOM Koszalin - okazja

(GP)

2-POKOJOWE do wynajęcia,

(GK)

0-605-66-22-51.

(GP)

0602-738-869.

0665-848-084

Koszalin, 660-318493.

Słupsk centrum (kamienica)

(N)

2'i9i/

1-P0K0J0WE 0602-804-668. (GK)
2-0S0B. pokój,Słupsk,

2-POKOJOWE do wynajęcia,

MIESZKANIE 76m2, II piętro,

idealny, duża działka 2100 mkw.,

DOM k/Rosnowa. 094/317-10-78.

(GK)

(GK)

DOM 250 mkw., nowoczesny, stan

(GK)

^600-

27042/»

094-342-62-77.

MIESZKANIE 68m2, k. Koszalina,

DZIAŁKA nad jeziorem, 5.66ara.

Raduszka, 0696-090-191.

'flIESZl

(GK)

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

(GS)

0-606-794487.

Spore/Szczecinek. 721-227-186

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

(GK)

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

2-POKOJOWE (Mostnika) do

(GK)

(GK)

2000QM -budowlana, 607578516

(GP)

0501-399-600.

pięknie zadrzewiona, Koszalin-

1-P0K0J0WE Rosnowo
(N)

0501-541-590

4-POK. 98m, Ip. Białogard.
094-312-57-57, 0607-26-26-57.

(GK)

DZIAŁKA Dębnica Kaszubska,

DOM + warsztat K-lin-

(GP)

(GK)

0662-01-02-03.

790-55-20-20.

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

0509-244-992:

Chałupy k/ Konikowa,

DOM (os. Lechitów)-

uczelni. Koszalin, 0-94/3451217
-wynajmę.

blok, Stargard centrum,

DZIAŁKA budowlana, uzbrojona,

(GK)

(GK)

MIESZKANIE 3-pokojowe, 64m2,

DZIAŁKA budowlana,
0602-616-776.

094/34243-57.

(GP)

145.000 zł. 0784-868-824.

(GK)

4 pokoje, 75m2, działa+garaż
w Rymaniu 094-358-32-29.

ul. Zakole, piękne położenie,

CZĘŚĆ domu 52 mkw., 105 tys.
0606-364-734.

(GK)

MIESZKANIE 36.53 mkw., Koszalin

(N)
25904/A

4 pokoje, 3p, Kołobrzeg Ogrody,

(GP)

Tel. 602453060.

blisko dworca. 0660-747-891.

(GK)

DZIAŁKA budowlana w Chałupach
gm. Świeszyno, 0-600-341-947.

od Kołobrzegu, 3km od morza.

2527209G1K2L

MIESZKANIE 36 m2 w Stargardzie

niedrogo. 0504-289425.

Cena 210-tys. zł.
85888» j$

(GK)

DZIAŁKA budowlana uzbrojona-

działka budowlana na planie

Mieszkanie
2-pokojowe, 39m2,
rej. Tetmajera 153.000,-

! POKÓJ dla studentów blisko

26908/A

(GK)

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

094/341-56-05,

BUDOWLANE 10 zł/mkw

Pilnie poszukujemy

NIERUCHOMOŚCI

M-4, Słupsk sprzedam lub zamienię

STRATY - CZYSTY ZYSK

0-518-995-028.

24509/»

M-3,200 tys.zł., Słupsk

Klienci płacą gotówką.

(GP)

(GK)

ZŁOCIENIEC mieszkanie
trzypokojowe 84m lub zamiana na
działkę siedliskową. 600-099-083.

ŁADNE siedlisko, blisko morza,

Aniela Barzycka -10 löt na rynku

O

ŁABUSZ- działki 10-arowe

LOKAL 140m2 Koszalin
tel. 601-715-339

27080/»

(GK)
25450/*

SKI

7w

(Gl

piątek - niedzielaj
14-16 sierpnia 20091

OGŁOSZENIA DROBNE
1okal do wynajęcia centrum
kalina, 0502431-967. (GK)
Z"---------------------------------------------------

26152/A

LOKAL gastronomiczny w Darłowie.
^4/314-67-77 po 16.00. (GK)
-----------------------------------------------------

"MOTEL Monika" -recepcjonistkę,

DZIAŁ obsługi klienta 1500 zł/mc.

KELNERKĘ, barmankę od zaraz,

znajomość komputera,

Do 35 lat. Słupsk 0-506-944-620

Mielno, 0500-239-789.

niem./angiel., nie uczące się.

lub 059/725-50-28; Koszalin

094/340-33-10.

094/716-5947 lub

(GK)

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

27075/A

26741/A

0-505-991-511.

"PRESTIGE" S.A. pilnie zatrudni

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

elektryka z uprawnieniami. Pełny

FAKTURZYSTKĘ na stałe zatrudni

0512-166-825.

etat. Zgłoszenia wraz z CV: Koszalin
,Żwirki i Wigury 4; 094-34-66640.

hurtownia Koszalin CV e-mail:

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

LOKAL
(OK)

26468/B

Koszalin, 066-1542410.
00881/A

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

Lakiernika zatrudnię. Słupsk,
ul. Lutosławskiego 22. (GP)

26193/A

w pionie handlowym. Na początek

26677/A

Słupsk 0-506- 944-620

"AGAZYN695 635293. (GK)

0600-772466.

jv-------------------------------- --------------------

26788/A

'•OWĄ halę lub powierzchnię w hali

. 602455-346.

TEL. 0-793 412-345;
27054/A

!

technika farmacji po stażu

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

25089/A

Tel. 500-277-866.

(GK)

0ÖDAM w dzierżawę warsztat

26910/A

Mierniczy (komora lakiernicza) lub

FIRMA RGB Technology zatrudni

26676/6

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

SPÓŁKA z o.o. posiadająca sieć

"Germania" 094/34240-56,

aptek w woj. zachodniopomorskim

0509-780-868.

zatrudni magistra

OPIEKUNKĘ do dziecka, Koszalin,

5676009.

94 34 20 402.

doświadczenie. (94) 31818 11

0607515219

praca@rgbtechnology.pl

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

i

OFERUJĘ do wynajęcia halę
produkcyjną 600m2 + biura

(GK)

FIRMA Transportowa poszukuje

BUDOWLAŃCÓW do prac

i pomieszczenia socjalne,
wszystkie media, plac 2000m2,
trasa Ustka-Słupsk,
0-605-825-555.

BRUKARZY z doświadczeniem,
0507403-581.

Białogard 0504434-111.

(GP)

j. niemieckiego lub

(GK)
CH Forum- gastronomia.

PAWILON usługowo-handlowy

0694-505-050.

na adres: Mexem

(GK)

604427409

h------------------------------------------------------

03678/A

094-317-72-11.

26878/A

07170/A

(GK)

——--------

TANIO. TEL0503-198457

07253/A

------------------------------PKP; 094/719-2000.

21104/0

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

26767/A

!!!!

przewozy Belgia, Niemcy,

Holandia-tanio, 0514-0203525 (GK)

SPRZEDAWCĘ zatrudnię CV

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

ze zdjęciem Cukiernia Kaliszczak,

!!!! przewozy Holandia. Niemcy,

PIU GAZOPOL ZATRUDNI NA STAŻ

ul. Zwycięstwa 26 a.

wyjazdy czwartek - niedziela,

ABSOLWENTÓW PK KIERUNEK

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

(GP)
03665/A

KONTAKT 608087827

Szczecin

(N)

27029/A

26985/A

(GK)
26995/A

(GK)

01422/A

STOLARZY, montażystę

250 zł, 067/266-96-54,
0518-373-256

(GK)

mebli-doświadczenie, kwalifikacje

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

502 509 504 94/340 84 00.

! inajtaniej Niemcy, Holandia
+ paczki

(GK)
26533/B

7

(GK)

zatrudnię Siemianice ul. Polna 11.

Wymagane doświadczenie,

6698-996-694.

(GP)

znajomość angielskiego

POSZUKUJEMY osoby na

śub niemieckiego, ADR. Praca na

stanowisko ślusarz - tokarz

cysternach. Tel. 0515-117-820

(złota rączka), mile widziany emeryt,

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

rencista. Słupsk,

TYNKI cementowo- wapienne.

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

Profesjonalnie! 662-142-955.

TRANSFERY lotniska.

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

l*okój,

26716/A

osobne wejście, lokal 50

DO sprzedaży drewnianych drzwi,

samochód. 791-303444.

(GK)

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

27043/A

STYLISTKĘ paznokci! MUO DAYSPA

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

Słupsk, 0-510-113-777.

!INTERBUS, Holandia, Belgia,

(GP)

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

z doświadczeniem 0660487 304

typosazony, 664-860-252.

operatywnych. CV proszę wysyłać:

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

smperium@akcja.pl 662-902442.

FRYZJERA, fryzjerkę (męski lub

tel. 0-505-171-321.

(GK)

damsko-męski) stylistę. Słupsk,

POSZUKUJEMY osoby z szeroką

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

0695-806-706.

znajomością Internetu,

ZATRUDNIĘ blacharzy - Słupsk,

(GK)

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

26775/A

^MIESZCZENIA magazynowe do
*vynajęcia. 0723:1908940,
3723190845 (N)
- ------------------------------------------------------

26580/A

^MIESZCZENIE 30 mkw., Koszalin
ul. Lechicka 70.0661-940-324.
(GK)
----------------------------------------------------

26754/A

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

07091/ą

(GP)

07252/A

GANZ Polska Sp. z o.o. w Sianowie

mechanizmów wyszukiwarek, oraz

ul. Lutosławskiego 22. (GP)

zdjęć - firma RGBtechnology.

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

zatrudni 2 pracowników

prowadzenia aukcji internetowych,

praca@rgbtechnology.pl

budowlanych- monterów izolacji.

jednocześnie potrafiąca kierować

(94)/318-18-11.

(GK)

DO wynajęcia stanowisko fryzjerskie
śub manicure, Słupsk,
516-122-8:12.

Wymagane doświadczenie. Praca

zespołem ludzkim

na terenie kraju. CV na adres

Aplikacje przesłać na adres:

sekretariat@ganz.pl

www.biuro@gaskom.pl

094 318 66 89

(GP)

03647/A

wymagane wykształcenie

(GP)

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

(GK)

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

jakości, praca zmianowa,

koordynator.

24019/A

07125/A

GŁÓWNEGO księgowego na pełen

handlowego. Branża f MCG, miejsce

etat (kreatywność, doświadczenie) -

zamieszkania- Słupsk- okolice.

iirma RGB Technology (94) 3.18 18

Mile widziane doświadczenie.

11 praca@rgbtechnology.pl

(GK)

0607- 828-854.

GŁÓWNEGO księgowego

p0ZNAŃ. Pokoje, mieszkania dla

Oferty pisemne na

z doświadczeniem zatrudni

znajomość języków obcych.

studentów. Fs. Nieruchomości.
0504-388400. (GK)

office@drewexim.com z dopiskiem

hurtownia w Koszalinie. CV

Zatrudni Hotel Verde Mścice.

Kierować na pk289@verde.pl

CV e-mail: hotel@verde.pl

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

S-------------------------------------------------------

26403/B

rekrutacja.

(GK)

26879/B

(GK)

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

26628/A

0REWEXIM zatrudni pracownika

HANDLOWCA do hurtowni książek.

Zwycięstwa do wyn.- 668-789496.

do działu sprzedaży z bardzo dobrą

Wym. prawo jazdy. 795433-172

(GK)

znajomością dwóch języków obcych

Wysokie zarobki!!!

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

27073/A

26834/A

WYNAJMĘ piętro w domu
studentom tanio 504943248

(N)

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

26814/A

HURTOWNIA Materiałów
pracownika do działu

tel. 094 343-24-81 wew. 210. (GK)

handlowego. 094/341-21-84.

z tematem rekrutacja.

06628/C

PORTOWA

Uwaga tegoroczni
absolwenci gimnazjum,

26941/A

Mieszkanie wojskowe 3-pokoiowe,
75,6m2, na 2-pokojowe wojskowe,
j

(GP)

tel, kont. 0-60643-66-09.

kontakt: 501 3S5 031

zatrudni pilnie osoby
do prac gospodarczych.
26991/A

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

(GK)

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

z siedzibą
w Starych Bielicach

26972/A

"AVON"1 zaprasza! 0605-251-962.

Miłe widziana
grupa niepełnosprawności.
Oferty prosimy kierować
jx»d nr tel.:
© 692 K90 TOO

(GK)
»682409G1K2A

Kształcenie teoretyczne
odbywa się
w Zespole Szkół nr 8
w Koszalinie,
a :ołatne zajęcia praktyczne
odbywają się m.in.
w ZTP TEPRO S.A
Nabór prowadzi
Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie
Ul. Morska 108.
Tel. 094-343-24-21
-662209G1K2B

,m/A

PRZYJMĘ blacharza- pomocnika.
0501-501510.

07133/A

27037/a

26740/A

ZATRUDNIĘ panią jako pomoc

(GK)
26468/A

PRZYJMĘ do sklepu spożywczego

(GP)

0661127-605.

(GK)

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

27058/

+ nowy puszor, 4.500zł.
0602-637-119.

(GK)

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

(GK)

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

00878/A

01086/

KOMBAJNY, używane maszyny

ZATRUDNIMY kierowców kat.C+E-

rolnicze - raty. 0694-033-753.

trasy międzynarodowe; praktyka,

(GK)

z własną działalnością gospodarczą

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

Słupsk, 059-842-00-31.

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

(GK)

07024/A

0601596-353.

(N)

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

ZATRUDNIMY w pensjonacie

24794/

MASZYNY rolnicze nowe i używane
wszystkie marki, części zamienne

i pomoc kuchenną 602 669-824.

do maszyn polskich i zachodnich
rabaty do 30%,

26702/A

Agri-Parts

Maiechówko przy drodze nr 6, Tel:

ZLECĘ wykonanie elewacji domu

94 3184 142,662 290 630.

jednorodzinnego, 0-664-807-227,

(GK)

(GP)
ZOSTAŃ Doradcą w Aviva

PRODUCENT KOSIAREK
ROTACYJNYCH, OWIJAREK,
502-518-060

(N)

(GP)

PRZYCZEPA 505-128-229.

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

06971/A

SKUP koni rzeźnych
hodowlanych 0-606-954-202.
KIEROWCA kat. B podejmie pracę

(GP)
0/251/A

0-504-744-663,

PRZYJMĘ mechanika, lakiernika

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

POSPRZĄTAM dom, ftp.

664-905-646,

(6K)
01075/A

07273/A

SPRZEDAM ciągnik C-360-3P (1987)

(GK)

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

26645/A

PROFESJONALNIE gotowanie,

po filologii j. angielskiego.

s przątanie (gosposia).

Tel. 660-116-778

(.69-038-357, (GK)

(GK)

(GK)

(GP)

samochód. Białogard,

PRZYJMĘ na staż ebsolwentów

20194/A

tub zadzwoń tel. $07 280 244.

powyżej 30 lat,
---------------------

01063/

KURY nioski. 5,8,10 zł. Transport.

ĆGP)

PRZYJMĘ kobietę na Stację Paliw

0505-015-362.

0608-072484

na rekrutacja.slupsk@poczta.fm,

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

tel. 059/ 845-50-33.

03532/ł

GORCZYCĘ sprzedam

KLACZ zimnokrwista z wozem

Commercial Union. Wyślij CV

PRZYJMĘ brygadę cieśli.

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

JAŁÓWKĘ cielną 094-3188-281.

07212/A

(GK)

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

0512433-768.

07216/A

ZATRUDNIĘ murarzy i dekarzy.
509-729-701 po 17.00. (GK)
—--------------- *-------------------------------

03G54/A

DOJARKI kupię, 059/842-/6-30.

sGP)

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

(GP)

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

(GP)

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

(GP)

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

26980/E

CIELAKI mięsne. Prasa kostkującą,
talerzówka. 0606-14-25-27.

(GK)

z branży motoryzacyjnej, Słupsk

w Kołobrzegu. 500-7 20-393.

FIRMA

ŁADOWARKI K-UN(0)608463-247. (GK)
---------------------------------------------------------

operator
obrabiarek
skrawających
(OSN).

I! t “AVON" arabiaj.

i KOPARKO

26641/A

01203/ł

(GK)

--------------------------------------------------------26918/A

ze znajomością j. niemieckiego

(GK)

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

i zdobyć doświadczenie
zawodowe w zawodzie:

1

01030/A

podejmie pracę;
p.handlowyl@wp.pl

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

ZATRUDNIĘ mechanika

094-37-582-51.

0-601-86-39-37. (GS)
360, 0502-287-826.

w Sarbinowie recepcjonistkę/tę

CUCHARZY
POMOCE KUCHENNE
KELNERÓW
KASJERKI

191309SZAG-A
----------------------

11 operatora koparki

PRZEDSTAWICIEL handlowy

PRZEDSTAWICIELA handlowego

mzL

!

Słupsk 0-665-816-000. (GP)
--------------------------- -------------07177/A

zachęcamy tych,
którzy chcą kształcić się

Szczecin, i Bytomska 1B

0510-247-601. (GK)

zatrudni dekarzy, blacharz

ZATRUDNI
i

(GK)

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

kaimtyima!

i Absolwencie gimnazjum
: ucz sie z najlepszymi!

OSIOWA RESTAURACJA

4-POKOJOWE komunalne, centrum
Koszalina na mniejsze,

26622/A

z doświadczeniem, pełny etat,

(GP)

NIERUCHOMOŚCI

0-785-993-822.

26103/A

(GK)

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

PRZEDSIĘBIORSTWO TECH - BUD

(GK)

07201/A

ZATRUDNIĘ kierowców kat. l!D".

0-502-340-710.

25671/1

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

(GP)

Stępień/Szczecinek,

Oferty pisemne proszę
przesyłać na

aneta@ekosc.pl

domową przy inwalidzie,

Próżniowej „TEPRO” SA
w Koszalinie ul. Przemysłowa 5

kompletnie wyposażony z lakiernią,

668-161-160.

26533/A

i wyceny stolarki okiennej.

monika@drewexim.com

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

(GK)

Budowlanych zatrudni

ZAKŁAD Mechaniki Pojazdowej
tel. 515-306-160.

502-509-504, 94/340 84 00.
...................................... ...... -......

rachunek Zakład Techniki

oraz pracownika do projektowania

(GK)

27000/A

PROWADZENIE bufetu na własny

(preferowany angielski)

TANIO! 3-pok. 0660-635-847.
f-------------------------------------------------------

(GK)

!!! WAPNO nawozowe. PPH

ZATRUDNIĘ montażystów kuchni

PROJEKTANTA wnętrz,

(N)

0-509-214-046, oferty na e-maila:

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

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

! BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,
MACIORY SKUPUJE 605533483
------- --------------------------------------------------

Słupsk 0-607-56-84-36.

(GK)

00691/a

Prawo jazdy- praca na stałe,

samochodowego i lakiernika,

PRACA biurowa, doświadczenie,

SKLEPOWE pomieszczenia K-łin, ul.

na brygadzistę.

(GK)
03686/A

angielskiego oraz dokładność.

26840/A

z doświadczeniem

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

(GP)

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

(GS)

ROLNICTWO
06983/B

0515-167-283, dzwonić no 20.

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

techniczne, znajomość języka

(GK)

(GS)

-------------------------------------------------------- C0023/B

26698/A

ZATRUDNIĘ hydraulika

------------- i............................... ... .............

POSZUKUJĘ przedstawiciela

Niemcy 060248-58-64,
091/455-34-97

0914850422. (GS)

(GK)

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

DREWEXIM zatrudni kontrolera

do wynajęcia na działalność

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

niskorozdzielczościowych, obróbki

Oszukuję tamo lokalu
gastronomiczno- jsługową,
0660-561-717, www.zybertex.prv.pl

(GP)

'10868/A

DO nworzenia animacji

OSZUKUJĘ mieszkania 2-pok. w
centrum Słupska 0-783-220-682.
(GP)

07214/A

00811/A

BERLIN- lotniska 0601-7053-53,

(GK)

okien, schodów zatrudnię

(GP)

07266/A

SZCZECINEK kierowca- mechanik

Ukw., Rokosowo, zakład fryzjerski-

lub 0-502-028-290.

00858/A

adresu pod adres

602-800924

^OKÓJ z kuchnią do wynajęcia.

doświadczony, mechanik

00858/C

I!!! wyjazdy Holandia, Niemcy,

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

POMOCNIK lakiernika,

0506-110012.

00858/B

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

(GS)

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

POKOJOWE do hotelu na stałe
CV e-mail: hotel@verde.pl

(GK)

STOLARZA. 091422-84-75.

pomorskiego zatrudni kierowców.

(GK)

fSK)

mieszkanie. Tel. 0693 913 109.

samochodowych używanych,

07203/A

CM;3/E

koordynatora. Zapewniamy

FIRMA transportowa z woj.

(GP)

(GK)

0503-198446, 067-26-69493

DO sprzedaży części

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

00118/B

!!!!!!! BUSEM DO HOLANDII

farmacji-kierownika apteki-

PARACA od zraz sprzedaż odzieży.

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

L*0KÓJ studentce, 059-843-96-01.

(GK)

!!!!! BILETY UE HOL DWORCA

Jarosławiec (zakwaterowanie),

zatrudni Hotel Verde Mścice.

Miastko (GP)

DO roznoszenia ulotek. Koszalin.

(GP)

(N)

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

Sp. z o.o.Kowalewice 9,77- ZOO

3x 120m, Słupsk, Zatorze,

27065/A

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

angielskiego.Oferty kierować

07274/A

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

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

marketingu i do spedycji.
Wymagana bdb znajomość

wykończeniowych Koszalin/

(GK)

0507-048-841.

pracownika do działu

Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503-198446, 0-67-2669493

(GK)

Wiek do 35. Wymagane
(GK)

III m n BUS- przewozy
pasażerskie, Niemcy, Belgia,

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

(GP)

1000 euro netto, legalnie, Niemcy.

Jo pionu technicznego

r---------------------------------------- 1

(GK)

--------------------------------------------------------- coiis/c

Wymagany dobry niemiecki.

ferować do BO w Koszalinie nr
26760/A

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

0503-198457.

--------------------------------------------------------------------- coiia/A

--------------------------------- —

od zaraz. Wiek do 27 lat. Słupsk

(GK)

Wykształcenie minimum średnie.

P----------------------------------------------------

26509/A

zewnętrzych, 0507403-581.

handlowego i młodego mężczyznę
(GK)

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

SEKRETARKĘ sympatyczną

ASYSTENTA handlowca do działu

(GK)

26505/A

(GK)
26977/A

:r,na współpraca. Warsztat rejon St.
Nice. Tylko poważne oferty

operatora maszyny CNC.

(GK)

ROYAL Park Hotel & SPA w Mielnie

MONTERA instalacji sanitarnych

OPIEKA nad starszymi osobami, od

26314/A

059-841-11-51, kom

pomoc kuchenną i kucharza
z doświadczeniem. 668-002-099

(GK)

0503-198446,067-26^9491 (GK)
!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,

(94) 318 18 11.

zatrudni na stałe: pokojową,

515-258-809.

00859/A

mmmmmm Holandia
--------------------------------------------------------------------- 0Ö781/A

MECHANIKA, elektromechanika

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

(GK)

codziennie z domu pod dom,

samochodowego zatrudnię,

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

(GK)

26634/A

oraz rynku niemieckiego.
praca@rgbtechnology.pl

03685/A

oraz eksedientkę w Słupsku. CV ze
zdjęciem na: aoporski@wp.pl

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

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

(GP)

"Naturhouse" zatrudni dietetyczkę

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

26269/A |

od 200zł, 0609-818-709

(GK)

handlowca ze znajomością języka

Koszalin, 516D28D90,

(GP)

CV kierować na hotel@verde.pl

RGB Technology zatrudni

(GK)

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

0-698-819-791. (GK)

27098/A

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

Hurtownia "Duet" Koszalin,

0606- 142-527,

HYDRAULIKA KONTAKT

APTEKA w Kołobrzegu zatrudni

07063/A

MECHANIKA z doświadczeniem -

FIRMA Międzynarodowa

(GK)

13 tel. 059-848-10-30. (GP)

pod nr 0598115086

ZATRUDNI SAMODZIELNEGO

^50 mkw., bdb lokalizacja przy
Orodze nr 6 do wynajęcia,

BUSY Holandia, Niemcy najtaniej

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

Koszalin 94/716-5947
lub 505-991-526.

!!!!!!! H ÜÜ U !!!!!!!! Ul! I

Hotel Verde w Mścicach.

KRAWCOWE, Słupsk ul. Spokojna

serwisanta wiecej informacji

FIRMA INSTALACYJNA

lub 59/725-50-28;

(GK)

RECEPCJONISTÓW na stałe zatrudni
26867/A

praca w gospodarstwie rolnym,

1300 zł/mc. Do 35 lat.

Mieszkanie do wynajęcia

(GK)

ul. Szczecińska 32.

(N)

(GK)

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

MAGAZYNIERA z prawem jazdy.
26998

06983/A

AMBITNA i bardzo rozwojowa praca

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

(GK)

Morskiego, 694 406 090

KIEROWCĘ kat. B,C 600-391-525

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

FIRMA Agro-Sieć zatrudni

26830/A

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

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

07117

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

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

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

bjb@hot.pl

26799/A

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

lokal handlowo- usługowy o pow.
500 mkw., centrum Koszalina.
(GK)

hotel Erania koło Ustronia

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

(GP)

PRZEWOZY
OSOBOWE

RECEPCJONISTĘ zatrudni na stałe

(GK)

--------- •----------------------- -- ------------ ---------

lltys.zł 0-509-072-993

(GP)

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

07270/1

SPRZEDAM kombajn ziemniaczany
"ANNA' sprawny, 6500 zł.,
Sąborze 11.
26855/A

(GP)

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

03606/,

26

OGŁOSZENIA DROBNE

ft piątek - niedziela

14 -16 sierpnia 2009

r/Wv
!!! OKNA PCV- Avangarde XXI

SPRZEDAM prasę Welger

MATERIAŁY budowlane

0501-775-245 Grażynka biust 5.

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

kostkująca 0664405-115.

kompleksowo. Transport. Tanio.

(GK)

0602-2846-93 Meblowozem -

!!!! www.pecet.net.pl - najtańsze

(GP)

0505-058-333.

przeprowadzki, Słupsk.

(GS)

0-511-191-619 Słupsk, Nikola.

laptopy, komputery - sprawdź nas!

SPRZEDAŻ wapna nawozowego
z transportem, tel. 0696489-003,
0602-593-573.

MOTOROWER "Komar" (1976r.)

Zwycięstwa 204; 094-340-21-15.

0606-817-013.

! MASZYNĘ DO LODÓW

(GK)

695 635293.
(GK)

(GK)

(GK)

HDS + wywrotka tel. 604 052 102.

(GP)

(GK)

"ROL- POL"

(GS)

OWOCE borówki amerykańskiej
tanio sprzedaję tel. 0603-056^828

30-LATKA, Słupsk, 0791-620-311.

HDS 8 ton Koszalin-

(GP)

(0)510-270-294.

Rolety- Rzymskie - Verticale- Plisy Markizy - Moskitiery - Żaluzje

Tanio. 0603-809-187.

stropy! tanio ! 0501-066-008.

PRZYCZEPY kempingowe, kontener

0501-066-008.

mieszkalny 2-pokojowy,

"EKO-GROSZEK" w workach: hurt

Promocje: do października.

luz- 550 zł/T; detal- 650 zł/T.

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

Recepcja: 94-318-96-77;

Dowóz!!! (094)346-19-66;

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

(GK)

0507-312-907.

CATERING- Koszalin, i okolice.

(GK)

(GK)

ATRAKCYJNA cena garaży

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.

094-342-36-72; 0608-776-938.

blaszanych - transport, montaż

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

(GK)

gratis. 0501-231-350.

(GP)

EUROPEJSKA Wesela

BETONIARKA. 600-021-836.

094/347-11-77

(GK)

ceny - sprzedaż ratalna

(GK)

FILMOWANIE, zdjęcia
0604-087-283.

PRZEPROWADZKI, 0512-181-113.

(GK)

(GK)

511-958-878.

PRZEPROWADZKI, 0668-546-864.

(GK)

(GK)

0-506-55-77-83.

TRANSPORT 1,51„ krajowy,

(GK)

094/346-85-57.

AMELIA. 0662-596-798.

SIATKA, słupki. Koszalin,

(GK)

producent. 094-342-30-68.

BLASZANE GARAŻE PRODUCENT!!!

SIATKI ogr., leśne i słupki.

NAJTANIEJ REALIZACJA

Raszyńska 0-59/842-87-55,
0-603-070-188.

KUCHARZ + obsługa, organizacja

www.garazeprzechlewo.pl

wesel oraz wszystkich innych

(N)

0660-561-717, www.zybertex.prv.pl
(GK)

DOMY, domki drewniane.

(GK)

organizuje: wesela, przyjęcia
okolicznościowe, imprezy firmowe,

(GP)

(GP)

DŁUGONOGA Słupsk,
0-514-649-895.

091/407-20-10

(GS)

094/310-84-80.

0609031520, 0506788057

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

(GP)
03373/A

0601-642-067
www.garmazslupsk.pl (GP)
WESELA, 0501-354-264.

granit - płytki 500 m2,

(GK)

0-517-180-145.

(GK)

SOLARIUM w pełni wyposażone

olcha, 0660-61-80-82.

0504-270-709.

(GP)

052-331-6248.

668-307-693.

www.fotowesela.com.pl

509996884.

KOCICA 0-600-752-038.

606-579-846.

(GP)

DREWNO opałowe, kominkowe
supercena 0608-147-958.

(GK)

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

02837/A

zawiozę!!! 604-243-970.

(GK)

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

26823/A

TELEWIZOR 29" 100Hz
608-638-171.

MĘŻATKA- Bi 723-352-647

(GK)

0-501-723456.

(GP)

TKANINY, artykuły oraz usługi

MIŁO. 0603-083437. Szczecin

tapicerskie. Koszalin Kosynierów 37

(GS)

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

ZESPÓŁ ILUZJON. 0509-706-319,

www.blaszaki.com 0-684532922,

059-840-32-07.

094/3542023 058/7629512,

www.iluzjon.slupsk.pl

0606235417,018/334-08-10.

LUB W WORKACH Z TRANSPORTEM.

(GK)

KOSZALIN, LECHICKA 56.

(GP)

Tel. 094/34542-92.

(GK)

094/342-65-23.

052/ 348-7148,0608414-949

WORKI foliowe - producent. Słupsk,
Grunwaldzka 3,060^208414. (GP)

(GS)

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

091/ 48849-11, 0517-95-93-75,
(GK)

26915/A

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

03087/A

NOWA 19-latka. 0514-810-135.

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

(GP)
06800/A

(GK)
GARAŻE, blaszaki - tanio i solidnie

094-34-03495.

- sprzedaż ratalna 0669-684-141,

!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA

0785-186-967.

24 h. Zatrudnimy Panie.

(GK)

GOSPODARSTWO ogrodnicze

094-341-16-54.

oferuje sprzedaż roślin

!!!!!!!!!!!!!!! 777;

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,

wrzosowatych, krzewów liściastych,

94/3465389

0694-074-865.

od 01.09.2009 r. Słupsk
0-607-512-170.

KONTENERY magazynowe,

06791/A

509-996-884

(N)

KRYSTYNKO z zakazanej kamery

07150/A

LODÓWKI, tanio, 094-34743-74.

www.cyklinowanie-koszalin.pl

(GK)

!!!!!!! ROLETY

POSZUKUJĘ koleżanek do

AUTOMATYKA, bramy, markizy,

współpracy w Niemczech.

0502-302-147, 094/346-84-05.
(GK)
26328/»

0-508-69-69-32.

(GP)

CYKLINOWANIE- ukł.
094-343-69-20.

(GK)

moskitiery, verticale. Produkcja

(GP)

Słupsk ul.Złota 3 059/84248-84;

CYKLINOWANIE, układanie,

SŁODKA kotka. 696-140-769.

0-507-184-767 www.zloterolety.pl

olejowanie, lakierowanie "Pardet"

(GK)

(GP)

0-696-727-338, 513-084-589.

03341/A

(GK)

SPEŁNIAMY fantazje.

!!!!! BRAMY
BRAMEX bramy wjazdowe,

CYKLINOWANIE,
układanie,renowacja schodów,

SPRAGNIONA rozwódka

garażowe, przemysłowe, balustrady,

drzwi. 0601-778402

514-633-878

napędy, monitoring - promocje, raty

(GK)

(GK)

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.

www.bramex-slupsk.eu

(GS)
00506/»

DACHY. 0602432-946.

059/842-65-57

(GK)
26093/A

(GP)

25018/A

!!!! ROLETY

DOCIEPLENIA, dachy
0514-200-824 www.darex-bud.tl.pl

(GK)

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,

(GK)
I M U I!!!!!!!! U !!!!!!!!

(GK)

\ \ \

i.

verticale, moskitiery. Stolarka

608-22-77-89.

(GK)

aluminiowa. Słupsk,

0601-781-095

ul. Leszczyńskiego 10D,

FRESCO. Tapetowanie natryskowe,
remonty, tynki maszynowe
0601-647-263. (GP)

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

943737-544,782-982-263

do 26T, wywrotki, HDS.

! 0-601-674344 zatrudnię

Przeprowadzki-transport. Słupsk.

0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82.

(GK)

0505-058-333.

100 zł/h.

(GP)

(GP)

(GK)

ELEKTRYCZNE od A-Z

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

raty, Mieszałki,

(GS)

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
25632/A

(GK)

!! 0662-665457. WYJAZDY.

!! MŁODA studentka 512-612411.

(GK)

094/34141-30,0504-308-000.

94346-30-03. (GK)

(GK)

(GK)
!!!!

zadzwoń. Jerzy, 660064164.

NAGROBKI granit od 1750zł,

zatrudnimy panie 0888-197-637

00252/A

PCV bezołowiowe i aluminium.

0725-126-074.

(GS)

CYKLINOWANIE bezpyłowe

Koszalin, Władysława IV-go 147A

!!!!!!!!!! NIGHT CLUB

(GP)

(GK)

(GK)

(GK)

07126/A

CYKLINOWANIE bezp.

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna

0500-565-973.

DOMOWE przedszkole zaprasza

00101/8

CYKLINOWANIE B/P. 692-944-672.

(GK)

OLIWIA .MAJKA 0782-913-810.

(GK)

(GK)

(GS)

OKNA, DRZWI

058/588-36-02, kom.

JW^RZTSI,;!,

wykończeniowe tel: 0794-686-703

06199/8

(GK)

0602-601-166.

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

(Szczecin).

NOWA Martusia 880065-127.

ceny. Transport, montaż gratis, raty.
091/317-88-72,094/31-88-002,
0503-073-111 www.konstal.tit.pl

!!!USŁUGI ogólnobudowlane i

(GP)

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)
(GK)

PRALKI, 091424-04-80,

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

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
13385/A

jednorodzinnych, itd., VAT. (GP)

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

0-602-723-619.

(GP)

glazura, budowa domków

(GK)

0793-172-751,

(GK)

-produkcja, sprzedaż.

(GK)

0-94/34642-80, 0-503-994-346.

(GK)

GARAŻE blaszane- konkurencyjne

094/34-00-992.

07058/»

!!!!!!!!!! 0-504-129-243.
NAJTAŃSZE remonty, hydraulika,

(GP)

(GP)

! DETEKTYW PRYWATNY

(GP)

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.

(GK)

(GK)

GARAŻE blaszane - tanio i solidnie.
!!!!!!!!! DETEKTYW

516611872

; 0-606-977-606.

(GK)

094-34741-69.

NIEZAPOMNIANE chwile,

WĘGIEL, KOKS TANIO!!! LUZEM

solidnie

! TYNKI maszynowe, tanio

PRALKI całodobowo

26514/A

(GP)

00777/»
01893/B

(GS)
(GK)

GARAŻ, ul. Grunwaldzka Słupsk

ZESPÓŁ Brandys, 0665-149-716.

513-129-851.

(GK)

Bremenhafen, 724-267-806.

(GK)

0668-49-22-39. (GK)

PRALKI! AUTOMATYCZNE. Koszalin;

(GK)

LEGALNIE zatrudnię panie

ZABYTKOWYM lincolnem do ślubu

01019/»

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,
-------- 1-----------------------------------------------

(GK)

!! TYNKI maszynowe.

GAZOWE urządzenia- naprawa,

KWADRANSIK 696-581-930.

(N)

i okolice. 0509-563-960.
(GK)

szafy, Słupsk, 0602-394-696. (GP)

kominki, solary, 0943462024,

(GK)

Tynki gipsowe llzł. Koszalin

(GP)

ANTENY, 504467-622.

(GK)

KOBIECA, 0798-909-316.

TANIE ogrzewanie: pellet, kotły,

(GK)

26936/»

602-364-943

(GK)

(GP)

(GK)

(GK)

!! POSADZKI maszynowe lOzł

PRODUCENT, TEL. 601-657-168,

DREWNO kominkowe,

0505-903-615.

(GK)

0-607-553-338.

(GP)

szpachlowanie, malowanie,

(GK)

KAMELIA 0514460-510, Słupsk.

0513-689-997.

(GP)

!! KOMPUTERY- awarie. Dojazd

JOWITA 0-692-070493.

(GK)

DREWNO kominkowe,

www.djwodzirej.com.pl

22585/0

!!! Glazura, terakota,
gratis! Koszalin, 796-566441.

TANIE GARAŻE BLASZANE.

(GP)

783935032 (GK)

(GK)

GORĄCA brunetka. 514-808-274.

DREWNO kominkowe suche,

601-193-777.

(GK)

0608-260-820.

gładzie, terakota, glazura

! pralkonaprawy,Słupsk

osiemnastki, imprezy dla firm,
K-lin, 094-346-33-51;

Dojazd gratis. Koszalin,

(GK)

IZA Kołobrzeg 508-058-893.

059/847-19-01.

(GP)

!!!! KOMPUTEROWY serwis.

665-859-565

(GK)

STYROPIAN producent, dostawa.

03601/»

!!!!! REMONTY, malowanie,

03670/B

DREWNO kominkowe i opałowe.

!!!!! CYKLINOWANIE bezpyłowe,
0-59/843 43-20,0-601-64-10-92,
układanie, www.kaliszewski.com.pl
(GP)

07256/A

ILONA 19 lat. 0727-670-334.

Q3705/A

dyskoteki, www.ibiza-party-club.pl

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

DOMINA sekretny świat

516-366-144

05641/»

(GP)

GORĄCA nowa 18-latka

DREWNO kominkowe - brzoza,

(GP)

WESELA, komunie, chrzty,

(GP)

(GK)

SKOCZEK Wackier, Hilti TE24,
DREWNO komin, brykiet.
698721191

NAPRAWY RTVA6D

(GP)

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

(GP)

REMONTY

DOJEDZIEMY, 0723-011-151. (GP)

SIATKI, słupki, drut - ocynk, żarzony,
(f

Produkcja, montaż,

(GK)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naprawa

(GK)

ROLETY

26851/A

DOJADĘ, 0728-278-315.

06849/»

059/84-37-373.

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

Producent, Słupsk 059/847-1642.

kolczasty, 059/84-71-329.

Słupsk, 0603-125-269,

0604-790491.

04823/»

"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,

BIUŚCIASTA, 0-607-304-654. (GK)

druty, słupki. Transport. Montaż.

DREWNO bukowe od 105zł/mp.

TANIO! wesela, imprezy,

WYWROTKA samozaładowcza 101

03673/

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka,

garażowe. Goleniów

DREWNO 0668-546-864.

WYWROTKA + HDS, 0601-638-704.

(GP)

(GP)

ROLETY Koszalin 0-602-188-783.

(GP)

(GP)

Słupsk, 0661-177-611. (GP)

szkolenia i konferencje. Kontakt
(GK)

0-504-703-726.

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

(GP)

(GP)

KADA-MS kada@ms.pl
059/84-00-310

(N)

TRANSPORT, przeprowadzki, Słupsk

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy

tel. 512-212-386. Promocja!

ROYAL Park Hotel& SPA w Mielnie

TANIO Słupsk 604611604.

(GK)

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

www.drewbud.com.pl.

OKNA
SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.

(GK)

TRANSPORT PRZEPROWADZKI

(GK)

0501-231-350, 0505-126-033.

798710329

imprez okolicznościowych,

500-201-769.

(GS)

00515/9

01786/»

międzynarodowy, przeprowadzki.

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333

06

BRAMY garażowe i wjazdowe
Goleniów 091/407-20-10 (GS)

AGNIESZKA Koszalin

ALICJA, 0792-355-376. Szczecin

ogrodzenia, balustrady.

(GP)

GŁ
(G

GŁ

Słupsk, www.bramstal.slupsk.pl

ABSOLUTNIE wszystko.

ANIA młoda nowa 0662-720-125.

DO TYGODNIA 0598334312

(GK)

0608457-644.

23 lata.

garażowe, Kołłątaja 35,
0-505-688-247, 059/840-17-17,

ASIA 515-66-39-08, Słupsk.

(GK)

KASETY Video na DVD
602-656-313.

balustrady, bramy wjazdowe,

(GP)

(GK)

SIATKA- sprzedaż, montaż,

BLASZAKI, garaże -konkurencyjne

FILMOWANIE HD, foto
600-624-602.

(GS)

GL
(G:

04997/0

600-749-012 koszalinianka

(GK)

(GK)

(GP)

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.

26821/A

•STYROPIAN, wełna,

ma

BRAM-STAL: ogrodzenia,

(GK)

512-514-523 gorąca 30-latka.
PIANINO, 503-018-955.

693494-814

059-841-2444

(GK)

(GK)

(GS)
(GS)

HDS- wywrotka. 0602-372-620.

(GP)
03709/A

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.

www.willamilenium.pl

Ustka.

(GK)

GL

ul. Ogrodowa 8, tel. 508-230-887,

504-172-480, zatrudni panie,

PARKIET dębowy kl. I i II, lOOmkw.

IPUSTAKI ceramiczne, dachówki,

0662-227-276. (GK)

00729/»

30-LATKA Słupsk, 0-515-505-984.

(GK)

0-5

GU
(G!

(GK)

(N)

(GS)

okolicznościowe

tel: 094-341-83-22.

25887/A

wwwjvkcesoriahydrauuczne.pl

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

www.baminek.pl

Koszalin, ul: Lechicka 4,

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

I Układanie kostki, 0505-058444.

IGRANIT, kruszywa, 0505-058444.

WESELA. Imprezy

AUTOLAWETA 0669-826-078. (GK)

08i

GU

zewnętrzne sprzedaż- montaż.

0600-696-516 Dwie początkujące.

AL/PEX, KOLEKTORY SŁONECZNE.

ZETOR 82 45, przyczepa kontener
0601-767-925.

609-515-882 (GK)

EKOGROSZEK GRZEJNIKI, POMPY,

gu
25613/»

!!!!!! OKNA"Akus",5i6komorowe współczynnik o,5, rolety

! SCANIA wys. burty 3W.

(GP)
NAJTANIEJ PIECE, KOTŁY NA

(GK)

opryski, kombajnowanie, itd,

ceny!!! (GK)

0-513-694-998 Monika - prywatnie.

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.
USŁUGI rolnicze: orka, siew,

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-5054, 0502-637-252. (

zamiennymi, 691-670-627.

06(

Okna dachowe PCV. Atrakcyjne

(GP)

na chodzie z częściami

(GK)

(GP)

GUI

wieku. "Drew-Plast", Koszalin,
Zwycięstwa 253. (094)347-65-32

(GP)

27072/A

06167/»

piątek - niedziela
14-16 sierpnia 2009
GLAZURA, gładzie, regipsy. Słupsk,
0607-158-044.

W0D.-KAN.-C.0.

(GP)

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

03714/

509-765-180.

(GK)

0-519-624-676.

26704/A

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

(GK)

wod-kan energ. klimatyzacje, C.O.

balowanie, 668-836-699.

!!!! WCZASY, weekendy, ryby,

ul. Zwycięstwa 6,

grzyby; www.wczasy-porost.pl zapraszamy!

(GK)

25865/A

cyfrowe
klasyczne

adres Polska- Niemcy -Holandia.
Stanley - kuchnie.

gazowe,docieplenia, remonty,hale,

(GK)

Tel. 504160198!!!

(N)

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

ogólnobudowlane, 0-512-257-843.

(GK)

(GK)

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

APARATY
SŁUCHOWE

!!! Przewóz osób z adresu pod

GLAZURA, terakota, 0600-950-044

GŁADZIE bezpyłowe, płyty g-k,

! Stanley - Koszalin
094/347-13-66.

07082/A

EXPERT -Hydraulika,przyłącza

23328/A

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

LABRADORY rodowodowe

(zielony domek przy Gdańskiej)

sprzedam, 0510097482

HYDRAULICZNE instalacje,

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

(GS)

przyłącza, kotłownie, koparka,

SCHRONISKO, noclegi turystyczne

Miastko, Czereśniowa 12

059/84249-21, 0-796-901-544.

Informacja telefoniczna codziennie:

0512-327-307.

(GP)
06845/A

HYDRAULIK, przeróbki.

r—

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

gładzie,

01970/A

605451-963.

ogóinobud.

0602-877-660.

(GK)

HYDRAULIKA, CO, gaz,
604-872-778.

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

0500-508437.

00647/A

26984/A

25558/A

OGÓLNOBUDOWLANE, docieplenia,

~~--------------------------------------------------------------- 01068/A

Mieszkaniowe - 0693-142-919.
(GP)

remonty, hale, polbruki, chodniki,

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

energ. C.O. gazowe,

POSADZKI

hydraulika, przyłącza wod-kan

03713/A

maszynowe 603105659

'—---------------------------------------------------

25899/A

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

REMONTY A-Z,
(GK)
REMONTY i

05405/A

przydomowych, udrażnianie
(GP)
03687/A

! GINEKOLOG 518-254-040

24782

509-306-317.

(GK)

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

0943406117

GINEKOLOG 0790-685-267

obudów chłodnic, sprzętu AGD,
leżaków, 506043780.

Remonty, 792-695420. (GK)

!!! CZYSZCZENIE dywanów,

tynki + posadzki maszynowo,

tapicerki. "Frot". 094-343-19-52

teł. 664423-307, 507-106-151.

0608-245-353.

(GP)

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

07040/A

WYMIANA pokryć dachowych.
Tel.663-882-366. (GS)

26419/A

Tanio. 050346-21-22.

(GK)

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

25573/A

01050/A

GINEKOLOG, 0603-92-28-92

26833/A

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

(GP)

LECZENIE bólu kręgosłupa, terapia

603724634 (GK)

MASAŻYSTA kręgarz 727-288-901.
(GK)
23777/A

2-POK. do wynajęcia
0889-696-330.

maniciure, pediciure StarNails
Gehwol Grafiti 601149 881.

663-802-612.
17900/A

PAZNOKCIE żelowe 40 zł
608349103

04206/A

manualna, masaże, fizykoterapia,

(GK)
27071/A

SZKOLENIE medyczny pedicure

od 14 września Koszalin, Morska

0608-279-405. (GK)

0602-375499.

s>

Global Services

Amerykańska firma Stream jest międzynarodowym liderem w technicznej
obsłudze klienta. W Szczecinie obecni jesteśmy od 2005 roku i zatrudniamy
ponad 220 osób, które z powodzeniem wspierają światowych producentów
branży IT i elektroniki.

Firma aktualnie poszukuje pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
(j. niemiecki)
Wymagania:
• bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
• dobra znajomość obsługi komputera
• zdolność analitycznego myślenia
• komunikatywność

07304/A

KELNERKĘ (kelnera) i kucharza
zatrudnię. Słupsk,

(GK)

(GK)

(GK)

(GP)

-------------------------07270/A

094-341-14-63, 0600-034-005.

Stream

zarobki od 3000zł,

(GP)

USŁUGI melioracyjne i inne

26207

27091/A

prac remontowo-budowlanych,

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

Gehwol, 601-149-881.

(GK)

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

FIRMA zatrudni pomocników do

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

0-517-728-982.

27154/A

CAMPING stan bdb.

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

(GK)

—----- :—..................

SZKOŁA Jogi zaprasza

(N)

26718/A

27050/A

Polskiego 24-26 Koszalin,

600435305.

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

!! PRANIE dywany, meble

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

(GK)

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

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

03585/A

na uchu J036. 0504-203-899. (GK)

Piłsudskiego 11-15.

kompleksowa rehabilitacja, Wojska

tapicerki, inne, 0502-323479. (GK)
26143/A

03640,

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE,

07105/A

(GP)

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

0696-642-247.

STOLARZ meblowy, 0609-973-593.
------------------------------------------- :-------------

(GP)

ZAGINĘŁA suczka Husky, tatuaż

PRZEDŁUŻANIE włosów, TANIO!

(GS)

!! CZYSZCZENIE, pranie, dywany,

00335/A

26417/A

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.

(N)

25/99/a

(GK)

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

(GS)

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

Golden Retriever, 0-602-766-605.

(GK)
26721/A

27057/A

SZCZENIAKI z rodowodem

YORKI, 0605-340-303.

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

(N)

SPAWANIE tworzyw sztucznych,

foteli, dywanów, 094/34142-95.

'-------------------------------------------------------- • 26769/A

------

26243/C

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

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

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

26072/A

terier. Sławno, 600482463. (GK)

usta, kreski, 60440-8749.

MATERIAŁY profesjonalnego

(N)

(GP)

zderzaków samochodowych,

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

01271/A

GINEKOLOG A-Z 0518-525-555
----------------------------------------------------------

(N)

(GS)

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

!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,
(GK)

06969/A

25269/A

03715/A

SPRZEDAM klacz ze źrebakiem,

SPRZEDAM szczeniaki yorkshire

MAKIJAŻ permanentny. Promocje-

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

GINEKOLOG kobieta 0516-808444

(GK)

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

00650/A

0-664-185-701.

'----- -—:- --------------------------------------------

0-504-088-528;

(GK)

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

602727172

www.corekton.slupsk.
I UBEZPIECZENI - DUŻA ZNIZKA

0501-97-30-62.

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

00965

Westerplatte 68, 059/84-00-255,

PRANIE!!! DYWANY, MEBLE

25878/A

11080/A

wałacha. Wielkopolskie.

MASAŻ leczniczy gratis 19.08.

ALKOHOLOWE odtrucia

Szczecińska 63, 0-59/843-07-62,
!!!!!!!!!!!!!!SUPER

25052/B

(N)

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

PRALNIA dywanów Słupsk

(GS)

0602492-089.

505585113.

(GK)

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

(N)

ogrodów. 507778951,

inne usługi

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

TYNKI,

602571075

94-346-33-63.

POLBRUK, docieplenia, aranżacja

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

Remonty Stargard 0607-722-226.
(GS)
REMONTY,
(GP)

06987

(szamba), również z oczyszczalni

remontowo- budowlane,
0888-055430,

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

(GK)

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

35409SLBH A

i nerek, dróg oddechowych, otyłości
i nikotynizmu. Koszalin, Żwirowa 10,

609046-258.

SHIH TZUlOtyg. 0500-217-816.

schorzeń układu pokarmowego

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

26499/A

25056/A

astmy, migreny, chorób kobiecych,

058/302-39-65, 0-509-038425,

WYWÓZ nieczystości płynnych

kanalizacji, 0506-560410.

"—*------------------ --------------------------------

różnego pochodzenia, nerwic,

montaż gratis - cały kraj! Tel.

MONTAŻ instalacji gazowych,

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

660-164-363.

GARAŻE blaszane. Transport,

01717/A

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

8.00-16.00 (059)8402435

Bezpłatne
badanie słuchu!!!

akupunktury skutecznej
w zwalczaniu zespołów bólowych

(GS)

PINCZERKI- miniatury

BATERIE DO IMPLANTÓW
NAPRAWY APARATÓW

!! SANATUS poleca zabiegi

25393/A

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

BATERIE

(GP)

(GP)

(GP)

REGIPSY poddasza ścianki
606437368 (N)

0-660-385-917.

0-512-245-075, www.RobStal.pl

0-512-257-843, 059/842-98-01

(N)

ZDROWIE

(GK)

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

(GK)

04669/A

solidnie. 059/83345-36,

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

(GS)

(GP)

01821/A

GARAŻE- blaszaki tanio

26956/A

26875/A

0-605-286-058,

Kompleksowe wykończenia

MALARZ.

WWW.HDV2.EU 0504-910-758. (GS)

HYDRAULIK, tanio, 0664-201-201.

wnętrz, 0798-139-593,
091-391-16-92.

SARBINOWO domki 509337091 (N)

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

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

(GK)

(GK)

FILMOWANIE+PHOTO-FREE-

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

(GS)

! Stanley - szafy.

23266/A

501-059-697,094/3188-990. (GK)
---------------------------------------------------------

Bytów, Sienkiewicza 5

27020/A

00954/A

06420/A

BEAGLE rodowodowy.

Słupsk, PI. Dąbrowskiego 6

00531/A

(N)

BIAŁY wilk- rodowodowe szczenięta,

25195/A

ŁEBA - pokoje, 059-866-26-34. (GS)

(GP)

GŁADZIE, regipsy, 0885401407

25271/A

WWW.PRZEDLUZANIEWLOSOW.

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

GŁADZIE bezpyłowo; 0603-291-555
~~~-------------------------------------------- :- -------

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

0662-330-152. (GK)

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

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

WIZYTY domowe 509-306-317. (GK)

EULOTKA.PL 509-690-525

(GK)

0-508-326-783. Ogrzewanie.

(GP)

Specjalistyczny Gabinet
Protezowania Słuchu

26753/A

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

GLAZURA, remonty,

WYPOCZYNEK

(GK)

! HYDRAULIK przeróbki

GLAZURA, hydraulika,
-154-752.

Stanley - garderoby.

22944/A

0606477487 (od 10-tej.)

(GP)

PŁYTY drogowe. 060747-35-15.
(GK)

Trafiłam do Streamu w kwietniu 2008r. Po
dwutygodniowym szkoleniu produktowym,
zaczęłam pracować jako konsultant
wsparcia technicznego. Kontakt z klientem,
niesienie pomocy i rozwiązywanie
problemów technicznych sprawiało mi
mnóstwo przyjemności. Dzięki
wykonywaniu obowiązków sumiennie i z
zaangażowaniem w sierpniu tego
samego roku stałam się Mentorem
Teamu i teraz jestem jego podporą w
sprawach wiedzy technicznej.
Wspieram cały dział w ciężkich
chwilach, dzieląc się swoją wiedzą
produktową; dodaję otuchy
strudzonym konsultantom,
podnoszę na duchu po ciężkim
dniu; staram się również dbać o
to, by team był zgrany,
organizując relaksujące
wypady po pracy:)

Oferujemy:
• umowę o pracę na czas nieokreślony
• pakiet szkoleń podwyższających kwalifikacje
• zdobycie bogatego doświadczenia w międzynarodowym środowisku
• możliwość odbycia kursów j. angielskiego
• prywatną opiekę medyczną

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji
wraz ze zdjęciem na adres e-mail: rekrutacja@stream.com
Stream International

Al. Wojska Polskiego 62
70-470 Szczecin
Te!.: 091 488 13 23, 091 434 13 50

www.stream.szczecin.pl

Małgorzata Wawrzyniak
- Mentorka w Stream

Nie w Dublinie, nie w Berlinie,
a stabilną pracę
znajdziesz w Szczecinie!
104809SZH-A
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Groszowe oprocentowanie kredytu.

zatrudni

w starie

Teraz TYLKO 9%

- PASTES

dla Ciebie
i Twojej Rodziny

handlowca

SSK

fees zaswtaocaBfi o decfaadKfe

-wysSans^Pfr-n UbHT-40

z doświadczeniem lub do przyuczenia.

śer śx»ięczjc:e£ i iabe^sessEń
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM'
76-200 Słupsk ul. Hubaiczykow
www.smrazem.pl
059/342-16-97, kom. 0695-944-60C

Wymagane prawo jazdy kat. "B".

Słupsk, ul. Lutosławskiego 22

691909SLBH_A

728709SLBH_A

materiały
budowlane

Farba akrylowa
wewnętrzna
Biała 10 L
Oddziały:
Słupsk, ul. Grunwaldzka 15, tel. 059 845 62 01,
Lębork, ul. Majkowskiego 10, tel. 059 863 14 90,
Bytów, ul. Miastecka 2, tel. 059 822 66 26.

www.bat.pl
724609SL.BH.A

PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI90KM XT 2004
HOMOLOGACJA NA CIĘŻARÓWKĘ, BEZWYPADKOWY,
SERWISOWANY, JEDEN WŁAŚCICIEL

r
1

CENA: 16.800,- NETTO

J

Peugeot 207 nICE wersja limitowana
z KLIMATYZACJĄ
ROK PRODUKCJI 2009, NA GWARANCJI
CENA: 41.990,-BRUTTO

Peugeot 308 TRENDY NAVTECH rocznik 2009
Fabrycznie nowe, na gwarancji fabrycznej
Atrakcyjne upusty cenowe
Cena: od 63.300,-BRUTTO

PEUGEOT PARTNER TEPEE p,
JEŹDZISZ BEZ
PEUGEOT ukommhiic TOTAU

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot. Zużycie paliwa:

Peugeot Partner TRENDY 5 osobowy DEMO 2009
Na gwarancji, przeb. 5.000 km Cena: 55.400,- brutto
Dostępne modele z„kratąw- odlicz VAT!
Cena od 50.000 netto

•/4!

Peugeot 207 Presence 3d
1,4 Pb 75km

od 5,6 do 8.41/100 km, emisja COz: od 147 do 199 g/km.

Rocznik 2009. Atrakcyjna cena.
PEUGEOT PARTNER TEPEE

38.600,-brutto

Skorzystaj z wyjątkowej okazji. Teraz funkcjonalny Peugeot Partner Tepee
w cenie pomniejszonej o wartość podatku VAT Jeśli posiadasz firmę,
dodatkowo możesz odliczyć sobie do 6000 zł podatku VAT. Poznaj
szczegóły tej atrakcyjnej oferty. Zapraszamy do salonu Peugeot.

Peugeot 407 2.0 HDI 136KM 2009r.
Samochód demo, niewielki przebieg

kontaktowy do fotoofert to: 0598485763-64 lub 602783487, 609 208 868

www.peugeot.pi

Gwarancja producenta

ANKRISi

Andrzej KURZAK

ul Lutosławskiego 22

76-200 Słupsk
fel. (0-59) 841-24-81

o

SSS^SSJSSySSSS^ fax (0-59) 841-24-80 *www.ankris.peugeot.pl e-mail: ankris@peugeot.com.pl

-

AU
mjGEornNMNCE

Cena: 76.900,- brutto

713809SLBH>
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KONTAKT Z REDAKCJĄ: DANIEL KLUSEK
email: akcja@gp24.pl; daniel.klusek@gp24.pl
tel. 059 848 8121, Gadu-Gadu: 10246970
ul. Hemyka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

a kcj aj> re£fa kcj a

Obiecali, ale nic nie zrobili
PROBLEM Mieszkańcy ulic Sobieskiego, Piotra Skargi oraz Szczecińskiej skarżą się, że urzędnicy nie naprawili drogi
na ich podwórku, choć wiele razy im to obiecali.
Marcin Markowski
ftarcin.markowski@gp24.pl

O fatalnym stanie dwóch
dróg mieszczących się na wspól
nym podwórku dla lokatorów
ulic Szczecińskiej, Piotra Skar
gi i Sobieskiego w Słupsku pisa
liśmy wielokrotnie. Ich problem
zaczął się w chwili remontu uli
cy Sobieskiego. Wtedy na ich
dotychczasowym podjeździe po
jawiły się metalowe słupki oraz
Wysoki krawężnik.
Teraz, aby dojechać do swo
ich domów, muszą przejechać
przez całe podwórko od strony
ul. Towarowej. To jednak nie
jest takie proste, bo droga jest
w bardzo złym stanie.
Mieszkańcy od dawna na
rzekają na to, że ich podwórko
pełne jest głębokich dziur, przez
które niszczą swoje samochody.
- Po tym podwórku nie da
się jeździć - mówi Elżbieta Rzędziak, mieszkanka ulicy Szcze
cińskiej. - Po deszczu są tak
głębokie kałuże, że nie wiado
mo, czy nie zahaczy się o coś
podwoziem. Kilka razy już ude
rzyłam o któryś z wystających
kamieni i części krawężnika.
Ostatnio za mechanika zapłaci
liśmy kilkaset złotych, bo
od uderzenia pękła jakaś część.

Droga na podwórku jest tak dziurawa, że kierowcy często niszczą tam swoje auta.
Lokatorzy poinformowali
nas, że nie raz byli świadka
mi sytuacji, gdy w chwili za
grożenia kierowca karetki
nie chciał przejechać po
dziurach do czekającego
w tej okolicy pacjenta.

Śmieci posprząttane,
teraz czas na ch aszcze

Mieszkańcy ulic denerwują
się, że urzędnicy na naszych ła
mach obiecywali, że podjazd zo
stanie naprawiony na początku
tymczasowo, a potem, kiedy zo
stanie zakończony remont
przy ul. Paderewskiego, zosta

Fot. Knyatof Tomasik

nie wylana odpowiednia na
wierzchnia. Remont ulicy Paderwskiego zakończył się kilka
miesięcy temu, a podwórka
wciąż nie naprawiono.
- Obiecywano nam remont
w wakacje, ale do tej poiy nic

nie zrobiono - pisze jeden z in
ternautów. - Rozkopano nasze
podwórko, wymieniając rury
wodociągowe. Potem przysypa
no wszystko piachem i żwirem.
Po intensywnych opadach desz
czu porobiły się dziury i wyrwy

gorsze, niż były wcześniej. Lu
dzie jeżdżą, klną, urywają sobie
koła oraz psują zawieszenie.
Ciekaw jestem, kto zwróci pie
niądze za naprawy aut, bo re
montu jak nie było, tak pewnie
nie będzie.
O podanie konkretnego ter
minu, w którym podwórko zo
stanie naprawione, poprosili
śmy Wiesława Kurtiaka, dy
rektora słupskiego Zarządu
Dróg Miejskich.
- Wiemy, że są tam dwie
drogi wewnętrzne, które wyma
gają remontu, ale na razie nie
mamy na to pieniędzy - mówi
Wiesław Kurtiak z ZDM.
- Na razie doszliśmy do porozu
mienia z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Mieszkaniowej, że
oni zajmą się remontem, a Za
rząd Dróg Miejskich ma się za
jąć dostarczeniem materiałów.
Póki co jednak jest to niemożli
we, właśnie ze względów finan
sowych. Wiemy jednak, że re
mont jest tam niezbędny, dlate
go zostanie on uwzględniony
w prowizorium budżetowym
na następny rok.
W ZDM dowiedzieliśmy się
także, że osoby, których samo
chód uległ uszkodzeniu w pa
śmie drogowym, mogą zwrócić
się o wypłatę odszkodowania. ■

Wrak straszy na podwórku
SŁUPSK Właściciel nie interesuje się autem. Sprawą zainteresowaliśmy więc administratora.

INTERWENCJA Krzaki zarosły plac w centrum miasta.
Słupszczanie
zwrócili
nam uwagę na zaniedbany
plac na skrzyżowaniu ulic
Wita Stwosza i Kasprowi
cza. Chociaż to samo cen
trum miasta, od dłuższego
czasu nikt nie przeprowa
dzał tam żadnych prac po
rządkowych.
- W efekcie cały plac
strasznie zarósł najróżniej
szymi roślinami. Najgorzej
jest od strony ulicy Kaspro
wicza, gdzie krzewy mają
już prawie dwa metry wyso
kości - skarżą się okoliczni
mieszkańcy. - Wygląda to
okropnie. Ktoś wreszcie po
winien się tym zająć.
O problemie powiadomili
śmy wydział gospodarki ko
munalnej i ochrony środowi
ska w słupskim ratuszu. Do
wiedzieliśmy się tam, że
sprawa jest znana urzędni
kom.
- Właściciel został powia
domiony, że ma uprzątnąć
ten teren i utrzymywać go
w zadbanym stanie - usły
szeliśmy w WGKiOŚ. - Jeśli
to nie poskutkuje, sprawą
zajmie się straż miejska.

WIDZISZ-PISZ
Jeśli widzą Państwo coś, co
Was zdenerwowało, poinfor
mujcie nas o tym. Pod adre
sem: akcja@gp24.pl czekamy
na e-maile z opisem sytuacji.
Zachęcamy też do wykony
wania i przesyłania nam foto
grafii. Interwencje moż
na również zgłaszać telefo
nicznie pod numerami: 059
84881 21,059848 81 53.

Wtedy właściciel terenu bę
dzie musiał się już liczyć
z mandatem albo nawet
skierowaniem sprawy do są
du grodzkiego.
To już nie pierwsza nasza
interwencja dotycząca tego
placu przy skrzyżowaniu
ulic Wita Stwosza i Kaspro
wicza.
Kilka miesięcy temu
mieszkańcy poskarżyli się
nam na zalegające na nim
sterty śmieci. Dopiero po na
szej interwencji u władz
miasta, właściciel terenu za
brał się za sprzątanie.
(man)

Pan Eugeniusz, mieszka
niec ul. Armii Krajowej, za
uważył, że na podwórku
za kamienicą nr 33 od wielu
miesięcy stoi wrak.
- Ford nie ma nawet ta
blic rejestracyjnych - mówi
nasz czytelnik. - Cały jest
porozbijany, ale najgorsze,
że bawią się w nim dzieci.
Sprawdziliśmy sygnał pa
na Eugeniusza. Samochód
wygląda fatalnie, ma powy
bijane szyby i brak mu klapy
od bagażnika.
O sprawie natychmiast
poinformowaliśmy Zbignie
wa Wala, kierownika dru-

giego oddziału Przedsiębior
stwa Gospodarki Mieszka
niowej.
- Pójdę na podwórko
i sprawdzę, w jakim stanie
jest ten samochód. Domy
ślam się, że jest to auto męż
czyzny, któremu już raz kie
dyś zwracaliśmy uwagę
- zapowiedział Zbigniew
Wal. - Zobowiążę ponownie
mężczyznę do usunięcia
wraku. Jeśli to nie poskut
kuje, poinformuję straż
miejską. Ona usunie samo
chód, a kosztami obciąży je
go właściciela.
Daniel Klusek

Tyle zostało po samochodzie stojącym przy ul. Armii Krajowejt0t.KamiiNagórek

Posprzątajmy po psach

Pomogą za darmo

NASZA AKCJA Darmowe akcesoria dla zwierząt.

SŁUPSK Mecenas poradzi i powie, jakie mamy prawa.

W słupskiej redakcji „Gło
su Pomorza” przy ul. Henry
ka Pobożnego są do odbioru
jednorazowe tekturowe ło
patki i papierowe woreczki
na psie odchody. Każdy wła
ściciel psa może przyjść
do nas i za darmo otrzymać

akcesoria, które pomogą mu
posprzątać po swoim pupilu.
Łopatki i woreczki moż
na odbierać od poniedziałku
do piątku w godz. 9-16, numery

telefonów do redakcji 059 848
81 00,059 848 81 21.
(dmk)

Słupskie Biuro Porad
Obywatelskich informuje, że
udziela bezpłatnych porad
i informacji o prawach
oraz obowiązkach obywatel
skich.
Biuro mieści się przy al.
Sienkiewicza 21 (pierwsze

piętro) i czynne jest od po
niedziałku do czwartku
w godz. 8-16.

Telefon do Słupskiego
Biura Porad Obywatelskich
059 842 22 55, bezpłatna in
folinia 0 800 120 860.
(DMK)
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Udane sprawdziany
REPREZENTACJA We wtorek i środę nasze koszykarskie i piłkarskie kadry roz
grywały towarzyskie potyczki. Kibice ze sprawdzianów powinni być zadowoleni.

Ludovic Obraniak (z lewej) zachwycił wszystkich strzelając dwa gole w swoim debiude w biało-czerwonych
barwach podczas meczu z Grekami. Obok Konstantinos Katsouranis.
fot. PAP/Barttomiej Zborowski

Maurycy Brzykcy
maurycy.brzykcy@qs24.pl__________

Zacznijmy od piłkarzy Leo
Beenhakkera. Już we wrze
śniu czekają nas mecze wła
ściwie ostatniej szansy w eli
minacjach do mistrzostw
świata 2010 w RPA. Zagramy
u siebie z Irlandią Północną
i na wyjeździe ze Słowenią.
W obu meczach musimy wy
grać, jeżeli chcemy liczyć
na awans.
Co dobrego możemy wy
nieść z meczu z Grekami
(2:0)? Pozytywem jest z pew
nością wynik z dobrą europej
ską ekipą. Dobry powrót
do reprezentacji zanotował
również Artur Borne. To waż
ny człowiek w naszej kadrze
i chcemy, by bronił dostępu
do naszej bramki tak, jak to
robił w środę. Debiut - ma
rzenie ma na swoim koncie
Ludovic Obraniak, który pol
ski paszport dostał dopiero

kilka tygodni temu. Już
na pierwszy rzut oka widać,
że to piłkarz europejskiego
formatu i nie mówimy tu
o strzelonych golach, ale
0 mądrości w grze. Nie ma
wątpliwości, że będzie on du
żym wzmocnieniem. Co inne
go Ebi Smolarek, który jako
jedyny nasz piłkarz nie ma
w tym momencie klubu. Beenhakker trochę na siłę cią
gnie go za reprezentacją.
Smolarek jak na razie jest bez
formy i to musi martwić, po
dobnie jak Roger. Jeżeli przez
miesiąc nic się nie zmieni, to
powinni oni stracić miejsce
w pierwszej jedenastce. Z Ir
landią i Słowenią muszą za
grać najlepsi nasi kadrowicze.
Pozytywnie można również
mówić o naszych koszyka
rzach. Sparowali dwukrotnie
z Chorwacją, czyli silną euro
pejską ekipą, notując porażkę
1 zwycięstwo. Cieszy atmosfe
ra w kadrze i dobra forma

niemal wszystkich zawodni- j
ków. Prezes Polskiego Związ
ku Koszykówki, Roman Ludwiczuk, powiedział nawet,
że obecnie mamy najmocniej- i
sze zestawienie podkoszowych w Europie. Coś w tym
musi być, bo Gortat zwłaszcza
wr środę pokazał dużą klasę.
Dorzucając do tego Szymo
na Szewczyka, Adama Wójci
ka, czy Macieja Lampego tre
ner Muli Katzurin ma kłopot
bogactwa. Nie ma go z kolei
na obwodzie, zwłaszcza jeżeli
chodzi o strzelców. Do Davida
Logana piłki będą kierowane
w najważniejszych momen
tach, ale zarówno Łukasz Ko
szarek, jak i Krzysztof Szubarga mocniej powinni włą
czyć się w zdobywanie oczek.
Od dziś do niedzieli Polacy
zagrają w towarzyskim tur
nieju w Londynie z udziałem
Wielkiej Brytanii, Turcji oraz
Izraela. Oglądać ich popisy
można w TVP Sport. ■

Niedzielny hit: Lech - Polonia

©TOBeT.COM

PIŁKA NOŻNA Już dziś, w piątek, początek trzeciej kolejki ekstraklasy.

Skarby
Kibica

Dwie pierwsze serie spo
tkań nie mogły rozczarować
stęsknionych za ligą kibiców.
Było sporo ładnych bramek,
ciekawych wyników, a przede
wszystkim emocji do ostatniej
minuty. W piątek mająca
komplet 6 oczek Polonia By
tom zagra we Wrocławiu
z mającym wielkie aspiracje
Śląskiem. Gracze trenera Ry
szarda Tarasiewicza przegra
li w ostatniej kolejce, w doli
czonym czasie giy 2:3 z Polo
nią, ale tą z Warszawy, więc
teraz będą chcieli się odgryźć
na jej imienniczce.
W sobotę na stadion Legii
Warszawa zawita Cracovia
z nowym trenerem - Orestem
Lenczykiem. Doświadczony
szkoleniowiec musi szybko
postawić swoją ekipę na nogi,
bo jak na razie po dwóch me
czach ma 0 punktów i 8 stra
conych bramek. Na stadionie
przy ul. Łazienkowskiej nie
będzie o to łatwo.
Hitem tej kolejki będzie
jednak konfrontacja Lecha
Poznań z Polonią Warszawa.
Do niedawna obie ekipy grały
jeszcze w Lidze Europejskiej.
Teraz pozostał nam tylko Ko-

lejorz. Największym smacz
kiem tego meczu jest fakt, że
na trenerskiej ławce Polonii
zasiądzie wkrótce trener
Franciszek Smuda (zastąpi
od czwartej kolejki Jacka
Grembockiego), który w po
przednich latach z sukcesami
prowadził Lecha. Do poznań
skiego zespołu przymierzany
jest również reprezentacyjny
obrońca właśnie z Polonii Tomasz Jodłowiec. Szkoda
tylko, że to starcie będzie
miało miejsce we Wronkach.
W Poznaniu trwa moderniza
cja stadionu.

W najbliższy weekend rusza
ją rozgrywki IV i V ligi piłkar
skiej. Na początku następne
go tygodnia zaprezentujemy
mini Skarby Kibica - podsta
wowe informacje dotyczące
rywalizacji zespołów z na
szego regionu. I tak:
M w poniedziałek, 17 sierpnia:

I i III liga piłkarska

(MC)

PROGRAM TRZECIEJ KOLEJKI

ü we wtorek, 18 sierpnia:

Piątek godz. 17.45: Ruch Arka; godz. 20: Śląsk - Polo
nia B. (Canal+Sport). Sobota,
godzj 14.45: Piast - Zagłębie;
godz. 17: Jagiellonia - Koro
na; godz. 19.15: Legia - Cra
covia; godz. 20.45: Wisła GKS w Sosnowcu (Ca
nal+Sport). Niedziela, godz.
18.45: Lechia - Odra; godz.
19.15: Lech - Polonia W.
we Wronkach (Canal+Sport).

wśrodę,19sierpnia:

V liga piłkarska
Partnerem wydań jest
Tobet.com
&TOBGT.COM
stawiaj na swoich'

Energa

sportowe

ISTRZ0STWA POLSKI
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘZCZYZN 2009
KRYNICA MORSKA
USTKA
USTRONIE MORSKIE

mmmmm

Nasi mają kilka medalowych szans
LEKKOATLETYKA W sobotę ruszają w Berlinie mistrzostwa świata. Polska ka
dra ma przynajmniej kilka medalowych szans.
Zacznijmy od sportów siło
wych, bo i one pójdą
na pierwszy ogień. Finał
pchnięcia kuli już w sobotę
z naszym złotym medalistą
z Pekinu Tomaszem Majew
skim. Polski kulomiot musi
potwierdzić w Berlinie, że
jest rzeczywiście zawodni
kiem wybitnym. Legitymuje
się najlepszym wynikiem
w tym roku na świecie 21,95 m. W rzucie młotem
mamy Anitę Włodarczyk,

która powoli wypełnia lukę
po zmarłej w tym roku Ka
mili Skolimowskiej. Małą
niewiadomą stanowi Piotr
Małachowski, który w Peki
nie miał srebrny medal. Na
szemu dyskobolowi dokucza
kontuzja palca.
Liczymy także na Annę Je
sień w biegu na 400 metrów
przez plotki. Nasza biegaczka
pokazała już w tym roku
na różnych mityngach, że jest
w stanie pokonać każdą ry-

walkę. Oby podobnie było
w Berlinie. Na medal Uczymy
również w skoku o tyczce pań,
przynajmniej jeden, bo kan
dydatek do niego mamy dwie.
Anna Rogowska jest ostatnio
w dobrej dyspozycji, a Monika
Pyrek także powinna być w
czołówce.
Mistrzostwa można zoba
czyć w TVP 2, która codzien
nie robić będzie relację na ży
wo z Berlina.
(MC)
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ZWIĄZEK KOKTROU DYSTRYBUCJI PRASK

PIŁKA NOŻNA Drugą kolejkę rozegrają piłkarze IV ligi Pomorze. Dojdzie do derbów, Czarni Czarne podejmować będą
Korala Dębnica. Do boju przystępują także zawodnicy słupskiej klasy okręgowej.
Krzysztof Niekrasz
Krcysztof.niekrasz@gp24.pl
Twarda walka zapowiada
Sl3 w Czarnem. Miejscowi
Czarni zmierzą się z Koralem Dębnica (sobota, godz.
H>). W tej rywalizacji dwóch
reprezentantów podokręgu
stapskiego każde rozstrzy
gnięcie jest możliwe.
- Nie ma co bać się Koramimo że ten zespół obie
cująco rozpoczął nowy sezon.
Moja drużyna jest żądna re
habilitacji za nieudaną pre
mierę czwartoligową z Lechią II Gdańsk. W ekipie pa
nuje
pełna
mobilizacja
" zdradza Jurek Marach,
8zkoleniowiec
Czarnych.
" Wszyscy zawodnicy są
odrowi.
W
porównaniu
z pierwszym meczem będą
zQńany w składzie. Gracze
°biecują, że z siebie dadzą
maksimum wysiłku. Derby
i'O są derby, tam zawsze wie
lo się dzieje. Kto popełni
mniej błędów, to ten zosta
nie zwycięzcą. Liczę na to, że
moi defensorzy przestaną
być rozkojarzeni i w sobot
niej rywalizacji nastąpi poPrawa w ich grze. Czarni
1 Koral znają się doskonale.
0 zaskoczeniu nie ma żadnej
mowy. Wszystko w nogach
1 głowach piłkarzy.
- Przed naszą drużyną
trudne zadanie, ale na pew
no jesteśmy w stanie wygrać
z Czarnymi, chociaż na bornku w Czarnem zawsze na

Pomorze (niebieskie stroje, z piłką Henryk Patyk) wyjeżdża na mecz do Kwidzyna.

szej ekipie trudno się gra
- tak twierdzi Grzegorz Żu
kowski, wiceprezes dębnic
kiego Korala. - Zagramy
ostrożnie, aby nie dać się za
skoczyć w pierwszej fazie ry

To ostatnie rozdania
feRYDŹ SPORTOWY Czas na finisz słupskich zmagań.
Trudno liczyć, że zmieni się
punktacja długofalowa zmagań
W XIX Międzynarodowym Fe
stiwalu Brydża Sportowego So
lidarność pamięci arcymistrza
Henryka Wolnego. Na czele
z coraz większą przewagą
Pad rywalami znajduje się Ce
zary Balicki i pewnie zmierza
Po trzeci triumf w słupskich za
wodach. Poprzednio wygrywał
W 1992 i w 2005 roku. Dołączy
Zatem do Włodzimierza Buzę,
który także trzy razy zwyciężył
W zawodach nad morzem (1996
i w 1999 oraz w 2002 roku).
Po dwa razy wygrywali Apoli
nary Kowalski (1994, 2000)
i Jerzy Zaremba (1997 i 1998).
Wyniki kolejnych festiwalo
wych gier.
VI Festiwalowy Turniej Par:
1. Stefan Kowalczyk, Jan Sucharkiewicz (Energetyk PKE
Jaworzno), 2. Jarosław Cieślak
(Consus Kalisz), Jan Moszyński
(obaj WZBS II Michalczyk
i Prokop), 3. Roman Budzik,
Marek Banasiński (obaj Alfa
Gdynia).

Mistrzostwa Polski NSZZ
Solidarność, turniej teamów: 1.
Kudelski, w składzie Jan Ku
delski, Andrzej Kudelski (Bogorya 2 Grodzisk Mazowiecki),
Łukasz Witkowski, Igor Łosiewicz (AZS UW Zięba Warsza
wa).
IV otwarty Turniej Par: 1.
Wacław Wejknis, Sławomir
Henclik (Darles Santerm
Gdańsk), 2. Maciej Bielawski
(AZS Politechnika Wrocław),
Kacper Wilczak (OSiR Skwie
rzyna), 3. Adam Kozłowski, Mi
chał Lewiński (Jolenta Gnie
zno, Gryf Szczecin).
Punktacja długofalowa: 1.
Cezary Balicki (Sygnity AZS
Politechnika Wrocław), 2. Sta
nisław Gołębiowski (Sygnity
AZS), 3. Rafał Jagniewski
(Unia Winkhaus Leszno).
Głównym sponsorem festi
walu są firmy: Asseco Poland,
Consus SA, Plus, Dekom
i Energa. Festiwal zakończy się
w niedzielę. Oficjalne zakończe
nie zawodów o godz. 12.30.
(RES)

walizacji. W naszych szy
kach obronnych zabraknie
natomiast Dariusza Dąbkowskiego, który w sobotę
zmienia stan cywilny. Tre
ner Zbigniew Cyzman naj-

prawopodobniej wystawi już
za to Piotra Drążka. Jego
sprawa została pozytywnie
sfinalizowana. Ten obrońca
ostatnio
występował
w Niemczech. Po kontuzji

treningi wznowił Jarosław
Janczak. Każdy mecz to dla
nas nowa historia i od nowa
trzeba w nim walczyć o
punkty. Musimy już zapo
mnieć o zwycięskim meczu

Brydż

Futbol amerykański

XIX Międzynarodowy Festi
wal Brydża Sportowego Soli
darność - w Słupsku (hala
w Szkole Podstawowej nr 5
przy ul. Hubalczyków). Pro
gram zawodów: piątek - godz.
11 - VIII Festiwalowy Turniej
Par o puchary przewodniczą
cego Zarządu Regionu Słup
skiego NSZZ Solidarność
- Grand Prix Słupska, godz. 17
- IX Festiwalowy Turniej Par
o puchary starosty słupskiego
- Grand Prix Słupska; sobota

II liga: Griffons AP Słupsk
- Czerwone Byki (niedziela
- godz. 14, stadion 650-lecia
przy ul. Madalińskiego.

IV liga: Czarni Czarne - Koral
Dębnica (sobota - godz. 16).

- godz. 11 - X Festiwalowy

Turniej Par o puchary prezesa
zarządu Vectra SA w Gdyni
- Grand Prix Słupska, godz. 17
- XI Festiwalowy Turniej Par
o puchary marszałka woje
wództwa
pomorskiego
- Grand Prix Słupska; niedziela
- godz. 10 - V Otwarty Turniej
Par o puchary prezesa Stowa
rzyszenia Międzynarodowy Fe
stiwal Brydża Sportowego Soli
darność (sesja pierwsza), godz.
12.30 - uroczyste zakończenie
imprezy - V Otwarty Turniej
Par o puchary prezesa Stowa
rzyszenia Międzynarodowy Fe
stiwal Brydża Sportowego Soli
darność (sesja druga).

Koszykówka
Letni turniej minikoszykówki - w Słupsku (niedziela
godz.
15.30,
boisko
przy ul. Wiatracznej). Zapisy

od godz. 15.

Lekkoatletyka
II Bieg Leśno-Plażowy o Pu
char Dyrektora Ośrodka Spor
tu i Rekreacji w Ustce - impre
za w niedzielę o godz. 10, start
przy
wejściu
na
plażę
przy Trakcie Solidarności
w Ustce, dystans około 15 km
(plażą i lasem), zapisy w piątek
od godz. 8.30 do 14 w biurze
Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Grunwaldzkiej, tel. 059
814 55 86 oraz przed zawoda
mi w niedzielę od godz. 8.30
do godz. 9.30.

Słupska

klasa

okręgowa

- mecze w sobotę: Jantar/Euro
Industry Ustka - Polonez Bo
browniki (godz. 17, OSiR
przy ul. Grunwaldzkiej), Echo
Biesowice - Piast Człuchów
(17), Anioły Garczegorze - Ka
rol Pęplino (14.30), Urania
Udorpie - Bytovia II Bytów (16,
stadion MOSiR, sztuczne bo
isko), Diament Trzebielino
- Chrobry Charbrowo (14),
Sparta Sycewice - Pogoń Lę
bork (17); spotkanie w niedzie
lę Granit Koczała - Prime Fo
od Brda Przechlewo (godz. 14).
Pomorska liga juniorów A:

Jantar/Żaki 98 Ustka - Chojniczanka Chojnice (niedziela
- godz. 11, OSiR przy ul. Grun
waldzkiej).
Pomorska liga juniorów B:

SMS/Jantar Ustka - Kolejarz
Chojnice (niedziela - godz.
13.30, OSiR przy ul. Grunwaldz
kiej).
Letni turniej piłki nożnej

Piłka nożna
Bałtycka III liga: Gryf 95
Słupsk - Energetyk Gryfino (so
bota - godz. 17, stadion
przy ul. Zielonej).

o puchar wójta gminy Czar
na Dąbrówka - impreza w No
żynie (sobota - godz. 13, kom
pleks sportowo-rekreacyjny).
Udział potwierdziły zespoły:

z Gryfem 2009 Tczew - do
dał działacz.
Rodło Kwidzyn podejmuje
Pomorze Potęgowo (niedzie
la, godz. 16).
- Nie popadamy w eufo
rię, po tym, że zasiedliśmy
na fotelu lidera - mówi Mi
rosław Iwan, trener Pomo
rza Potęgowo. - Nie znam
aktualnych możliwości prze
ciwnika. Wiem tylko, że
Kwidzyn przegrał inaugura
cyjny mecz na wyjeździe
z Wietcisą Skarszewy 1:3.
W najbliższy weekend
rozpocznie się także sezon
w słupskiej klasie okręgo
wej. Zagra 14 zespołów.
Do największych faworytów
rozgrywek zalicza się Jan
tar/E uro-Industry Ustka.
Drużyna prowadzona jest
przez trenera Tadeusza Żakietę. Dysponuje bardzo sil
ną i wyrównaną kadrą,
w której nie brakuje piłka
rzy solidnych i nawet wykra
czających zdecydowanie po
ziomem ponad zespół, np.
Łukasz Jarosiewicz. Prezesa
usteckiego klubu Henryka
Pelczara i pozostałych dzia
łaczy interesuje tylko i wy
łącznie awans do IV ligi.
Wiele do powiedzenia będzie
miał Karol Pęplino, który
prezentował bardzo dobrą
dyspozycję w sparingach.
Zestaw meczów w pierw
szej kolejce słupskiej klasy
okręgowej
zamieszczamy
poniżej w sportowym week
endzie. ■

Iskra Gogolewo, Błękitni Motarzyno, GTS Czarna Dąbrówka
i WKS Nożyno.
Mecze towarzyskie: Słupia
Kobylnica - Skotawia Dębnica
Kaszubska (niedziela - godz.
13), Inter Świerzenko - Start
Miastko (sobota - godz. 18).

Siatkówka
Turniej siatkówki plażowej
o puchar Grand Prix 2009 - za
wody w niedzielę o godz. 11
na boisku OW Jeleń w Bytowie.
Wpisowe 10 zł. Rywalizacja
dwójkami.

Tenis
Otwarty turniej tenisa ziem
nego open w grze pojedynczej
Pierre Rene Summer Cup - za
wody w Słupsku (sobota i nie
dziela - godzina
9.30,
od godziny 9 zapisy, korty
na
stadionie
650-lecia
przy ul. Madalińskiego).
Turniej w ramach X Grand
Prix Bytowa 2009 w Tenisie
Ziemnym - zawody w niedzie
lę o godz. 10 na bytowskich
kortach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Mic
kiewicza.
(fen)

piątek - niedziela
14 -16 sierpnia 2009

Liga zaczyna się rozpędzać
BAŁTYCKA III LIGA W drugiej kolejce spotkań Gryf 95 Słupsk zagra przed własną publicznością. Podejmować będzie
Energetyka Gryfino. Drutex-Bytovia Bytów wyjeżdża do Rumi.
Rafał Szymański
rafal.szymanski@gp24.pl
Po remisie w Bytowie
Gryf 95 zagra przed własną
publicznością. I od razu
oczywiście będzie pod dużą
presją, kibice w Słupsku są
coraz bardziej wymagający.
Rozochoceni dobrą postawą
zawodników Polakowskiego
wiosną przyjdą na stadion
przy ul. Zielonej oglądać gole
zdobywane przez trójkoloro
wych. Tyle że z tym akurat
w Gryfie 95 jest kłopot.
W Bytowie nie wpadło nic
do bramki, a na treningach
w środku tygodnia, gdy ćwi
czono ten element, nie było
jakoś szczególnie inaczej.
- Chyba sam wejdę na bo
isko i będę zdobywał te gole
- komentuje Polakowski.
Dlatego w składzie w porów
naniu z tym z Bytowa mogą
zajść zmiany. Jakie? - Jesz
cze przede mną jeden tre
ning, do końca nie wymyśli
łem jeszcze naszego ustawie
nia - mówił nam wczoraj Po
lakowski.
Energetyk w pierwszym
meczu zremisował u siebie
z Astrą Ustronie 1:1. Ma kil
ku solidnych zawodników
w składzie, ale... nie może
być to przeszkoda dla
słupszczan. - Jeśli uda nam
się szybko zdobyć gola, to po
winno być w miarę dobrze,
im dłużej będzie trwała na
sza indolencja, tym będzie
większa nerwówka - doda
wał szkoleniowiec.
Na wspomnianych trenin
gach Polakowski ustawiał
piłkę nawet dwa metry
przed bramką. Byli zawodni
cy, którzy i z tego punktu
przenosili piłkę nad bramką.
Spotkanie rozpocznie się
w sobotę o godz. 17 na sta
dionie przy ul. Zielonej.
W Rumi spotkają się dwie
drużyny, które wymieniane
są w gronie kandydatów
do miejsc w czołówce tabeli.
Mecz Orkan - Drutex-Byto-

I Gryf 95 (zielone stroje - Adam Pietras) i Drutex-Bytovia (czerwone stroje - Michał Wilkus) liczą na punkty w drugiej kolejce,
via Bytów odbędzie się w so
botę o godz. 17.
Bytowscy piłkarze znaj
dują się na fali. Już dawno
nie przegrali żadnego me
czu. Tak też ma być w sobo
tę. Drużyna z Rumi wygrała
inauguracyjną konfrontację
w Szczecinku z Darzborem
1:0. Po zakończeniu po
przedniego sezonu Orkan
połączył się z Zatoką Puck.
Trenerem został Bogusław
Oblewski. Teraz dysponuje

KUPON

Pomorza

Wytypuj wynik meczu
Gryf 95 Słupsk - Energetyk Gryfino....... :.........

Imię i nazwisko
Adres
i Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
l 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz.833).
Podpis:....................... ...... .................

WYTYPUJ WYNIK
Po raz ostatni prezentujemy
obok kupon konkursowy.
Do dzisiaj do godz. 16 moż
na go przynieść do redakcji
z wytypowanym wynikiem
meczu Gryf 95 - Energetyk
Gryfino. Wśród tych, którzy
trafnie wytypują rezultat, roz
losujemy nagrodę ufundo
waną przez Stowarzyszenie
Sympatyków Gryfa.

liczną kadrą i ma spore pole
manewru.
- W tej lidze nie ma latwych meczów, a wiec
przed nami kolejna trud
na przeprawa. Moi gracze
mają jeszcze w nogach ołów
po środowymi spotkaniu pu
charowym z Wisłą Puławy
- twierdzi Waldemar Walkusz, trener Druteksu-Bytovii. - W czwartek mieliśmy
praktycznie lekki rozruch,
a w piątek wszyscy zawodni
cy będą mieli wolny czasOrkan to niezwykle wyma
gający przeciwnik, którego
wiele razy widziałem w ligo
wych bojach. Teraz Rumia
ma drugoligowe aspiracje.
Ekipa ta prezentuje niezwy
kle widowiskowy futbol. Go
spodarze mają nieźle zorga
nizowaną grę obronną,
a w ataku są niezwykle sku
teczni. Stwarzają wiele sytu
acji podbramkowych i je wy
korzystują. Moi podopieczni
postarają się zneutralizować
najsilniejsze atuty gospoda
rzy. Nasza sytuacja kadrowa
wygląda również dobrze
- kończy szkoleniowiec.
Nadal
wt
składzie
bytowskiego zespołu nie za
grają na pewno Artur Kobiella i Krystian Stanios.
Obaj są kontuzjowani.
- Mimo tego, atmosfera
w naszych szeregach jest bo
jowa.
Zastanawiam
sie
nad dwoma, trzema zmiana
mi w wyjściowym składzie.
Ostateczną decyzję o tym,
kto wybiegnie na boisko, po
dejmę
bezpośrednio
przed meczem - dodaje
Waldemar Walkusz.

Współpraca Krzysztof Niekrasz

------------------- LICZBA
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goli zdobyli do tej pory w lidze
piłkarze ze Słupska i Bytowa. Mają j
za to po jednym punkcie,

j

Drutex-Bytovia II pozna rywala
PUCHAR POLSKI Dzisiaj dowiemy się, na kogo trafią bytowianie w kolejnej
rundzie Pucharu Polski. W PZPN odbędzie się losowanie.

16 kibiców Gryfa 95 Słupsk głośnym dopingiem wspomagało reprezentację Polski w środowym spotkaniu
z Grecją w Bydgoszczy. Swoją obecność pośród tysięcy widzów zaakcentowali flagą w biało-czerwonych bar
wach z kodem pocztowym naszego miasta, (res)
fot. *rch,w™ sympatyków

Już dzisiaj w siedzibie Pol
skiego Związku Piłki Nożnej
odbędzie się losowanie par
pierwszej rundy Pucharu Pol
ski. W gronie zespołów pozosta
jących w rozgrywkach jest Dru
tex-Bytovia II Bytów, który
po wygraniu Pucharu Polski
na szczeblu województwa po
morskiego (pokonał Bałtyk
Gdynia), przebrnął kolejne
dwie rundy wstępnego szczebla
centralnego (2:1 z OKS 1945
Olsztyn i 5:3 po dogrywce z Wi
słą Puławy),
A oto zestaw koszyków,
na dzień przed losowaniem
pierwszej rundy zasadniczej
Pucharu Polski, drużyny roz
stawione: Widzew Łódź, Zagłę
bie Lubin, Korona Kielce, Pod-

Krzysztof Bryndal (czerwony strój)
zdobył z Wisłą dwa gole.FoUlikaszCapar

besłddzie Bielsko-Biała, Górnik
Łęczna, Znicz Pruszków, Flota
Świnoujście, Dolcan Ząbki, Wi
sła Płock, Warta Poznań, GKS
Katowice, Stal Stalowa Woła,
GKS Jastrzębie (Jastrzębie
Zdrój), GKP Gorzów Wielkopol
ski, Motor Lublin, Tur Turek,
Odra Opole, Kmita Zabierzów.
Drużyny nierozstawione:
Hetman Zamość, Nielba Wą
growiec, MKS Kluczbork, Olim
pia Grudziądz, Bytovia II By
tów, GKS Tychy, Pogoń Szcze
cin, Zagłębie Sosnowiec, Polo
nia Słubice, Ruch Radzionków,
Piast Kobylin, Start Otwock,
Okocimski KS Brzesko, Ruch
Zdzieszowice. Spotkanie roze
grane zostaną 25-26 sierpnia.

(res)

