Pierwszy asfalt już leży
na słupskiej obwodnicy
Pierwszy asfalt został wylany na słupskiej ob
wodnicy. To podbudowa bitumiczna pod właści
wą nawierzchnię, po której będą jeździć samo
chody. Prace nabrały dużego przyspieszenia.

Wrak torpedowca,
który zagrał w filmie

Przeboje zespołu
Bayer Fuli

Sto metrów od plaży do lat 60. ubiegłego wieku w Ustce le
żał wrak, prawdopodobnie duńskiego torpedowca. Okręt za
pisał się w historii polskiej kinematografii. Zagrał w socreali
stycznej produkcji „Uczta Baltazara".

Dziś z „Głosem" siódma płyta ze Złotej Kolekcji
Bayer Full. „Majteczki w kropeczki" i inne hity
kultowego zespołu Bayer Full
w oryginalnym wykonaniu.
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I Wakacje / Synoptycy ostrzegają, że przed nami jeszcze tylko jeden ciepły tydzień tegorocznego lata
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Dzisiaj w „Głosie"

To już ostatnia szansa
na gorący wypoczynek
—

Barcin Prusak
ÜÜrcin.prusak@qp24.pl___________

dubu.
iejsza
To już ostatnie podrygi lata i wye roz- s°kich temperatur. Dobry czas
iatów fta złapanie jeszcze odrobiny wakaujaW' tyjnej opalenizny. Tym bardziej że
;wisk- M morzem wczasowiczów coraz
cyzja. ^niej, a ceny kwater spadają.
łniony
ten weekend nadcią
i młoo: Hugnie
ochłodzenie,
aoroWale w ostatnim tygonetresierpnia będzie słonecz
polem ne i temperatury będą utrzy
;) oraz mywały się na poziomie około
Robert 4L stopni Celsjusza - mówi
Maja Popielarska, prezenter
i szko- ka pogody w programie TVN
dubu, Meteo. - To ostatnia szansa
ygoto- ha opalanie się i wypoczywa
która cie na plaży. Z początkiem
w mi- trześnia spodziewamy się
3olsce. chłodzenia. Temperatura
z asy- sPadnie do około 17 stopni
Celąj usza.
To już tradycja naszych
^akacji, że od połowy sierp
nia turystów nad morzem jest
^raz mniej. Wszystko przez
n, że rodziny wracają do do
Jzi za- mów, aby kupić podręczniki,
11999
Czybory szkolne i przygoto
ą roZ'
wać
dzieci
do
pójścia
z piłką
szkoły. - Na koniec sierp
m się nia nad morzem zostają zwy
iportu kle ludzie starsi albo rodziny
przy
1 malutkimi dziećmi, które
;hętni teszcze się nie uczą - zazna
?rpniu na Anna Sobczuk-Jodłowwartki ska, wójt gminy Ustka.
w gcr
" Na przyjazd studentów, któ). Bliż' my mają wakacje do końca
ącycb "n'zesnia, nie ma co liczyć, oni
r moż^olą aktywniejszą turystykę
lererU ^ górach.

siaj znajdziecie dodatek „Głos
do szkoły”. To kompendium
wiedzy o szkole i zmianach,
jakie od 1 września szykuje
resort edukacji.
Nasi eksperci spróbują
również podsumować pierw
sze dziesięć lat istnienia gim
nazjów. Odpowiedzą na pyta
nie, czy ten nowy typ szkoły
sprawdził się w polskiej rze
czywistości.
Cena gazety zostaje bez
zmian, (wna)
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Nasz plebiscyt

Strażak roku

Marcin Baran z Damnicy waoraj korzystał w Ustce z pięknej pogody i kąpieli w wodzie o temperaturze 19 stopni Celsjusza.

za dzień, a teraz jest już pu
sto, więc proponuję wypoczy
nek taniej, za jedyne 30 zł
- mówi Henryk Tchorzewski,
właściciel pensjonatu Dalia
w Ustce.
Ceny położonych bliżej mo
rza pensjonatów są wyższe,
bo średnio trzeba zapłacić
około 50 złotych. To i tak
mniej, bo te same pokoje

Dobrą stroną rozluźnienia
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^ okolicach Wilna mogło działać
Ne więzienie CIA. Takie rewelacje
Naje agencja informacyjna ABC.
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iespełna miesiąc został
do zakończenia naszego
plebiscytu na strażaka i jed
nostkę roku. Zwycięzców po
znamy 18 września. Kto wy
gra, zależy tylko od Was. Wy
starczy wysłać SMS z odpo
wiednim
kodem.
Wszelkie informacje dotyczą
ce konkursu można śledzić
w naszym serwisie interneto
wym www.gp24.pl/strazak.
Znajdziecie tam m.in. aktual
ną listę wszystkich zgłoszo
nych kandydatów i ich pre
zentacje, szczegółowy regula
min plebiscytu oraz zasady
SMS-owego głosowania, (man)

N

ściach jest to, że i na drogach
zrobił się mniejszy tłok samo
chodów.
Na szczęście wraz z odjaz
dem wczasowiczów spadają
ceny kwater. Za rozsądną ce
nę można zamieszkać w poko
jach z łazienkami w prywat
nych kwaterach.
-W szczycie sezonu od jed
nej osoby brałem 40 złotych

łupski
iwcząt

Ważne
dla uczniów
g a tydzień zaczyna się rok
Mm szkolny, a u nas już dzi-

W
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w szczycie sezonu kosztowały
60 zł za osobę.
Wczasowicze, którzy przy
jechali nad morze w drugiej
połowie sierpnia, nie narzeka
ją. - Pogoda jest piękna, na
wet lepsza niż w łipcu,
a na plażach nie ma już tłoku
- mówią Maiwina i Tomasz
Kurczyńscy z Gorzowa Wiel
kopolskiego. - Zawsze przy-

Fot. Łukasz Capar

jeżdżamy o tej porze nad mo
rze i nie żałujemy.
W kurortach w najbliższy
weekend będzie można wziąć
udział w ostatnich dużych im
prezach. Np. w Rowach w nie
dzielę odbędzie się piknik
na pożegnanie lata. ■

Gdzie się bawić w weekend
czytaj na str. 8

H Spurt

Słupsk

Milion czterysta tysięcy złotych wy
dano na remonty w słupskich szko
łach w czasie wakacji. To wystarczy
ło na niezbędne poprawki. Najwięk
szą inwestycją jest remont dachu
w II LO w Słupsku. W innych szko
łach remontowano sale lekcyjne,
unowocześniano pracownie multi
medialne i odnawiano toalety.

Najnowszy ranking i aktualnych
liderów plebiscytu podamy
w „Głosie" już w poniedziałek.

Chlewnia zamiast domu weselnego

Litwin w Czarnych

Mieszkańcy podlęborskich Siemirowic nie chcą budowy koło swoich
domostw świniami, w której ma być
dwa tysiące sztuk trzody chlewnej.
Spodziewali się sali weselnej. Wła
ściciel gruntu twierdzi, że od po
czątku wiedzieli, co ma być na dział
ce. Protest określa jako zwykłą ludz
ką zawiść.

Klub Energa Czarni Słupsk zatrudnił
kolejnego trenera koszykarzy na
nadchodzący sezon. Jest nim Dainius
Adomaitis. Przed laty był to świetny
koszykarz, a nawet brązowy medali
sta olimpijski z Sydney. Teraz ma on
wspomóc słupską drużynę w nad
chodzącym sezonie ekstraklasy ko
szykarskiej.
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Lewe prawa jazdy zza oceanu.
Niektórzy kierowcy kręcą.
BEZPIECZEŃSTWO W kraju rośnie liczba kierowców nieudaczników, którzy na półlegalnie jeżdżą naszymi drogami.
Sposób jest prosty: płacisz, wysyłasz dokumenty i bez formalności otrzymujesz prawo jazdy.
Piotr Kawałek
piotr.kawalek@qp24.pl______________

Przedstawiciel handlowy
z Lublina stracił prawo jazdy
za piractwo drogowe i w efek
cie przekroczenie limitu
punktów karnych. Kilkakrot
nie nie udało mu się zdać eg
zaminu i bez prawka pozo
stałby do dziś, gdyby nie pew
ne
ogłoszenie
prasowe.
W warszawskim tygodniku
ogłoszeniowym znalazł anons
o możliwości uzyskania pra
wa jazdy w Stanach Zjedno
czonych, nie ruszając się
z Polski. Za cztery tysiące zło
tych. Niesforny kierowca za
dzwonił do ogłoszeniodawcy,
uzgodnił szczegóły. Wysłał
mu kserokopię dowodu osobi

stego, paszportu, swoje zdję
cie oraz wypełniony, oryginal
ny amerykański formularz
zgłoszenia do egzaminu
na prawo jazdy. Po kilku ty
godniach miał w ręku doku
ment wystawiony przez stan
Connecticut.
- I to z uprawnieniami
do prowadzenia wszystkich
pojazdów, łącznie z autobu
sem i ciężarówką - dodaje.
Kierowca przyznaje, że nie
zbyt interesuje go jak ogłosze
niodawcy udało się załatwić
dokument, zapewnia jednak,
że jego nowe prawo jazdy fi
guruje w amerykańskich reje
strach.
Tymczasem policja i woje
wódzkie Ośrodki Ruchu Dro
gowego
przestrzegają

przed takim upraszczaniem
drogi do prawa jazdy.
- Po pierwsze my nie uzna
jemy amerykańskiego prawa
jazdy - mówi nadkomisarz
Grzegorz Sudakow, szef za
chodniopomorskiej drogówki.
- Kierowca musiałby sobie
wyrobić dodatkowo prawo
jazdy międzynarodowe w wy
dziale komunikacji.
Jednak, nawet jeśli by mu
się to udało, to i tak ma mar
ne szanse, że przejdzie kon
trolę drogową.
- W naszej bazie danych
widniałby jako osoba, która
nie ma prawa jazdy lub je
straciła - mówi Sudakow. Dla nas oznacza to, że nie ma
w ogóle uprawnień do prowa
dzenia pojazdów.

Zbigniew Wiczkowski, dy
rektor Wojewódzkiego Ośrod
ka Ruchu Drogowego w Słup
sku uważa, że to bardzo nie
bezpieczny proceder, który
należy jak najszybciej ukrócić.
- Chodzi przede wszystkim
o bezpieczeństwo - argumen
tuje Wiczkowski. - Osoba,
która w ten sposób zdobędzie
prawo jazdy jest wielkim za
grożeniem na drodze dla sie
bie i innych. Wypadkowość
już i tak mamy bardzo Wyso
ką.
Amerykańskie prawo jazdy
z łatwością można zalegahzować w Polsce, zdając egzamin
teoretyczny.
- Aby podejść do takiego eg
zaminu należy przedstawić
wniosek o wymianę prawa

jazdy, wzór podpisu, zdjęcie,
tłumaczenie amerykańskiego
prawa jazdy sporządzone
przez tłumacza przysięgłego,
kopię amerykańskiego prawa
jazdy oraz zaświadczenie le
karskie o stanie zdrowia - tłu
maczy Artur Banaszkiewicz
z Wojewódzkiego Ośrodka Ru
chu Drogowego w Lublinie. W praktyce nie można spraw
dzić, czy wszystkie prawa jaz
dy zdobyto legalnie, przecho
dząc w USA odpowiedni kurs.
- To kolejna luka w prawie.
Nikt nic nie wie o umiejętno
ściach kierowców, którzy
otrzymali w ten sposób
uprawnienia - mówi Maciej
Kulka, właściciel lubelskiej
szkoły jazdy. ■

PRACA Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy prawa pracy. Są korzystne dla pracodawców. Pracownicy stracą.
prawda, że umowy na czas
określony będzie można zawie
rać tylko przez dwa lata, ale
nie przewiduje żadnych sank
cji dla firm, które będą to robi
ły dłużej. Związkowcy już za
powiadają spotkanie na szcze
blu centralnym 27 sierpnia
właśnie w tej sprawie.
- Przepisy te powiększą tyl
ko rzeszę bezrobotnych. Praco
dawcy po prostu będą zwal
niać zamiast podpisywać ko
lejne umowy na czas określo
ny. Wyślą ludzi na bruk.
Umów na czas określony nie
ma już prawie w całej Europie
- mówi Stanisław Szukała,

W OPINII EKSPERTA

Roman Giedrojć, dyrektor słup
skiej delegatury Państwowej In
spekcji Pracy

- Ustawa mówi, że z pakie
tu antykryzysowego mogą
korzystać firmy po spełnieniu
siedmiu warunków. Nie może

być tak, że każdy zakład pracy
będzie wykorzystywał nowe
przepisy. Jest jednak ryzyko,
że będą próbowali. Jeśli pra
cownik będzie uważał, że zo
stał potraktowany niespra
wiedliwie, natychmiast powi
nien złożyć skargę do inspek
cji pracy, a ta bezzwłocznie
będzie interweniować. Moż
na też przyjść do nas w celu
interpretacji nowych przepi
sów, gdyby ktoś miał wątpli
wości.
Fot. tuka» Capar

W OBIEKTYWIE
HANDLOWCY WCIĄŻ NIE MOGĄ SIĘ POGODZIĆ Z DEZCYZJĄ WŁADZ STOLICY

- W ubiegłym tygodni11
Dziennik Wschodni (z grupy
Media Regionalne, do któ
rej należy Głos) ujawnił, że
droga na skróty po prawo
jazdy wiedzie także przez
Ukrainę. W Internecie ogb'
szają się firmy oferujące po
średnictwo w zdobyciu te
go dokumentu. Trzeba
dwukrotnie
wyjechać
za Bug i wyłożyć 2 tys. z*
na tzw. opłaty manipulacyj'
ne za tymczasowe zamel'
dowanie, kurs prawa jazdy
egzamin i dla policyjnego
egzaminatora. Potem tylko
trzeba wymienić ukraińsk1
dokument na polski.

Paweł Puzio

Trzeciej umowy nie dostaniesz już na stałe, a etat obetną ci o połowę
Mowa o ustawie antykryzysowej, która ma poprawić pol
ską gospodarkę. Zdaniem spe
cjalistów, w najbliższych mie
siącach sytuacja firm się po
gorszy, a w czwartym kwarta
le tego roku i w pierwszym
przyszłego pracę straci 300
tys. osób! Ustawa antykryzysowa nie przyniesie jednak ni
czego dobrego pracownikom.
Dotychczas pracownik miał
pewność, że trzecia umowa
o pracę, którą podpisze, będzie
zawarta na czas nieokreślony.
Od dziś to się zmienia - nowe
prawo zdejmuje ten obowiązek
z pracodawcy. Zakłada co

PRAWKA PŁYNĄ TEZ Z UKRAINE

przewodniczący NSZZ Sohdarność w Słupsku.
Inny przepis mówi, że fir
my, których obroty w ciągu
trzech kolejnych miesięcy
w stosunku do ubiegłego roku
spadną o 25%, będą mogły zre
dukować swoim pracownikom
etaty do połowy. Pensje jednak
nie będą mogły być niższe niż
1276 zł brutto. Część tej kwoty
- 551 zł brutto (równowartość
zasiłku dla bezrobotnych) pokryje państwo z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub ze środków
Funduszu Pracy.

Magdalena Olechnowicz
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Westerplatte wkrótce
będzie jak nowe
HISTORIA Trwają intensywne prace rewitalizacyjne.

Kupcy zorganizowali wystawę fotograficzną przed halą KDT w Warszawie. Miesiąc temu doszło tam do zamieszek związanych z wejśdem komornika
do Kupieckich Domów Towarowych i eksmisji kupców. Miasto ma zwródć kupcom 7 min zł za nakłady, jakie ponieśli na budowę hali. Z tej sumy ma
być potrącony koszt egzekucji komorniczej. Niewykluczone, że sprawa zakończy się w sądzie, bo kupcy mają domagać się większej sumy. Fot PAP/romauczeii

W tym roku bardzo uroczy
ście będzie obchodzona 70.
rocznica wybuchu II wojny
światowej. Główne uroczysto
ści z udziałem zagranicznych
gości mają się odbyć w Trójmieście, w tym na Wester
platte. Z tego względu trwają
bardzo intensywne prace
związane z rewitahzaęją Pola
Bitwy Westerplatte, które reabzuje wojewódzki konserwa
tor zabytków w Gdańsku.
Już odtworzono Bramę Ko
lejową przedwojennej, pol
skiej Wojskowej Składnicy
Tranzytowej. Trwają także
prace przy innych pozostało
ściach fortyfikacji i innych bu
dynków. Aby udostępnić no
we trasy do zwiedzania, część
obiektów niedawno oczyszczo
no z min, niewybuchów i nie

wypałów. Saperzy usunęli bk
sko 250 pocisków artyleül
skich i prawie 10 tysięcy
bojów. Większość z nich z#
leziono w dawnych kosz*1'
rach, które po wojnie nie by"
udostępniane zwiedzający^
Aby współczesnym pokoje
niom przybliżyć wygląd
sterplatte w 1939 roku, od#
nięto pozostałości stacji kol#
wej, fragmenty rampy,
tralnego magazynu amur#1'
schronu i wieży obserwacyj#
Zwiedzać także będzie n#
na Placówkę Fort z 1911 rok1-1
Na razie większość ob#
tów jeszcze nie jest udost#
niona do zwiedzania, ale Jy
za kilka dni mają się przed k
mi pojawić tabhce informs#
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LITWA - 'USA W okolicach Wilna mogło istnieć tajne więzienie CIA. To kolejne europejskie państwo, w którym rzekomo
działały miejsca przeznaczone dla bojowników Al-Kaidy.
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Maciej Janiak
rDggej-janiak@qs24.pl___________
Takie rewelacje podaje
^encja informacyjna ABC.

Litwa, to już trzecie euro
pejskie państwo, w którym
rzekomo działały więzienia
LlA, w których przetrzymy
wano i przesłuchiwano terro
rystów. Wcześniej wskazywan°> że podobne praktyki miały
Bejsce w Polsce i Rumunii.
Litewskie obiekty wykorzy
stywane przez amerykańską
^encję wywiadowczą miały być
zlokalizowane w rejonie Wilna

ABC powołuje się na byvch pracowników CIA, któ
rzy mówią, że więzienie zo

stało założone za zgodą władz
Litwy po atakach z 11 wrze
śnia 2001 roku. Mieli do nie
go trafiać kluczowi bojownicy
Al-Kaidy. Było ich przynaj
mniej ośmiu. Zostali wywie
zieni z Litwy, kiedy w 2005
roku program tajnych wię
zień został ujawniony opinii
publicznej.
- CIA nie włącza się
w publiczną debatę na te
mat tego, gdzie były lub
gdzie nie było takich obiek
tów w ramach dawno za
trzymanego programu skomentował sprawę Paul
Gimigliano, rzecznik amery
kańskiej agencji. - Nie ko
mentujemy tego. Tego typu

twierdzenia mogą, przynaj
mniej potencjalnie, narażać
miliony osób na bezpośred
nie zagrożenie. To jest nie
odpowiedzialne.
Litewski rząd, za pośred
nictwem swojej ambasady
w Waszyngtonie, zaprzeczył
tym informacjom.
- Rząd zaprzecza wszel
kim plotkom i spekulacjom
na temat tajnych więzień
CIA, które rzekomo funkcjo
nowały na htewskiej ziemi oświadczył Tomas Gulbinas
z ambasady.
Wczoraj zaprzeczył rów
nież litewski MSZ oraz były
prezydent Litwy Valdas
Adamkus. ■

TAJEMNICE TAJNYCH WIĘZIEŃ CIA W POLSCE
Po atakach z 11 września
CIA miało wykorzystywać
w sumie osiem tajnych wię
zień na całym świecie, m. in.
w Tajlandii, czy Maroku.
Domniemane więzienia
miały znajdować się w nie
których krajach europej
skich, również w Polsce i słu
żyć do nielegalnego prze
trzymywania osób podejrza
nych przez rząd USA o terro
ryzm.
Afera wybuchła po publi
kacji artykułu w Washington
Post, w którym opisano sys

tem tajnych więzień CIA
i oskarżono, niewymienione
z nazwy, kraje wschodnioeu
ropejskie o goszczenie niele
galnych więzień. Następnego
dnia organizacja broniąca
praw człowieka - Human Ri
ghts Watch - ogłosiła, że tymi
krajami są Polska i Rumunia.
W polskich więzieniach
miało być przetrzymywanych
m.in. 11 osób, które podda
wano torturom. Jednym
z przetrzymywanych miał być
Chalid Szejk Mohammed,
uważany za głównego orga

nizatora zamachu na nowo
jorskie budynki World Trade
Center.
Więzienie miało być zlo
kalizowane
w
ośrodku
szkoleniowym polskiego
wywiadu w Starych Kiejkutach na Mazurach. Miej
scem w którym miały lądo
wać
samoloty
służące
do transportu więźniów
i Amerykanów było lotni
sko w Szymanach. Rząd Ka
zimierza Marcinkiewicza
oficjalnie zaprzeczał istnie
niu takich więzień.

a Czeczeńscy rebelianci twierdzą, że wysadzili Putinowi hydroelektrownię
ROSJA Po pięciu dniach zgłosili się winni tragedii w wodnej siłowni na Syberii. Władze jednak nie wierzą, że katastrofa była efektem zamachu.
4,
7,
37
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Wygraj zaproszenie
na biesiadę z Bayer Full!

Maciej Janiak
Fot PAP/EPA

Złota kolekcja
III

Zbierając Złotą Kolekcję BAYER FULL można wziąć udział w konkursie, w któtym można wygrać bardzo wyjątkowe nagrody - pięć dwuosobowych zaproszeń
na wyjątkową biesiadę z zespołem Bayer Fuli zorganizowaną specjalnie dla
Czytelników „Głosu". Laureaci naszego konkursu będą mogli nie tylko ucztować

Kupon
konkursowy

i 710 Sobota, 22.08.2009r.

Pfzy jednym stole z muzykami, lecz także bawić się przy muzyce Bayer Fuli
na żywo! By wziąć udział w konkursie wystarczy:
• Wycinać z gazety kupony, które do 12 września włącznie będą się ukazywać

Imię i nazwisko:

w sobotnich wydaniach „Głosu", do których będą dołączone płyty
z kolekcji Bayer Full.
• Dostarczyć komplet 10 kuponów do piątku, 18 września br.

Adres zameldowania:

pod jednym z adresów: ui. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin;
ul. Pobożnego 19,76-200 Słupsk; ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
z dopiskiem „Bayer Fuli",
• Spośród Czytelników, którzy nadeśią komplety kuponów, zostaną wyłonieni
zdobywcy nagród.
• listę nagrodzonych zamieścimy w „Głosie" w piątek, 25 września br.
• Informacje o konkursie pod nr. tel. 094 347 35 17. Regulamin do wgiądu
w siedzibach redakcji {adresy powyżej).

(•w)

czyli również, że tym samym
rozpoczęli ekonomiczną wojnę
wymierzoną w Rosję.
Ma ona polegać na atako
waniu ważnych dla rosyjskiej
gospodarki elementów: ruro
ciągów z gazem, elektrowni
oraz linii energetycznych.
Grupa zapewnia, że do Rosji
przeniknęli już bojownicy,
którzy mają się tym zająć.
- To idiotyczne twierdze
nia - skomentowała Moskwa
przyznanie się do ataku
na elektrownię.
Dotychczas eksperci pracu
jący na miejscu awarii na Sy
berii nie brali nawet pod uwa
gę możliwości, że doszło do niej
w wyniku zamachu. Śledczy
oświadczyh, że na miejscu nie
znaleziono śladów materiałów
wybuchowych.

Jak donosi serwis reuters.com, czeczeńscy rebelian01 twierdzą, że stoją za dwo^a tragicznymi zdarzeniami,
Jo których doszło w ponie
działek.
Pierwsze, to największa ka
tastrofa w historii rosyjskiej
aydroenergetyki. W Sajańsko'Szuszeńskiej
Elektrowni
Wodnej na Syberii zginęło 26
°sób. Prawie 50 jest wciąż
uważane za zaginione, ale jest
JW-ócz nieprawdopodobne, żę
ty ocaleh. Tego samego dnia
w Nazraniu w Inguszetii terforysta-samobójca staranował
dramę urzędu spraw we
wnętrznych i zdetonował potężny ładunek wybuchowy.
Zginęło co najmniej 20 osób,
a Ponad 80 odniosło rany.
Rebelianci przyznali się
uo obu zamachów na jednej ze
stron internetowych. Oświad-

Kod pocztowy:...............Miejscowość:............... .... .......
Winiejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby konkursu „Bayer Fuli* przez fcfedśa Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-838) przy ui. Prostej S3 zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz, U. z2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszy mi zmianami). Zostałem poinformoyzany o prawie dostępu do treści
moich danych oraz ich poprawiania oraz
o dobrowolnym charakterze
Podpis;....—.............................

Pamiętaj!
Ósmą płytę ze Złotej
Kolekcji przebojów
Bayer Full, na której
znajduje się m.in.
wielki hit "Cyganeczka
Janeczka", będzie
można kupić
z Głosem 29 sierpnia. S
Gazeta z płytą w cenie 5,90 zł

2164009G1K1-W

WYDARZENIA

sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009

Na obwodnicy wylali asfalt
DROGI Pierwsza, jeszae próbna nawierzchnia bitumiczna, pojawiła się wczoraj na kilkusetmetrowym odcinku słupskiej
obwodnicy koło Redzikowa.
Piotr Kawałek

Na nią kładziony będzie wła
ściwy asfalt.
Dywanik będzie miał gru
bość 11 centymetrów na
dwupasmowej i dziewięciu
centymetrów na jednopasmowych odcinkach obwod
nicy Słupska.
Budowa 16-kilometrowej
obwodnicy miasta, która
od południa ominie Słupsk
i zaczyna się w Redzikowie.
a kończy w Reblinie, potrwa
jeszcze rok. Droga będzie
przebiegała przez Głobino,
Łosino i w tych miejscowo
ściach będą na nią wjazdy. ^

piotr.kawałek@gp24.pl

Wczoraj geodeci z firmy
Geocomp w Kołobrzegu do
konywali pomiarów kontrol
nych pierwszego fragmentu
asfaltowej jezdni położonego
na budowanej obwodnicy
Słupska, w okolicach Redzi
kowa.
- Jest to pierwsza na tej
drodze, jedenastocentymetrowej grubości warstwa
podbudowy bitumicznej. Ma
długość około pół kilometra
- informuje Jerzy Głuszak,
kierownik słupskiego od
działu Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
- Kolejne próbne odcinki,
gdzie wylana zostanie pod
budowa, będą pojawiały się
w najbliższym czasie w róż
nych miejscach budowanej
obwodnicy.
Do końca tego roku ma
być wylanych około 70 tysię
cy ton masy bitumicznej,
która będzie stanowiła pod
budowę przyszłej drogi.

KOMENTARZ ... ;................. _
na stronie 5
--------------------- LICZBA

500
Pierwszy próbny odcinek asfaltu już wylany na słupskiej obwodnicy.

Fot. Krzysztof Tomasik

l

metrów próbnej nawierzchni
bitumicznej wylano już
na obwodnicy Słupska.

_______ J

Unia Europejska pomogła katolickiej szkole
OŚWIATA Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich w Słupsku zdobyła 321 tys. zł dofinansowania. To największy projekt unijny realizowany w słupskich szkołach.
- Dzięki tym pieniądzom
będzie nam się opłacało
utworzyć klasę dla pięciu
uczniów, którzy w tym roku
chcą uczyć się w naszym li
ceum - cieszy się Lucy
na Kwiatkowska, dyrektor
ka Zespołu Szkół Katolickich
w Słupsku.
Fundusze pochodzą z pro
jektu „Nie tylko dla orłów
- zajęcia dla uczniów mają
cych problemy z nauką
i uzdolnionych”, który Lucy
na Kwiatkowska razem
z Ewą Koźlakiewicz, nauczy
cielką fizyki, napisały w cza
sie ferii zimowych. Otrzymał
on dofinansowanie z Regio
nalnego Programu Operacyj
nego Kapitał Ludzki, który
realizuje Urząd Marszał
kowski w Gdańsku.
- Zastrzyk gotówki, który
pozwoli zorganizować wiele

dodatkowych
zajęć dla
uczniów.
Jednocześnie
utrzymamy czesne na dość
niskim poziomie 200 złotych
miesięcznie - tłumaczy dy
rektor Kwiatkowska.
W
ramach
projektu
w szkole odbywać się będą
zajęcia wyrównawcze dla
gimnazjalistów z matematy
ki, fizyki i chemii oraz geo
grafii i biologii. Przewidzia
ne są także zajęcia specjali
styczne z języka angielskie
go i niemieckiego dla gimna
zjalistów i licealistów, zaję
cia fakultatywne przygoto
wujące do egzaminu gimna
zjalnego i wspomagające li
cealistów w przygotowaniu
do egzaminu z matematyki.
Projekt przewiduje rów
nież lekcje dodatkowe dla
uczniów zdolnych, którzy
chcą rozwijać swoje pasje

i zainteresowania. Powstaną
koła informatyczno-dziennikarskie oraz filmowe. W ra
mach tego ostatniego ucznio
wie przez dwa lata będą
mieli zajęcia w słupskim ki
nie Rejs.
Natomiast w ramach koła
fizyki z astronomią przewi
dziano m.in. wyjazdy do pla
netarium oraz do Centrum
Eksperymentalnego w Gdy
ni.
Unijne pieniądze pozwolą
też na sfinansowanie przez
dwa lata dodatkowych zajęć
wychowawczych z zakresu
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Szkoła bę
dzie również mogła kupić do
datkowy sprzęt - dobry apa
rat fotograficzny, laptopa,
drukarki i ekrany multime
dialne.

Zbigniew Marecki

Fot. Krzysztof Tonu**

LUDZIE Związkowcy z firmy Konsalnet Konwój wspierają sołtysa Redęcina.

POLICJA Dilerzy narkotykowi i narkomani pracowali na budowie.
doszliśmy do tego, że diler
zaopatrywał w narkotyk
swoich pięciu kolegów z pra
cy. Wszyscy paleniem mari
huany uprzyjemniali sobie
pracę na budowie - opowia
da Robert Czerwiński, rzecz
nik słupskiej policji.
Na budowie pracowali
młodzi mężczyźni w wieku
od 19 do 27 lat.
Pięciu z nich przyznało się
do palenia marihuany. Od
powiedzą za to przed sądem.
Osobno ukarany będzie di

Zakupy.

I Związki za konwojentem

Murowali na marihuanie
Słupska policja zatrzyma
ła całą ekipę remontowo-bu
dowlaną z okolic Trójmiasta,
która pracowała na budowie
w powiecie słupskim, wspo
magając się narkotykami.
Wśród robotników był nawet
diler narkotykowy, który za
opatrywał kolegów w mari
huanę.
- Nasze działania zaczęły
się od zatrzymania dilera,
który miał przy sobie 20
gramów marihuany w 20
porcjach. Po nitce do kłębka

- Już wydajemy pieniądze z pierwszej transzy projektu - deszą się pracownicy szkoły, prezentując pierwsze

ler, wobec którego dodatko
wo zastosowano dozór poli
cyjny.
Ponadto policjanci zatrzy
mali także trójmiejskiego di
lera narkotyków, który za
opatrywał w marihuanę
swojego człowieka na budo
wie. Wobec tego ostatniego
mężczyzny prokuratura za
stosowała dwumiesięczny
areszt tymczasowy.
Dilerom grozi po dziesięć
lat więzienia.

(maz)

Mężczyzna został zwolniony
z pracy w tej spółce, gdy zarzu
cono mu kierowanie grupą wy
łudzającą pieniądze.
23 lipca Grzegorz Winiarski,
konwojent pieniędzy w słup
skiej filii firmy Konsalnet Kon
wój, został aresztowany. Dowie
dział się, że jest podejrzany
o kierowanie grupą, która wy
łudziła ponad 90 tysięcy zł
z gdańskiej Baltony. Na podsta
wie zeznań innych podejrza
nych trafił na trzy miesiące
do aresztu, bo prokuratura nie

chciała dopuścić do matactwa.
Areszt opuścił po 20 dniach, bo
inni podejrzani po konfrontacji
z Winiarskim stwierdzili, że
kierował nimi ktoś bardzo po
dobny do słupskiego konwojen
ta. W tym czasie jednak firma
Konsalnet Konwój zwolniła go
dyscyplinarnie.
Wczoraj pracownicy firmy
Konsalnet Konwój poinformo
wali nas, że podobny przypadek
miał miejsce w 2007 roku
w Gdyni. Wtedy pracownik ze
Stargardu Gdańskiego trafił

do aresztu w Malborku i przesiedział tam 3 miesiące, po ktfr
rych został oczyszczony z zarzU'
tów i uniewinniony. Firma jed'
nak go nie wyrzuciła dyscypÜ'
namie, ale zawiesiła w obo'
wiązkach, a po uniewinnieni11
przywróciła do pracy. - Powin'
niśmy dążyć do tego, aby wszy'
scy byli traktowani tak safliO'
Jeśli pan Grzegorz poprosi
o pomoc, to zajmiemy się jeg°
sprawą — mówi Andrzej Siemię
nieć, związkowiec z Gdyni.

Zbigniew Marec«1

TEMAT DNIA
INFORMATOR SŁUPSKI
EHESQI3
tuszowa, uL Tuwima 4, teł. 059
842 49 57; Przy Placu Dąbrowskiego,
(wejście od ul Przemysłowej) otwarta
codziennie 8-22, tel. 059 840 30 22.

IM
Milenium, teł. 059 842 51 91 Zało

ga G, godz 12.30; 14.30,17 i 19;
Miłość na wybiegu, godz. 16.30,
1&30 i 20.30; Ostatni dom po lewą,
S°dz 16,18 i 20; Rejs nieczynne.
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Szkoły po wakacjach
będą nie do poznania

W NIEDZIELĘ DYŻUR PEŁNI:

PIOTR KAWAŁEK_________

piotr.kawalek@gp24.pl

059 848 81 24
w godz. 14-18

Kebab, ul. Królo-

2!u-SK*23, EDUKACJA Większość słupskich szkół remontowana jest w czasie wakacji,
teiefoń0598455353.
^Qny koszt robót we wszystkich placówkach to około półtora miliona złotych.
STOMATOLOG

KOMENTARZ DNIA

Druga strona
obwodnicy

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

wej

KANTOR

óra

MfemMHoe Podkowa, tel. 059 841
70 31; Złoty Róg ul. Murarska, 059
8420302.
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sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009

mmmmm
^nna w godz. 8-16 059 842
°791;059 84243 26.

KOMUNIKACJA
PN* 94 91; 059 728 11 20; PKS
059 842 42 56; dyżurny mchu 059
843 7110; MZK 059 848 93 06,
^Express 059 843 23 41

MICHAŁ KOWALSKI

michal.kowalski@gp24.pl

Kate, alarmowy 19588, ul. Armii Kra
jowej 15, tel. 059 842 8196,0 601
928 600, H. K. Banachowie; Zieleń •A Kaszubska 3A, całodobowo, O 502
825 005; 059 84113 15, Hades,
o*- Kopernika 15, całodobowo: tel.
842 98 91,0 601663 796. Przewóz
1 Przechowanie bezpłatne; Hermes,
^ Obr. Wybrzeża X (całodobowo) tel.
°59 842 84 95; 0604 434 441

IMl
. 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
Miejska 986; 059 843 3217; Straż

Trwa sprzątanie remontowanych sal w Liceum Ogólnokształcącym nr 5.

Fot. Krzysztof Tomasik

Gminna 059 848 59 97; Straż Potema 998; Pogotowie Ratunkowe
899; Pogotowie Energetyczne 991;
P°gotowie Gazownicze 992; Pogojwvie Ciepłownicze 993;

Mformator ustecki

ia

E
bstka: sobota Jantar, ul. Grunwaldz
ka 27 a, tel. 059 814 46 72; niedńeła Nadmorska, ul. Marynarki Pol

skiej 31, tel. 814 77 70.
roi
niedziela - Wyspa Dinozaura

2. godz. 11; Kochaj i Tańcz, godz.
■12-30; Kac Vegas, godz. 15; Bruno,
godz. 17; Harry Potter, godz. 19; Co00 Chanel, godz. 2140.

Pogotowie Ratunkowe - 059 814 70
°9, Kapitanat Portu - 059 81444 30,

Gfząd Celny - 059 814 46 37, Straż
Mfefcka-986,05981467 61,0697
896498, WDPR - 601100100.

USŁUGI MEDYCZNE

eszcze kilka lat temu
nikt nie myślał nawet
o tym, że słupska obwod
nica może powstać. Dziś
na tej drodze wylano
po raz pierwszy asfalt. Cała
budowa przyspiesza w im
ponującym tempie (prze
czytasz o tym na stronie 4).
Z drugiej strony już teraz
władze miasta powinny się
zastanowić, co zrobić, by
za te kilka lat, kiedy ob
wodnica powstanie, ludzie
przejeżdżający obwodni
cą, chcieli zawitać do Słup
ska. Lepiej bowiem, żeby
nasze miasto nie podzieli
ło losu niemieckich odpo
wiedników, które po wy
budowaniu obwodnic
po prostu wymierały.

J

USŁUGI POGRZEBOWE

Marcin Markowski
mardn.markowski@gp24.pl__________

Wakacje to w szkołach
czas, w którym odpoczywają
tylko uczniowie. Lipiec
i sierpień to bardzo pracowi
te miesiące dla dyrektorów
szkół, którzy muszą czuwać
nad planowanymi remonta
mi w placówkach.
Prawie we wszystkich
słupskich szkołach latem
przeprowadzano różnego ty
pu renowacje.
- Wakacje to właściwie jedy
ny czas, kiedy szkoły mogą po
zwolić sobie na tego typu prace,
bo nie ma uczniów i większości
pracowników - mówi Bogdan
Leszczuk, dyrektor wydziału
oświaty. - Na wszystkie remon
ty słupskich placówek rozdy
sponowaliśmy sumę jednego
miliona czterystu tysięcy zło
tych.

Jeden z większych remon
tów przeprowadzono w Szko
le Podstawowej nr 2, miesz
czącej się przy ulicy Henry
ka Pobożnego. Z przeprowa
dzonych robót będą zadowo
lone głównie sześciolatki,
które dopiero rozpoczną edu
kację.
- Zrobiliśmy remont w toa
letach, by obniżyć dla młod
szych dzieci umywalki, ubikacje
oraz pisuary - mówi Kazimierz
Skiba, dyrektor szkoły. - Będą
one miały także nową szatnię.
Podłączono również ciepłą wodę
w toaletach. Odnowiono rów
nież dwie sale dydaktyczne dla
maluchów. Jesteśmy zadowole
ni, że PZU ufundowało nam
wykładzinę do jednej z klas.
Nieco zmian czeka także
na uczniów Szkoły Podstawo
wej nr 7 przy ulicy Kilińskiego.
Pracownicy tej placówki poin
formowali nas, że w szkole zro-

UCZBA

uczniów rozpocznie naukę w
pierwszej klasie w słupskich
szkołach podstawowych

biono remont dachu oraz na
prawiono wentylację. - Wyko
nano także remont w świetlicy,
gdzie na dzieci będą czekać no
we meble - mówi jedna z pra
cownic szkoły.
Z okazji 60-lecia szkoły prze
prowadzono też liczne naprawy
w Liceum Ogólnokształcącym
nr 2. Słupszczanie wciąż mogą
zobaczyć rusztowanie sięgające
po sam szczyt budynku.
- A to dlatego, że wciąż jest
remont dachu - tłumaczy War
cisław Machura, z-ca dyrekto
ra. - Prace trwają też na sali

gimnastycznej, gdzie jest re
mont pryszniców oraz w trzech
salach lekcyjnych, na przykład
w gabinecie fizycznym. Więk
szość z nich zostanie zakończo
na przed nowym rokiem szkol
nym, ale na przykład dach
prawdopodobnie będzie napra
wiany dłużej.
Także kilka zmian czeka
na uczniów Liceum Ogólno
kształcącego nr 5. Tam już
niebawem będzie nowe ogro
dzenie.
- Chcemy, aby ogrodzenie
współgrało z nowym orlikiem
- mówi Wojciech Gajewski,
dyrektor placówki. - Po
za tym już trwa sprzątanie
kilku odnowionych gabinetów
lekcyjnych. Nowe komputery
i biurka czekają na uczniów
w pracowni informatycznej
oraz w centrum multimedial
nym. Tam płaskie ekrany
zastąpiły stare monitory. ■

ul- Mickiewicza 12 tel. 059 814 69
85, Poradnia Zdrowia POZ, ul. KoPemika 18, tel. 059 814 6011

NASZA
SONDA
- .. - ««si, k .„.***

miManM«raiiitöliiw4tei

Czy cieszysz się, że już niedługo wródsz do szkoły?

Tel. 059 814 71 70, poniedz-sobo
13 w godz. 8-20; niedziela 10-18, fax
°59814 99 26.

Wyniki sondy SMS
Czy słupscy radni zrobili
dobrze, odrzucając projekt
budowy parku wodnego?

Tak 86,4 %

Nie 14,6 %
Nasza sonda nie jest formalną
metodą badania opinii czytelników,
a jedynie luźnym plebiscytem
pozwalającym na wyrażanie swojego
zdania na łamach gazety.
Infografika: 23.08.2009/Wojdech Stefaniec
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Jacek Piwoński,

Krzysztof Olszewski,

Aleksandra Laskowska,

Jagienka Białuńska,

Marcelina Jankiewicz,

uczeń

gimnazjalista

przyszła uczennica

uczennica

uczennicą

- Trochę się cieszę i trochę
jestem zły. Jestem zadowolo
ny z tego, że spotkam swoich
kolegów. Bardzo nie lubię jed
nak wstawać rano na ósmą
do szkoły.

- Wolałbym, żeby wakacje
jeszcze trwały. Nie chcę wracać
do szkoły. Przede wszystkim
czeka mnie dużo nauki, bo
w gimnazjum wcale nie jest ła
two.

- Bardzo cieszę się, ze idę
do szkoły. Będę uczennicą
pierwszej klasy. Nie mogę do
czekać się, kiedy poznam
wreszcie nowych kolegów
i koleżanki.

- Jestem bardzo zadowolo
na, że wrócę do szkoły. Wresz
cie będę mogła spotkać moje
koleżanki z klasy, których nie
widziałam przez całe długie la
to. Poza tym lubię się uczyć.

- Cieszę się, bo naprawdę
lubię się uczyć. Chciałabym
wreszcie móc pobawić się ze
swoimi koleżankami z klasy
i szkoły.
(mm. fot. kn)
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Tajemnica wraku
z filmowej Uczty Baltazara
HISTORIA Nikt już nie wie, skąd i dokąd płynął ani w jakich okolicznościach uległ katastrofie. Przez lata tkwił nieopo
dal plaży w Ustce. Tu został uwieczniony przez filmowców. W1954 roku, 9 lat po wojnie, jego wrak zagrał w filmie.
Marcin Barnowski
marcin.barnowski@gp24.pl

„Uczta Baltazara” to typowy
socrealistyczny film. Młody pol
ski inżynier wraca z zagranicy
do kraju z zadaniem, by prze
mycić na Zachód wartościowy
obraz Veronese’a, przedstawia
jący biblijną ucztę, wyprawioną
przez króla Baltazara tuż
przed upadkiem Babilonu. In
żynier ma konszachty z kręga
mi reakcyjnymi i przestępczy
mi. Dlatego podejmuje się
wykonać to bandyckie zadanie.
Wystarcza jednak krótki czas,
by przeszedł metamorfozę.
Pod wpływem obserwacji kraju
odbudowującego się ze znisz
czeń wojennych pod kierun
kiem partii inżynier postana
wia czynnie włączyć się w two
rzenie zrębów ustroju socjali
stycznego. Pomaga w oczysz
czaniu usteckiego portu i wyda
je milicjantom wspólnika.
Mroczna, kluczowa scena filmu,
nakręcona została na wraku.
Rozbity pohitlerowski okręt ide
alnie nadawał się na kryjówkę
filmowych przestępców.

Powojenna atrakcja
Wspólnie z Jarosławem Ma
linowskim, wydawcą czasopi
sma „Okręty Wojenne” i spe
cem od spraw wojennomorskich, postanowiliśmy rozwi
kłać zagadkę, co to za okręt
tkwił w plaży pod Ustką.
Udało się nam dotrzeć
do kilku świadków, którzy go
pamiętają. Antoni Olszlegier,
mieszkaniec Słupska, już

Kadr z filmu „Uczta Baltazara". Ukazuje wrak torpedowca zagrabionego przez Niemców Duńczykom, a potem odbitego przez Rosjan i podętego
113 Złom przez Polaków.

pod koniec lat czterdziestych
często jeździł do Ustki na plażę
wschodnią. Dobrze pamięta:
wrak był wielką atrakcją. - Pły
waliśmy na niego z innymi
chłopakami - wspomina.
- Znajdował się w odległości
około 100 metrów od plaży,
tkwił na mieliźnie. Było to na
sze ulubione miejsce do opala
nia. Na plażach ludzie tłoczyli
się i piekli na gorącym piasku,
a na tym wraku zawsze wiał
przyjemny wiaterek.

Konwój roztrzaskany
pod Ustką
Według Olszlegiera, jednost
ka miała około 100 metrów dłu

Fot. Zbiory Jarosława Malinowskiego /„Okręty Wojenne"

gości. Wchodziło się na nią
po zwisającej linie lub jakimś
łańcuchu. Okręt nie miał uzbro
jenia ani charakterystycznych
cech, które pan Antoni by zapa
miętał.
- Jedno jest pewne: znajdo
wał się koło dzisiejszej restau
racji Dajana i był skierowany
dziobem w kierunku portu
- twierdzi.
Ustczanin Marian Rozwiatowski, który także kręcił się
przy wraku, gdy miał kilkana
ście lat, potwierdza lokalizację.
Dodaje też ważny szczegół: pa
trząc od Ustki w kierunku
Orzechowa, przed okrętem
znajdował się jeszcze drugi

wrak, holownika lub pogłębiarki. - Wyglądało to tak, jakby
na wschód od Ustki rozbił się
jakiś konwój - mówi pan Ma
rian. - Ten pierwszy statek ho
lował pewnie drugi i sztorm wy
rzucił oba na mieliznę. Na te
wraki chodzili także wędkarze,
bo brały tam okazałe węgorze.
Tadeusz Jusiewicz, inżynier
budowy okrętów z Ustki, był
świadkiem końca wraku. Miał
osiem lat, gdy widział na za
chodnim nabrzeżu portu w Ust
ce stalowe fragmenty przerdze
wiałego okrętu, który był de

montowany na plaży na wschód
od Ustki. Kawałki transporto
wano do portu, skąd koleją wy
wożono te resztki chyba do hu
ty. - To musiał być rok 1960
- twierdzi T. Jusiewicz.

Torpedowiec duńskiej
królewskiej mości
Wrak sfilmowany w „Uczcie
Baltazara” tkwił więc pod Ust
ką ponad 10 lat.
Jarosław
Malinowski
z „Okrętów Wojennych” jest
przekonany, że to jeden z duń
skich torpedowców klasy fra

Wójt Gminy Trzebielino

INNE WOJENNE WRAKI W USTCE
Trzy okręty podwodne o wy
porności ok. 300 t, w latach
50. pocięte na złom, pogłębiarka „Stolpe" - wyłowio
na i przekazana do użytkowa
nia w 1946 r., dźwig pływają-

cy, statek wycieczkowy, barka
desantowa „BDB-265" o wyporności 350 t, poławiacz torped zatopiony w pobliżu elewatora i podniesiony w roku
1947, następnie odholowany

ogłasza
i
ponownie
zatopiony
z ośmioma bombami głębinowymi, mały stawiacz min,
dwie lub trzy drewniane barki
- odholowane i zatopione
przy wschodniej płazy.

OGŁOSZENIA

Konsorcjum

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 17 czerwca 2009,
sygn. XIIIK 479/09, dot Dariusz Marciński, s. Henryka,
ur. 14.07.1976 skazany został na karę ł roku pozbawienia
wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby lat 5
(pięć), oddano oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora
sądowego, wymierzono 30 (trzydzieści) stawek dziennych
grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20
(dwudziestu) złotych, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych oraz rowerów na okres 5 (pięciu) lat, podanie
wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego jednokrotną
publikację w Głosie Pomorza w wydaniu sobotnio-niedzielnym,
zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, z tym
że zwolniono go od ponoszenia opłaty w sprawie o to, że:
w dniu 11.03.2009r. w miejscowości Główczyce ul. Skórzyńska
gm. Główczyce woj. pomorskie kierował rowerem na drodze
publicznej będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 1,35 mg/l, II
badanie 1,09mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu przy czym
nie stosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Słupsku
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerów ustanowionego wyrokiem w sprawie XIIIK 534/08 na
okres 12 miesięcy od dnia 2008.06.25 do dnia 2009.06.25

Słupsk
informuje, że
od 25 sierpnia do
15 października 2009 r.

wystąpią utrudnienia w
ruchu drogowym w pasie
drogi w miejscowości
Swochowo oraz na trasie
Swochowo-Siemianice w
związku z budową
kolektora kanalizacji
sanitarnej.

Za utrudnienia w ruchu
drogowym przepraszamy.
746909SLBH_A
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III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino
Lp.

i

PIPiS „Ce-STA”

Słupsk oraz
PUK „INSTALEX” Sp. i.

gen” lub „Glenten”, z których 6
Niemcy przejęli w 1941 roku
i które przerobili na poławiacze
torped. - Wyławiały torpedy
ćwiczebne wystrzeliwane z U-Bootów - mówi Malinowski.
- Działały w Zatoce Gdańskiej.
Źródła radzieckie zawierają in
formacje, że te okręty były 3 lu
tego 1945 roku atakowane
przez sowieckie lotnictwo w za
jętym jeszcze przez Niemców
porcie w Piławie. To dziś Bałtijsk koło Kaliningradu.
Były to jednostki o długości
około 60 m, uzbrojone w armaty
kaliber 75 lub 81 mm, kaemy
i wyrzutnie torped. Miały po
około 40 osób załogi.
Jak to się stało, że okręt
identyfikowany przez J. Mali
nowskiego jako „TFA 4” znalazł
się pod Ustką? Badacz twierdzi,
że prawdopodobnie po nalocie
na Piławę Niemcy postanowili
odholować uszkodzonego poła
wiacza do którejś ze stoczni
w zachodniej części Bałtyku.
Koło Ustki zaskoczył ich jednak
sztorm. - Pewnie nie zdążyli już
go ściągnąć z mielizny i tak zo
stał - domniemywa wydawca
„Okrętów Wojennych”, który
torpedowce opisał w tegorocz
nym 4. numerze swojego pisma.
Możliwe też, że już po wojnie
Rosjanie transportowali okręt
z Piławy na zachód w celu re
montu albo złomowania. I wte
dy pod Ustką doszło do kata
strofy, o której już nikt nie pa
mięta. ■

/36309^LBh_A

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia
działki

KW

Lokal użytkowy nr 1 w
budynku po byłej szkole
wGunieńcu,
0,4219 ha udział
opow. użytk. 98,66 m2 178/1 ; w gruncie i
oraz pow. użytk.
7394
częściach
177/3
j pomieszczeń
wspólnych wynosi
przynależnych (piwnica
224/1000
-16,85 nf ,pom. na
poddaszu 11,67 m2.)

Położenie

Wieś
Gumieniec
Obręb
geodezyjny
Gumieniec

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Brak planu zag. przestrz.
W studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
pizestrzennego Gminy
przeznaczona pod
budownictwo
mieszkaniowe (zapis B)

Cenawywoławcyi

Wadim

Postąpienie

W zł

y»i

wi

Wartość nieruch, z
udziafem w grancie
ogółem: 22.470,- zł
(w tym:
- lok.użytk. - 14.700,-zł, 2.247,00 zl 230,00 zł
-wartość udziału w
gruncie-2.800,-zl
-pom.gosp. - 4.970,-zł)
cena nie obejmuje
podatku VAT

Przetarg odbędzie się 16 września 2009 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Trzebielinie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 10 % wartości działki na konto BS Bytów 66 9321 0001 0031 5393 2000 0010
lub w kasie Urzędu Gminy do dnia 11 września 2009 roku. Wadium nie może być
później na koncie Urzędu Gminy niż 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do dnia 11 września
2009 roku. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać dowód osobisty
i dowód wpłaty wadium. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić 100 %
wylicytowanej kwoty. Osobom, które przetarg wygrały wadium zalicza się na poczet ceny
nieruchomości. Wadium przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny i
podpisania umowy notarialnej. Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia nie jest obciążona
na rzecz osób trzecich. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu
przetargu.
Informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w pok. Nr 6
lub pod nr tel 8580253 wew, 29.
Nieruchomość można oglądać codziennie w godz. 10.00 do 13.00.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Adres strony biuletynu informacji publicznej: www.bip.trzebielino.pl
740909SLBHJ

BYTÓW

sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009
NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

Nowoczesność w remizie
BEZPIECZEŃSTWO Ostrzegą o zagrożeniu,

przeszkodzą we włamaniu i zagrają hejnał. Straż pożar

na wymienia syreny alarmowe.

ANDRZEJ GURBA________

andrzej.gurba@gp24.pl

059 822 51 80
w godz. 12-15

Andrzej Gurba
3ndrzej.gurba@gp24.pl
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To prawdziwa alarmowa re
wolucja w strażackich jednost
kach w powiecie bytowskim.
Wysłużone i pożerające mnó
stwo energii elektromechanicz
ne syreny alarmowe zastępowane są systemami elektro
nicznymi. Nowy sprzęt trafił
bo Bytowa i Miastka, gdzie jest
zawodowa straż oraz ochotni
czych jednostek, które są w kra
jowym systemie ratowniczo-gasniczym. Tych ostatnich jest
szesnaście.
- Urządzenia dostało jede
naście jednostek OSP. Pozostaotrzymają je w przyszłym ro
ku - precyzuje Lech Chrostow
ski, komendant bytowskiej
straży pożarnej.
Stare syreny alarmowe nie
tylko były kosztowane, ale też
W większości uruchamiano je
ręcznie. Nowy system jest
W pełni automatyczny.
- Ma bardzo dużo funkcji.
To nie tylko powiadamianie
strażaków o akcji. To też ostrze
ganie mieszkańców na przykład o huraganie, gradobiciu
czy też powodzi. Komunikaty
słowne nadawane przez zeWnętrzne urządzenia niosą się
na półtora kilometra - oznajniia Chrostowski.
Część jednostek ma systemy
z dodatkowymi modułami, które umożliwiają odtwarzanie
hejnałów, okolicznościowych
Powiadomień, grania kuranh>w. Tak jest na przykład
W Studzienicach, Tuchomiu,

INFORMATOR
mmm
Bytów: sobota Rodzinna, ul. Lębor
ska 13, tel. 059 822 72 02; nie
dziela Jesionowa, ul. Ks. Domań
skiego 3, tel. 059 822 44 19;
Miastko: Pod Lipami, ul. Dworco

wa 24 a, tel. 059 857 22 56;
Człuchów: sobota Oberland, ul.

Długosza 21, tel, 059 834 17 52;
niedziela Ogólnodostępna, ul. So

bieskiego 1, tel. 059 834 1178.
IMÜ
Bytów:Albatros nieczynne;
Człuchów: Uciecha sobota-niedz.,

Hany Potter i Książę Półkrwi, godz.
17; niedziela Prawdziwa historia
kota w butach, godz. 15;
Miastko:Grażyna nieczynne.

POMOC DROGOWA
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301

316;
(Uduchów 059 834 14 12; 0 602

176 059.
Lech Chrostowski prezentuje serce nowego systemu alarmowego.

KOMUNIKACJA

Fot. Andrzej Gurba

PKP 94 91; 0 703 300 000;

Pomysku, Borzytuchomiu, No
żynie. Mieszkańcy są zadowole
ni, bo mogą mieć teraz swój
własny hejnał. - Co prawda nie
z wieży kościoła, ale dobra
i strażacka remiza - uśmiecha

- zauważa komendant Lech
Chrostowski. System może też
pełnić funkcję instalacji antywłamaniowej.
Na strażackich zakupach
skorzysta obrona cywilna.
- Integrujemy właśnie oba
systemy w związku z zainstalo
waniem nowych urządzeń.
W Bytowie i Miastku w wielu
punktach są na dachach budyn
ków syreny alarmowe obrony
cywilnej. Chciałbym je prze
nieść na dachy szkół czy też bu-

się mieszkaniec Tuchomia. Ko
lejna nowinka to ciche informo
wanie strażaków o akcji za po
mocą SMS-ów.
- Nie zawsze jest konieczne
uruchamianie głośnej syreny

TAM NOWE SYSTEMY
Nowe systemy alarmowe
trafiły do jednostek w Bytowie, Miastku, Dretyniu, Kołczygłowach, Pomysku Wiel-

kim, Czarnej Dąbrówce, Tu
chomiu, Nożynie, Borzytu
chomiu, Wałdowie, Studziencach i Trzebielinie.

dynki użyteczności publicznej.
Wtedy nasz system mógłby słu
żyć tym placówkom choćby
w postaci wewnętrznego nagło
śnienia - mówi Lech Chrostow
ski.
Nowe urządzenia kosztują
łącznie około 600 tysięcy zło
tych. 300 tysięcy złotych daje
wojewoda, resztę samorządy
i straż pożarna. ■

PKS Bytów-059 822 22 38;
PKS Człuchów 059 834 22 13;
PKS Miastko 059 857 2149.

Z POLICJI

Dachował ford mondeo,
kierowca dostał mandat
Na trasie Chomice-Bytów
kierowca forda mondeo nie
zapanował nad pojazdem
na łuku rogi. Wpadł na pobo
cze i dachował.
28-letniemu kierowcy nic
się nie stało. Powodem zdarze
nia była nadmierna prędkość.
Mężczyzna dostał 300-złotowy
mandat.

ZOBACZ FILM M
www.gpM.pt/wideo

Uśmiercona przez bank i Kontener już jest
napisała skargę
PO INTERWENCJI Firma Kodek dotrzymała obietnicy.

(ANG)

MIASTKO Kobieta żąda ukarania winnych pomyłki.
Wracamy do opisywanej
Przez nas kilkanaście dni tepu sprawy Doroty Adameckiej z Miastka, która w wy
niku pomyłki pracowników
banku została... uznana
Za zmarłą.
Czytelniczka złożyła piSemną skargę w PKO BP.
Pomaga
się
wyjaśnień
1 Przeprosin.
Adamecka kilka tygodni
ternu nie dostała przelewu
2 Niemiec. Pieniądze wysła
ne przez jej znajomą wróciły
bo niemieckiego banku z ad
notacją, że ona nie żyje. Adakrótko

mecka ma konto w PKO BP.
I ten bank wini za to, co się
stało.
Z centrali PKO BP otrzymaliśmy informację, że bank
nie będzie udzielał komentarza w sprawie klientki. Jednocześnie zobowiązuje się
wyjaśnić całą sprawę po oficjalnej skardze od niej.
- Zrobiłam to pisemnie,
a także telefonicznie. Mam
nadzieję, że sprawa szybko
zostanie wyjaśniona, a winni
ukarani - mówi Dorota Adamecka.

(ang)

ZAPROSZENIA

Po naszej interwencji Za
j kład Usług Komunalnych Ko
dek postawił nowy kontener
śmieciowy koło bloku przy ulicy
i Wybickiego 9 w Miastku.
- Nareszcie - komentują
\
\ mieszkańcy bloku. Stary konte
\ ner był przerdzewiały, odrapa
ny i szpecił otoczenie. Lokato
| rzy bloku przy ul. Wybickiego
czekają jeszcze na uporządko
| wanie miejsca, gdzie stoją po
j jemniki. Obiecała to Miastecka
\ Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Za kilka dni sprawdzimy,
j
j czy pracownicy spółdzielni do
trzymali słowa.

Zawody wędkarskie

(ang)

Wymieniony kontener śmieciowy.

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

Wychowanie dzieci
przemocy
Powiatowe Centrum Pomoty Rodzinie w Bytowie prze
prowadzi od połowy września
tyki bezpłatnych warsztatów
dla rodziców dotyczący wy
chowywania dzieci bez prze
mocy.
To część ogólnopolskiej
kampanii „Dzieciństwo bez
Przemocy". Jej celem jest ogra-

Fot. Andrzej Gurba

Turniej plażowej
piłki siatkowej

GMINA BYTÓW

niczenie przypadków krzyw
dzenia dzieci i nauczenie ro
dziców wychowywania dzieci
z miłością i stawiania dzieciom
granic, ale z szacunkiem dla
nich.
Bytowskie warsztaty to
sześć dwugodzinnych spo
tkań. Prowadzić je będą peda
gog Katarzyna Wirkus oraz
psycholog Agnieszka Szrejter-Łoś.

Chętne osoby mogą kon
taktować się telefonicznie:
0 59 822 80 68 lub wysyłając
pytania i zgłoszenia e-mailowo
na adres: kaswir@wp.pl.
Częścią kampanii jest też
konkurs fotograficzny pod ha
słem „Szczęśliwe dzieciństwo".
Więcej informacji o nim na:
www.dziecinstwobezprzemocy.pl.
(ang)

Zgłoś się po stypendium
j

Do 15 września przyjmowaI ne będą wnioski o stypendia
; socjalne dla uczniów z gminy
; Bytów.
Stypendia przyznawane są
| na rok szkolny 2009/2010.
I Do otrzymania pomocy kwali| fikują się uczniowie, których
| miesięczny dochód na osobę
i w rodzinie nie przekracza 351
i złotych netto.

Koło Wędkarskie „Karaś"
w Miastku zaprasza na zawody
spinningowe parami z łodzi,
które odbędą się w niedzielę
nad Jeziorem Bobięcińskim
Dużym. Zbiórka i zapisy
w godz. 6.30-6.45 przy przysta
ni nad Jeziorem Bobięcińskim
Małym. Wędkowanie zaplano
wano w godz. 7-13. Sprzęt pły
wający i ratunkowy pary za
bezpieczają we własnym za
kresie. Wpisowe 30 złotych
od osoby. Telefon kontaktowy
606912 226.

Druki wniosków są dostęp
ne w Wydziale Edukacji i Pro
mocji Urzędu Miejskiego w By
towie (pokój nr 10) w godzi
nach pracy ratusza, a także
na
stronie
internetowej
www.bytow.com.pl.
Wszelkie informacje doty
czące stypendiów można uzy
skać pod numerem telefonu
059822 8911.

(ANG)

W sobotę nad jeziorem
w Wołczy Małej, gmina Miast
ko, odbędzie się turniej plażo
wej piłki siatkowej dla kobiet
i mężczyzn. Spotkania rozegra
ne zostaną o puchar burmi
strza Miastka i zakładu Drew-Trans. Odbędą się na dwóch
boiskach. Zaplanowano tur
niej otwarty oraz zakładowy.
Zapisy od godz. 9. Gry roz
poczną się o godz. 10.
(ang)
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Koledzy ratownicy
trzymają kciuki za Michała
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NASZ PLEBISCYT Jeszcze tylko do wtorku trwa plebiscyt na „Ciacho na plaży, czyli najsympatyczniejszego ratownika

ci

sezonu". Już wyłania się ścisła czołówka. Czekamy na wasze SMS-y.
Natalia Kwapisz
redakcja@gp24.pl

Nasz plebiscyt na „Ciacho
na plaży, czyli najsympa
tyczniejszego ratownika se
zonu” trwa. Codziennie do
stajemy SMS-y z poparciem
dla poszczególnych kandy
datów. W rankingu wyłania
się już wyraźna czołówka.
Do tej pory najwięcej głosów
dostał 23-letni Przemek Waluch pracujący na plaży w
Łazach. Pasjonat kultury
styki i ornitologii. Zaraz za
nim jest Paweł Rabski, 19latek z plaży w Kołobrzegu,
miłośnik nurkowania.
Natomiast trzecią pozycję
zajmuje 20-letni Michał Tęsny, ratownik ze Słupska,
który pracuje na plaży
w Ustce. Michał studiuje
na Akademii Wychowania
Fizycznego w Gdańsku.
W przyszłości chciałby pra
cować w Biurze Ochrony
ll»MM
By zagłosować na ratownika
w plebiscycie „Ciacho na pla
ży, czyli najsympatyczniejszy
ratownik sezonu", wyślij
na numer 7168 SMS o treści:
KGP.RATOWNIK imię i nazwi
sko ratownika (np. KGP.RA
TOWNIK Piotr Kowalski).
Koszt SMS-a: 1,22 zł z VAT

Rządu albo Straży Granicz
nej. W tym roku brał udział
w akcji ratunkowej pary tu
rystów, którzy koło mola wy
wrócili się na skuterze. Duży
wiatr utrudniał pracę ratow
ników, ale na szczęście
wszystko skończyło się do
brze.
Agnieszka Słomska, która
pracuje w biurze słupskiego
WOPR-u, zachęca do głosowa
nia na Michała Tęsnego. - Jest
bardzo dobrym ratownikiem.
Cały czas doskonali się w swojej
pracy, bierze udział w specjali
stycznych szkoleniach. Po
za tym pomaga nam też w biu
rze, także poza sezonem - mó
wi. - No i w ogóle fajny z niego
chłopak-dodaje.
Ten ranking może się jed
nak w każdej chwili zmienić.
W plebiscycie startuje po
nad 30 ratowników i na każ
dego z nich można wciąż od
dać głos.
Sylwetki
wszystkich
- strzegących plaż od Mię
dzyzdrojów do Łeby - przed
stawimy w naszym serwisie
www.gp24.pl. Przez . cały
czas możecie na nich głoso
wać, wysyłając SMS-y. Ra
townik, który otrzyma naj
więcej głosów czytelników,
zdobędzie nagrodę. Jak
przystało na ciacho - oczywi
ście tort. A do tego kolację
w ekskluzywnej nadmor
skiej restauracji. ■
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Piotr Bilicki (z lewej) i Jakub Kamiński, ratownicy z Ustki, namawiają do głosowania na Michała.

Fot. Łukasz Cap*

Przed nami weekend pełen imprez.
Będzie coś dla smakoszy ryb i miłośników sztuki.
REGION Sobota i niedziela obfitują w imprezy. W przedostatni weekend wakacji można się jeszcze wyszaleć. W Słupsku odbędzie sie dwudniowe Święto Mia
sta, a w Ustce festiwal sztuki i zjazd motocyklistów.
■ Największe imprezy so
botnio-niedzielne to organi
zowane w Słupsku Święto
Miasta i Święto Ryby. Uro
czystości zaczynają się w so
botę o godz. 11.30 na Staw
ku Łabędzim. O godz. 13 im
prezy przeniosą się na plac
Zwycięstwa. Tego dnia
atrakcje zakończą się poka
zem sztucznych ogni o godz.
22. W niedzielę o godz. 11 na
Rynku Rybackim, zaczy

na się Jarmark Gryfitów.
Od godz. 13 - atrakcje
na pl. Zwycięstwa, m.in. de
gustacja potraw rybnych
i od godz. 17 koncerty zespo
łów muzycznych: Bez nazwy,
Parafraza, Kozak Dance
i No Problem.
■ W sobotę w godz. 10-16
warto wybrać się na słupski
dworzec PKP. Tam organizo
wane będą pokazy i konkur
sy związane ze 140. rocznicą

kolei w Słupsku. Imprezę
o godz. 10 rozpocznie symu
lacja wypadku na przejeździe w Kobylnicy.
■ Dla miłośników motocy
kli gratką będzie V Motocy
klowe Pożegnanie Lata
w Ustce po zachodniej stro
nie portu. Atrakcje dla zwie
dzających organizowane bę
dą w sobotę od godz. 14
przy kapitanacie portu po
kazami ekstremalnej jazdy

na motocyklach. Wstęp
na imprezę - 10 zł dla pie
szych.
■ Wielbiciele teatru
i sztuk wizualnych nie za
wiodą się na Festiwalu Sztu
ki Współczesnej w Ustce.
W sobotę w godz. 14-18 bę
dzie można obejrzeć pokaz
polskiej
sztuki
wideo
w usteckim kinie Delfin.
W niedzielę o godz. 18
w Bałtyckiej Galerii Sztuki

performance Pawła Korbusa
o człowieku-byku.
■ Na festyn rodzinny za
prasza w niedzielę Potęgo
wo. Przy Letniej Scenie
w godz. 11-19 uczestnicy bę
dą mogli bawić się na dmu
chanym zamku, pojeździć
gokartami i poskakać na
trampolinie. Wszystko za
darmo.
■ W sobotę w hali widowi
skowej zespołu szkół odbę

dzie się Międzynarodowy Fe'
stiwal Kultur. Zaprezentują
się zespoły ludowe z Polski
i Słowacji. Początek o godz17. Wstęp wolny.
■ W sobotę na boisku
sportowym w Wałdowie
w gminie Miastko odbędzie
się festyn sołecki. W godz15-17 będzie można wziąć
udział w zabawach i konkuf'
sach.

(map)
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We wsi nie chcą świń
KONFLIKT Mieszkańcy Siemirowic nie chcą, żeby w ich miejscowości powstała chlewnia. Zdaniem
właściciela świniami mieszkańcy od czterech lat wiedzieli, co będzie budował.

EDYTA LITWINIUK

redakcja@gp24.pl

Edyta Litwiniuk
edyta.litwiniuk@gp24.pl

Mieszkańcy podlęborskich
Siemirowic twierdzą, że dopiero
Niedawno dowiedzieli się, że
w ich miejscowości ma powstać
kolejna chlewnia. Jedną już
u siebie mają i nie są zadowole*N, teraz szykuje im się kolejny
kłopot.

Lębork: sobota Gemini, al. Wolno

ści, tel. 059 86313 90;
niedziela Przy Szpitalu, ul. Wę
grzynowicza, tel. 059 863 52

86;
Łeba: Słowińska, ul. Kościuszki 70

- Kiedy dwa lata temu
w gminie było spotkanie
w sprawie budowy tej chlewni,
to protestowaliśmy. Potem była
Clsza, myśleliśmy, że ten po
mysł upadł, a teraz dowiaduje
my się, że protesty nic nie dały
1 chlewnia ma jednak powstać
" mówi pani Dorota G. (nazwisko do wiadomości redakcji)
2 Siemirowic. - Cześć z miesz
kających blisko osób nawet nie
jtoe, że buduje się chlewnia.
Kiedy zbieraliśmy podpisy
Przeciwko budowie, okazało się,
2e wielu mieszkańców jest prze
konanych, że tam powstaje dom
Weselny - dodaje.
Pani Dorota jest zbulwerso
wana, że nie wszyscy mieszkań°y Siemirowic zostali poinfor
mowani o budowie świniami.
- Sąsiadka, która stawia
aom obok, nawet nie wiedziała,
m Pod jej bokiem będzie chlew
na-mówi.
Mieszkańcy nie kryją, że
Największe ich obawy budzi
Nieprzyjemny zapach, który bęNsie się ich zdaniem z chlewni
Wydobywał, ale nie tylko.

- Tu nie chodzi wyłącznie
® ty że będzie odór. Mamy stu
dzienki, studnie głębinowe.
Najgorsze to stężenie amoniaku
1 gnojowica. Nie wiemy, gdzie to
Hi&fpRYCZNIE

a, tel. 059 866 13 65;
Wicko: Pod Agawą, tel. 059 861

1114.

■Mil
Lębork: Fregata Epoka Lodowco
wa 3: Era Dinozaurów, godz. 16
i 18.
Łeba: Rybak Załoga

G, godz.
10.15, 12, 15.30, 17.15; Miłość
na wybiegu, godz. 13.45, 19,
20.45, 22.30.

rmTi
Szpitalny Oddział

Ratunkowy

059 863 30 00;
Szpital, ul. Węgrzynowicza 13,

059 863 52 02;
Zakład Energetyczny 059 862 17

będzie wylewane. Chlewnia
miała powstać dużo dalej, a nie
bezpośrednio przy naszych do
mach - mówi pani Dorota.
Mieszkańcy w proteście
przeciwko rozpoczętej właśnie
budowie zaczęli zbierać podpi
sy. Twierdzą, że mają ich już
czterysta z samej najbliższej
okolicy chlewni. Ślą też pisma:
do nadzoru budowlanego, staro
stwa, wydziału ochrony środo
wiska, nawet do posła.
- Mamy już niedaleko jedną
chlewnię, w której jest 300
świń, w tej,, która ma powstać,
ma ich być prawie 2000. Takich

obiektów nie stawia się tak bli
sko domów - mówi pani Dorota.
Właściciel chlewni twierdzi
jednak, że mieszkańcy dobrze
wiedzieli, co będzie budowane
już od czterech lat. On nigdy nie
mówił, że będzie to sala wesel
na. Wszystkie niezbędne po
zwolenia i zaświadczenia ma.
- Nie ukrywałem nigdy, że
będę budował świniamię.
Wszystkie niezbędne warunki
są spełnione. Mam podpisy naj
bliższych sąsiadów, którzy gra
niczą z moją posesją i wyrażają
zgodę na budowę. Na spotkanie
w Cewicach dwa lata temu

przyszli przedstawiciele rady
osiedla, samorządu i wszyscy
zainteresowani. Tam nikt nie
wyraził sprzeciwu - twierdzi
przedsiębiorca.
Podkreśla, że chlewnię bu
duje kilka metrów od własnego
domu i nie ma żadnych obaw,
żeby było to w jakiś sposób
szkodliwe.
- Wszystko przez ludzką za
wiść. To się zaczęło od kojców.
Miał je stawiać jeden z sąsia
dów, kiedy jednak zmieniłem
zdanie i nie chciałem skorzy
stać z jego usług, ten podburzył
ludzi przeciwko budowie. A

matka jednej z sąsiadek, która
tak protestuje, sama jest wła
ścicielką chlewni i sąsiadka ma
ją jeszcze bliżej od mojej. To
tamten budynek jej nie prze
szkadza, tylko mój? - mówi
przedsiębiorca z Siemirowic.
- Jeśli właściciel zobowią
że się, że nie będzie odoru
i przesiąkania szkodliwych
substancji do gleby, to my
się na chlewnię zgodzimy.
Jeśli nie podpisze takiego
zaświadczenia, będziemy
protestować - zapowiada je
den z mieszkańców podlę
borskich Siemirowic. ■

59;
Gazownia 059 863 5915.

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

862 14 51.

POMOC DROGOWA
Lębork - 059 862 17 87, 059

863 23 23, 0 601 628 414.

REKREACJA
Centrum

Sportu

i

Rekreacji,

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

Oszust wyłudzał materiały budowlane

PTASIE RADIO NA MOSTNIKA

ICzłuchowski
'1Urniej Rycerski
Turniej łuczniczy, uroczysty
N^emarsz przez miasto, bieg
ctonn czy nauka szermierki dla

GŁUCHÓW Złodziej, który pracował dla adwokata.

9awiedzi to niektóre z propo
rcji odbywającego się w Człuchowie w ten weekend I Człuchowskiego Turnieju Rycer
skiego. Niewątpliwą atrakcją

Do jednej z firm zajmują
cych się sprzedażą materia
łów budowlanych w Człucho
wie przyszedł mężczyzna.
Wypytywał o możliwość
wzięcia towaru z odroczoną
płatnością. Przedstawił się
i powiedział, że pracuje dla
adwokata z Bydgoszczy. Po
dał nawet nazwisko adwoka
ta i zadzwonił do niego.
Przedstawiciel firmy prze
prowadził rozmowę telefo

lrr>prezy będzie zaplanowaNa na sobotni wieczór insceni
zują bitwy. W niedzielę za to
to programie są zapasy i zabatoy plebejskie. Start imprezy
to sobotę od 9.30, w niedzielę
°d 10. Turniej odbędzie się
na podzamczu przy człuchowskim zamku.

niczną z rzekomym adwoka
tem i... podjął decyzję, aby
wydać materiały budowlane.
Pieniądze za wydany to
war miały zostać wpłacone
zaraz po powrocie adwokata
z urlopu.
Mężczyzna zabrał wydany
towar. Jednak pieniądze
za materiały budowlane nie
wpłynęły na konto firmy.
A telefony obu mężczyzn
przestały odpowiadać.

Człuchów scy policjanci
szybko ustalili tożsamość
sprawcy. Okazał się nim
mieszkaniec powiatu tuchol
skiego.
Policjanci odzyskali przy
właszczone mienie o warto
ści prawie 5 tys. zł. Wczoraj
27-latek usłyszał zarzut
przywłaszczenia
mienia.
Grozi mu kara nawet do 8
lat pozbawienia wolności.

(MAG)

(EDA)

Bilety na koncert Ennio Morricone

promocja

LĘBORK W galerii „Fregata" można kupić bilety na sierpniowy koncert Ennio
Morricone w Gdańsku.

Drzewa z podciętymi konarami stojące rzędem wzdłuż ul. Mostnika
upodobały sobie bociany. Ptaki siadają na nich i prowadzą prawdziwe

ptasie obrady sejmu. Mieszkańcy z humorem komentują bocianie kłapa
nie dziobami: ptasiego radia się zachciało, (eda)

fotKnpa<>f raicman

Koncert jednego z najwy
bitniejszych twórców muzy
ki filmowej odbędzie się 30
sierpnia na terenie Stoczni
Gdańskiej. Włoski twórca,
laureat szeregu nagród,
w tym pięciu nominacji
do Oscara, będzie dyrygował
pełną orkiestrą symfonicz
ną, wzmocnioną przez sekcję

elektryczną oraz 100-osobowym chórem. Podczas kon
certu usłyszymy hity filmo
we z bogatej kariery Morri
cone.
Tłem do utworów wykony
wanych na scenie będą pro
jekcje fragmentów filmów
na telebimach i efekty wizu
alne.

Miłośnicy twórczości En
nio Morricone, którzy zamie
rzają wybrać się na koncert,
bilety mogą kupić w Lębor
ku w galerii Fregata
przy ulicy Reja 28. Wej
ściówki na koncert można
dostać w cenie 15, 30 i 200
złotych.

(EDA)
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Wygnały mnie pluskwy
INTERWENCJA Joanna Piotrowska od roku nie może pozbyć się pluskiew, które zagnieździły się w jej mieszkaniu.
Administracja zapowiada, że pomoże jej zwalczyć insekty.
Daniel Klusek
daniei.klusek@gp24.pl

Pani Joanna mieszkanie so
cjalne przy ulicy Bałtyckiej
w Słupsku dostała dwa lata te
mu. W ubiegłe wakacje stwier
dziła, że w jej lokalu zagnieździ
ły się pluskwy.
- Pod koniec sierpnia ubie
głego roku zobaczyłam na ciele
córki wiele śladów po ukąsze
niach - mówi pani Joanna.
- Najwięcej było ich na rękach,
szyi i twarzy. Podobne ślady za
obserwowałam też u siebie
i męża. Początkowo myślałam,
że to wina komarów lub że je
steśmy na coś uczuleni.
Jednak pewnego wieczoru
nasza czytelniczka zauważyła
chodzące po łóżku insekty. Oka
zało się, że to pluskwy.
- Otworzyłam wersalkę
i z przerażeniem stwierdziłam,
że jest ich tam mnóstwo - opo
wiada kobieta. - Natychmiast
wyrzuciłam je na śmietnik,
a mieszkanie przemyłam roz
tworem spirytusu. Niestety, nic
to nie pomogło, pluskwy nadal
chodziły po mieszkaniu.

Z powodu pluskiew pani Joanna i jej rodzina musiały wyprowadzić się z mieszkania.

Słupszczanka zamówiła de
zynsekcję, potem kolejną, wciąż
bez skutku. W końcu poinfor
mowała o problemie Przedsię
biorstwo Gospodarki Mieszka
niowej. Na kilka tygodni ona

i jej rodzina wyprowadziły się
z mieszkania.
- Administracja zleciła ko
lejną dezynsekgę i po niej był
już spokój - mówi nasza czytel
niczka.

Fot. Łukasz Capar

Niestety, kilkanaście dni te
mu problem powrócił.
- Szybko zamówiłam firmę,
która przeprowadziła dezyn
sekcję, jednak ponownie musie
liśmy się wyprowadzić z domu,

bo przecież nie będziemy miesz
kać wśród insektów. One cały
czas bardzo nas gryzą - mówi
pani Joanna. - Najgorsze, że
kilka miesięcy temu kupiliśmy
nowe meble. Boję się, że teraz

będziemy musieli je wyrzucić
na śmietnik.
Nasza czytelniczka twierdzi,
że potrzebna jest dezynsekcja
w całej kamienicy. Jej zdaniem
bardzo prawdopodobne jest, że
insekty przechodzą do niej z in
nego mieszkania.
- Chciałabym też, aby admi
nistracja dokładnie sprawdziła
nasze mieszkanie, bo być może
pluskwy zadomowiły się w pod
łodze. A nie stać mnie na ciągła
dezynsekgę, bo każdy taki za
bieg kosztuje około stu złotych
- mówi słupszczanka.
Andrzej Nazarko, dyrektor
ds. administrowania w Przed
siębiorstwie Gospodarki Miesz
kaniowej, twierdzi, że zna spra
wę. - Rozmawiałem już z pania
Piotrowską i zapewniłem ją, że
przeprowadzimy u niej kolejna
dezynsekcję - zapewnia An
drzej Nazarko. - Dezynsekcji
poddany zostanie też cały budy
nek, klatka schodowa i wszyst
kie mieszkania. Jeśli pani Pio
trowska twierdzi, że jej podłoga
jest w złym stanie, powinna na
pisać do nas wniosek o jej
sprawdzenie. ■
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Tutaj powinny być pasy

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

PROBLEM Czytelnik twierdzi, że przy ul. Gdyńskiej jest niebezpiecznie.
Do naszej redakcji e-maila
przysłał pan Jan ze Słupska.
- Często przechodzę
ul. Gdyńską i nieraz aż mi
ciarki przechodzą po ple
cach, jak widzę przebiegają
ce przez jezdnię dzieci - pi
sze internauta. - Najgorzej
jest na wysokości skrzyżo
wania z ulicą Sułkowskiego.
Samochody jadące ul. Gdyń
ską nieraz pędzą jak oszala
łe. W miejscu tym powinno
być oznakowane przejście
dla pieszych, zarówno zna
kami poziomymi, jak i piono
wymi. I to szybko, zanim
dojdzie tam do tragedii.

O problemie poinformo
waliśmy Zarząd Dróg Miej
skich.
- Jeszcze w tym, a najpóź
niej w przyszłym roku pla
nujemy remont ulicy Suł
kowskiego - mówi Wiesław
Kurtiak, dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich. - Ta ulica
zostanie odtworzona, utwar
dzona i otwarta. Wówczas
na skrzyżowaniu ulic Gdyń
skiej i Sułkowskiego powsta
ną przejścia dla pieszych.
Być może uda się również
uruchomić tam sygnalizację
świetlną.
Dzieci przechodzące przez ul. Gdyńską.

Daniel Klusek

Fot. Kamil Nagórek

Szukamy domu dla bezdomnych zwierząt
NASZA AKCJA Zaadoptuj psa lub kota.
Oddam
■ Ośmiotygodniowa sucz
ka szuka nowego domu. Jest
bardzo miłym i żywym psia
kiem, dominuje nad swoim
rodzeństwem. Jest po ni
skich rodzicach, idealnie na
daje się do bloku lub małego
domku. Kontakt do obecnej
opiekunki suczki: 0 721 326
756.

■ Słupski oddział Towa
rzystwa Opieki nad Zwierzę
tami szuka nowego domu
dla pieska. Został porzucony
miesiąc temu. Nie urośnie
on duży. Zwierzak jest pło
chliwy, cichy i spokojny.
Warto, żeby w nowym domu
miał możliwość hasania
na świeżym powietrzu. Pie
sek jest bardzo łagodny

Czekają na właścicieli
■ tablica rejestracyjna o nu
merach GS 44683,
■ dowód osobisty i ksią
żeczka RUM wystawiona
na nazwisko Rafała Gidziewicza ze Słupska,
■ etui z dokumentami wy
stawionymi na nazwisko Bła
żeja Pędzicha ze Słupska,
■
portfel
znaleziony

(krab, dmk)

■ damska kosmetyczka
z kluczami znaleziona przy

3 Maja, przy postoju taxi,
■ telefon Nokia znaleziony
w okolicy plaży wschodniej
w Ustce,
■ klucze na smyczy znale
zione przy ul. Obrońców Wy
brzeża, w okolicy spółdzielni
inwalidów, .

ul. Przemysłowej,
■ klucz znaleziony przy
ul. Kołłątaja,
■ kluczyki do forda znale
zione przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Słupsku,

■ klucze z breloczkiem-

mi Raszyńską i Lelewela W
Słupsku,

■ pęk kluczy z breloczkiem
na szyfr znaleziony przy ul. 11
Listopada, w okolicy przystan
ku,

■ tablica rejestracyjna o nu
merach GS 48625,
■ telefon marki Samsung
znaleziony na przystanku
przy ul. Wojska Polskiego,

<Jri

ne przy ul. Koszalińskiej,

■ kapelusz dziewczęcy bia
ło-błękitny znaleziony przy al.

-otwieraczem znalezione na
parkingu przy ul. Mostnika 12,
w okolicach wypożyczalni płyt
DVD,
■ pęk kluczy znaleziony
przy
ul.
Małcużyńskiego
(przy kiosku Lotto),

Jec

■ klucze do mieszkania
i skrzynki pocztowej znalezio

przy ul. Wolności w Słupsku,

rym Rynku,
■ pęk kluczy znaleziony
przy ul. Górnej,

Suczka czeka na dom.

znaleziony
przy ul. Norwida 14,

■ telefon marki Nokia zna
leziony przy ul. Niedziałkow
skiego,
■ kurtka ortalionowa z klu
czami do samochodu na bia
łym breloczku znaleziona W
słupskim barze Gaweł,

■ pęk kluczy na breloczku
Provident znaleziony na Sta
w kontakcie z innymi psami.
Telefon kontaktowy: 0 691
387 530.
■ Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami szuka do
mu dla trzymiesięcznych ko
ciąt. Zwierzaki są zdrowe,
odpchlone, odrobaczone i na
uczone czystości. Kontakt:
0 605 881 147.

■ pęk kluczy

■ klucze z dwoma brelocz
kami znalezione między ulica
■ telefon marki Samsung
znaleziony przy ul. Mochnac
kiego,

■ klucz do samochodu mar
ki Volvo znaleziony przy ul. Po
znańskiej,
■ pęk kluczy znaleziony
na przystanku przy al. Sienkie
wicza,

■ karta do bankomatu Mar
ka Labudy znaleziona na przy
stanku przy al. Sienkiewicza.
Na rzeczy znalezione przez
naszych czytelników czekamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 10-16 w sekretariacie
„Głosu Pomorza" w Słupsku
przy ul. Henryka Pobożnego
19, nr tel. 059 848 81 21.
(dmk)
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SOBOTA-NIEDZIELA

22-23 sierpnia 2009
Strzeżmy się
jersiniozy
^ czasie grillowania trzeba
^ażać na niedopieczone mięso,
'’foźne może być
^pasteryzowane mleko.

STRONA 12

Kawa z filtrem
j*k źle zaparzysz, to ci zaszkodzi
Jdna filiżanka nie jest równa
flrugjej.

STRONA

13

Miłość prosto
* Rosji
Sal „Samo Życie" przechodzi
Sng. Nad zmianą wizerunku
Saterów pracuje sztab stylistów
Ityzjerów. Premierowy odcinek
^ We wrześniu.

STRONA
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LAUREAT KONKURSU

LAST MINUTE!

PRZEDŁUŻENIE
%
LATA! cz.ii
Gwarancja Niezmienności Ceny
GRATIS!

TRIADA
BIURO PODROŻY

tylko do 28.08.2009

LAST MINUTE!
rtkidiki Apartamenty
ietjaHotel***/HB "
tynthos Apartamenty
ta Apartamenty
los Apartamenty
> Apartamenty
cja Atanya Hotel***/HB

Turcja Oalaman Hotel* **/HB
Turcja Bodrum Hotei»**/HB
Hiszpania Hotel ***/HB
Egipt Hurghada Hotel ***/MB

1079,-| 1229
1179,-| 1679
1179,-| 1929
1229,-| 1529

Egipt Shamt El Sheikh Hotel****/«« 1249,-| 1349
1329,-§ 2079
Cypr Hotel* **/HB
Sycylia Hotei***/H8

1329,-| 2329

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

DOMKO*» FWNE (w bura* oplata tototskowa - 2« PIN, ttepran* m M. i bagaiu) - 3S PUW taił,60IWlO-11 dni. 76 PUK H,60 PU«». n wyloty ‘ W«* toto*?* KRK-Krato* WW-Woclaw TO-ftowl, IM-GdadsAKW-l^^
UH RZE - IteHdw, BZG - Bydgoszcz. Opcjonalnie: krtjro« rcabatji zwwtaoM (da wybranych imprez 7+7)- SSPINte. Ceny nie zawierają h*tó» wstępu do zwiedzanych nbieW**. Ramowe programy impns, opisy przyłdadowych ttelddw w katalogu LATO 2009.

2576409G1K1C
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I sobota-niedziela
22-23 sierpnia 200?

ZDROWIE
KONKURS SMS • KONKURS SMS • KONKURS SMS • KONKURS SMS • KONKURS SMS

Strzeżmy się
jersiniozy

Ziemniaki z pomysłem - Nowości w ofercie marki WINIARY
Nie masz pomysłu na obiad?
Skorzystaj z podpowiedzi marki WINIARY:
kup nowy „Pomysł na..." i przygotuj dla swoich najbliższych
pyszną zapiekankę ziemniaczaną!
„Pomysł na... zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym" oraz
„Pomysł na... zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą
i cebulką" to oryginalnie dobrane kompozycje suszonych
przypraw, warzyw i ziół potrzebnych do nadania potrawie pełnego
smaku.
Oba warianty przygotowuje się według prostego przepisu,
z popularnych w polskiej kuchni składników.
Można też wypróbować zaproponowane przez producenta,
bogatsze wersje potrawy (z grzybami i warzywami)
lub stworzyć zupełnie nową własną wersję zapiekanki.

Do wygrania:

UWAGA Na niedopieczone mięso, niepasteryzowane mle
ko, zanieczyszczoną wodę.
Ilona Stec
ilona.stec@qk24.pl

Sezon grillowy ciągle w peł
ni. Lato to pora, gdy więcej
czasu spędzamy na działkach,
w ogródkach. Zmęczeni goto
waniem, znudzeni codzienną
domową kuchnią, chętnie za
stępujemy ją przekąskami
z grilla.
Ale warto przyrządzając je
pamiętać o jersiniozie, odzwierzęcej chorobie zakaźnej, któ
rą można zarazić się między
innymi jedząc niedopieczone
mięso. Chorobę wywołują bak
terie yersinia. Źródłem zaka
żenia są zwierzęta i ptaki - za
równo domowe, jak i dziko ży
jące - które wydalają zarazki
z kałem. Rezerwuarem tych
zarazków, czyli miejscem,
gdzie one bytują i rozwijają się
są świnie, bydło, a także psy
koty, drobne gryzonie, indyki,
kaczki, lisy, gołębie.
Te groźnie drobnoustroje
przenoszone są zwykle po

przez żywność i wodę zanie
czyszczoną odchodami zaka
żonych zwierząt.
Do zakażenia człowieka do
chodzi drogą pokarmową w wyniku spożycia zanie
czyszczonych produktów. Mo
że ono szerzyć się także po
przez chorych ludzi i nosicieli
bakterii yersinia.
Przyczyną zakażenia bywa
najczęściej zjedzenie niedogotowanego lub niedosmażonego mięsa, zanieczyszczonego
odchodami podczas uboju, wy
picie niepasteryzowanego
mleka lub zanieczyszczonej
odchodami zwierzęcymi wody.
Jersiniozę powodują dwa
gatunki bakterii yersinia. Za
każenie wywołuje u ludzi
przede wszystkim biegunki,
gorączkę, bóle brzucha, wy
mioty, bóle staów. Takie obja
wy dominują zwłaszcza u ma
łych dzieci, do piątego roku
życia. U starszych dzieci
i u osób dorosłych częściej wy
stępuje postać tak zwaną rze-

9x

komowyrostkowa, sugerująca
zapalenie wyrostka robaczko
wego. Zawsze chorobie towa
rzyszy złe samopoczucie. Jersinioza może mieć charakter
przewlekły, może też mieć
bardzo ostry, gwałtowny prze
bieg. Aby zdiagnozować cho
robę, należy przeprowadzić
badania mikrobiologiczne,
które pozwolą wykryć bakte
rię. Jak się chronić przed jersiniozą?
- Nie jeść surowego ani półsurowego, niedogotowanego
czy niedosmażonego mięsa.
- Deski na których przygo
towywane są potrawy z suro
wego mięsa nie powinny być
wykorzystywane do innych
produktów.
- Nie należy pić nie bada
nej wody, pochodzącej nie
wiadomo skąd i nie pasteryzo
wanego mleka.
- Przed jedzeniem i przygo
towywaniem posiłków ko
niecznie trzeba pamiętać o do
kładnym myciu rąk. ■

• specjalny nożyk do obierania ziemniaków
• podstawka pod gorące naczynia
• promowane produkty do przygotowania zapiekanek

Nagrody otrzymują osoby, które prześlą SMS-a pod numer 7268
o treści KGP1GRA najbliżej godziny 16.00, 18.00 i 19.00 w sobotę,
tj. 22 sierpnia oraz w niedzielę, tj. 23 sierpnia.
Koszt SMS-a 2,44 zł brutto (z VAT). Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dane uczestników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane na potrzeby konkursu i usunięte zaraz po jego zakończeniu.

7369Q9SLŚB/A
KONKURSSMS

•

KONKURSSMS

•

KONKURSSMS

•

KONKURSSMS

dicodrołlkpdo
Płyn nawadniając w postaci gotowego napoju
Odwodnienie to stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej
do prawidłowego funkcjonowania. Może do niego dojść, m.in.: wtrakcie dużych upałów
• podczas intensywnego uprawiania sportu • wtrakcie biegunki/wymiotów.
W takiej sytuacji najważniejsze jest szybkie podanie płynu nawadniającego zawierającego
składniki mineralne. Dicodral Liquido to jedyny na rynku gotowy do spożycia Doustny Płyn
Nawadniający. Wygląda jak soczek, ma pomarańczowy smak i może być stosowany nawet u
niemowląt. Dicodral Liquido warto mieć w wakacyjnej apteczce - może się przydać w czasie
podróży!
W sprzedaży w aptekach - cena (1 opakowanie = 6x200 ml) ok. 19 zł
Więcej informacji na www.vitiSDharma.pl

j

Do wygrania:

9x
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torba termiczna
Nagrody otrzymują osoby, które prześlą SMS-a pod numer 7268 o treści KGP1GRA
najbliżej godziny 17.00, 20.00 i 21.00 w sobotę, tj. 22 sierpnia oraz w niedzielę, tj. 23 sierpnia.
Koszt SMS-a 2,44 zł brutto (z VAT). Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dane uczestników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane na potrzeby konkursu i usunięte zaraz po jego zakończeniu.

' 736909SLSB/6
APTEKA „APTECUS II", ul. Pańska 6,80-844 Gdańsk, czynne: pn. - pt. 8.00 - 20.00, sb. 8.00 -14.00, nd. 10.00 -16.00
APTEKA „APTECUS IV", ul. Podwale Grodzkie 1 (dworzec PKP), 80-895 Gdańsk, czynne: całodobowo
APTEKA „APTECUS I”, ul. Powstania Styczniowego 10 (obok szpitala im. PCK), 81-519 Gdynia, czynne: pn. - pt. 8.00 -16.00
APTEKA „APTECUS VI”, ul. Abrahama 1/3 (róg Starowiejskiej), 81-350 Gdynia, czynne: pn. - pt. 8.00 - 20.00, sb. 9.00 -17.00
APTEKA „APTECUS III", ui. Jana Pawła li 20,75-452 Koszalin (galeria EMKA), czynne: pn. - nd. 8.00 - 22.00
APTECUS 11 ”, ul. Wiosenna 32.70-776 Szczecin, czynne: pn.-nd. 9.00 - 21.00

Wskazania: leczenie wspomagające drobnych uszkodzeń

skóry (oparzenia słoneczne, uszkodzenia i otarcia naskórka,
powierzchniowe rany), skóry suchej, wyprzeń, zapaleń
skóry, opryszaki wargowej, chorób pęcherzowych skóry z
ubytkami naskórka
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na dekspantenol
Skład: 100 g zawiera: 4,63 g deksparrtenoiu
Producent: Chauvin ankerpharm GmbH

Wskazania: Zwyrodnienia stawów związane ze

starzeniem się organizmu. Zaburzenia ruchu na
zmian zwyrodnieniowych stawów. Wspomagające
w łagodzeniu bólów stawowych, urazach, sztywności
stawów i nadwyrężemach.
Producent: ASA
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‘Przed użyciem zapozisaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i daw
kowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczni
czego, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

m fiiwW
Zestaw kluczowych witamin dla ogólnego
zdrowia. Wyjątkowa na polskim rynku forma:
witaminy w postaci Zelków.Trzy pyszne owocowe
smaki {pomarańcza, cytryna, malina) w każdym
opakowaniu.
Producent: Bayer
S-ś*v

EUCERIN

bole różnego pochodzenia o słabym i umiarkowanym nasile
niu: bóle głowy {w tym także migreny), bóle zębów, bóle mięśni, bóle po
urazach, bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle; bolesne miesiączkowanie;
stany gorączkowe. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub
którykolwiek ze składników produktu leczniczego; choroba wrzodowa
żołądka i/lub dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja tub krwa
Wskazania:

■

wienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ; ciężka niewydolność
wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca; nie
stosować u osób, u których w trakde leczenia kwasem acetylosalicylowym
lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), występowały
w przeszłości jakiekolwiek objawy alergii w postad kataru, pokrzywki lub
astmy oskrzelowej; III trymestr ciąży; nie stosować ibuprofenu jednocześnie
z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami
C0X-2; skaza krwotoczna. 1 kapsułka zawiera: ibuprofenum 200 mg
Podmiot odpowiedzialny: PPf Hasco-Lek SA

4m
pijrPrzed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawk

, wanie oraz infofmacje dotyczące stosowania produktu leczniczego,
bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek

niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

a

StH5 5$ *■

Dmuchany krab do pływania
w prezencie!

- Chroni skórę przed oparzeniami słoneczny
mi oraz uszkodzeniami skóry wywołanymi
promieniowaniem słonecznym
-Ultra wodoodporne
Producent: Beiersdorf

IZYPWfrPGKRZYWA

owadów, oparzenia słoneczne, powierzchowne oparzenia skóry

'ag«mp»'.
■>
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Skład: 1 tabl. zawiera 0,05 g dimenhydrynatu.
Wskazania: Zapobieganie chorobie
nudnośti i wymiotów z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii
nowotworów.
Przeciwwskazania: Ciąża, laktacja, nadwrażliwość na lek, dzieci do 5 ri, padaczka,
jaskra, ostra porfir», ostre dermatozy wysiękowe i pęcherzowe.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
preparatu.
1 gżełuz»
Podmiot odpowiedzwiny*
Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy
‘Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskaza
nia, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożąda
nych i dawkowanie oraż informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź konsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
Twojemu życiu tub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

.

PIIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A.

5, py#

"Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciw
wskazania, dane dotyczące działań niepożądanych I dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź konsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
Twojemu życiu lub zdrowiu.

nek ostrych i przewlekłych różnego pochodzenia, w leczeniu biegunki
w praebiegu zaburzeń czynnościowych jelit, w lekkich zaostrzeniach
nieswoistych zapaleń jelit, u pacjentów po operacjach, u których do-

■■■Mil

SP
Przedw wskazania: w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na

mrnm
Hepatanal Max to preparat polecany jest dla osób stosujących złą dietę,
spożywających alkohol, zazywajacych leki, w celu wspomagania
pracy wątroby w procesach odtruwania organizmu

SKRZYP W+pokrzywa, to sprawdzony sposób
na piękną skórę, włosy i paznokcie. Starannie
dobrane składniki zawarte w preparacie ułatwiają
zachowanie prawidłowego stopnia nawilżenia
skóry oraz jej sprężystości i elastyczności,
wzmacniają kruche włosy i paznokcie, oczyszczają
organizm ze szkodliwych substancji i produktów
przemiany materii. Producent: Sun-Farm

Wskazania: Swiąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka, ukąszenia

nr

. GUMiSł!

Hi i ■

ii

Składniki preparatu łagodnie pielęgnują skórę, m
zmniejszają ryzyko poparzeń słonecznych i chronią pS
przed promieniowaniem UV. Sprawiają, że opalenizna R
staje się mocniejsza, trwalsza i bardziej świetlista.
I iill
Skład: 1 drażetka zawiera: wyciąg ze skrzypu
polnego -15 mg, ziele skrzypu polnego -15 mg,
beta-karoten 10 mg.
Producent: Af10FARM

Producent: Sun-farm

«4 Mffi)

loperamid lub którykolwiek ze składników leku, u dzieci w wieku
poniżej 6 lat zwłaszcza bez zalecenia i kontroli lekarza,
do leczenia zasadniczego w stanach takich jak: ostra czerwonka
przebiegająca z obecnością krwi w kale i wysoką gorączką, ostra faza
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ostra biegunka wywołana
przez bakterie chorobotwórcze łub rzekomobłoniaste zapalenie okrężnky związane ze stosowaniem antybiotyków. Lek należy odstawić,
jeżeli wystąpi zaparcie lub wzdęcie brzucha.
Podmiotu odpowiodiriiAtrty' '•

^

f

SPRAWDŹ KASZĄ C

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA

PREPARATÓW AUT

•Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskaza
nia, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożąda
nych I dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź konsultuj sięz iekar/em lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża

BĘDZIESZ Mii

MÜH

UKAJ PROMOCYJNYCH ZIELONYCH CEN

Twojemu zyciulub zdrowiu.

TEKACH
2736009G1K2*

ZDROWIE
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Patologiczne lenistwo
PROBLEMY Dr Marcin Florkowski radzi

DIETA Jak źle zaparzysz, to ci zaszkodzi. Jedna filiżanka nie równa jest drugiej
pod względem walorów zdrowotnych.
Suprnowa
tgjakcja@qk24.pl_______________

Jeśli nie możesz żyć bez
kawy, a nie chcesz nabawić
sig miażdżycy, filtruj ją. Jak
kowiem pokazują wyniki kil
kunastu prac naukowych.
Kawa ze względu na swoją
Popularność jest przedmiotem
licznych dociekań naukowych.
Choć rezultaty tych badań są
niejednoznaczne lub wręcz
sprzeczne, naukowcom udało
się ustalić parę rzeczy. Doszli
°ni np. do wniosku, że kawa
zalana wrzątkiem lub gotowa
na zawiera znaczne ilości lipoProtein LDL, czyli tzw. złego
cholesterolu. Wysoki poziom
tego związku we krwi sprzyja
rozwojowi miażdżycy.
Analizom poddano wyniki
14 testów wykonanych przez
różne laboratoria chemiczne.
Wszystkie ekspertyzy wyka
zały, że dzięki zastosowaniu
filtra szkodliwy cholesterol
Zostaje w dużej części usunię
ty- W każdym razie nie
stwierdzono znaczącego wzrostu jego poziomu we krwi
°sób, które przez dłuższy czas
Pity filtrowaną kawę.
Naukowcy zwracają uwa
gę, że podczas parzenia kawy,

Ziarna kawy kryją w sobie jeszcze wiele tajemnic.

gorąca woda ma przez kilka
minut kontakt ze zmielonymi
ziarnami kawowymi. Znajdu
jące się w nich oleje zawiera
jące szkodliwy lipoprotein
LDL mogą przeniknąć do na
poju. - Od dziesięcioleci toczy
się dyskusja nad wpływem
kawy na zdrowie człowieka.
Jeśli coś w tym napoju jest
szkodliwego,
to
przede
wszystkim zły cholesterol,
który zwiększa ryzyko chorób
serca - podkreśla prof. Micha
el Klag z Johns Hopkins Uni
versity w Baltimore (USA).

Fot. surmowa

W filiżance kawy, po
za złym cholesterolem, znaj
dują się często także inne nie
zdrowe składniki. Na szczę
ście i one mogą być zatrzymy
wane przez filtr. Mowa o roz
puszczonych w wodzie meta
lach ciężkich, takich jak ołów
czy miedź. Związki te dostają
się do wody pitnej, z którą na
stępnie przenikają do wnę
trza organizmu, skąd bardzo
trudno jest je usunąć. Testy
przeprowadzone przez au
stralijskich badaczy wykaza
ły jednak, że najzwyklejszy

filtr do kawy może zmniejszyć
ilość ciężkich metali w wodzie
nawet o 80 proc. Odkładający
się na dnie filtra osad z kawy
zatrzymuje takie pierwiastki
jak ołów, miedź, kadm, rtęć
oraz cynk. Fusy kawowe skła
dają się przeważnie z ujemnie
naładowanych molekuł, nato
miast zawieszone w wodzie
cząsteczki ciężkich metali
mają ładunek dodatni, Obie
te frakcje przyciągają się
wzajemnie, dzięki czemu
szkodliwe pierwiastki nie do
cierają o filiżanki.
■

Czytelnik: - Mam 27 lat
i cierpię na patologiczne leni
stwo. Nie mam pracy, tylko
w sezonie pracuję u moich ro
dziców, gdzie sprzedaję lody.
Oni mi wypominają, że nie
szukam pracy, co jest źródłem
kłótni. Dzień spędzam przy
komputerze. Nie mam przy
jaciół ani dziewczyny. Ale naj
gorsze, że mam takie napady:
wyobrażam sobie, że ludzie
chodzą nadzy...
MF: - Dlaczego się Pan nie
wyprowadzi? Można wynająć
pokój i rozpocząć życie na wła
sną rękę. Z punktu widzenia
finansów jest to do zrobienia:
rodzice i tak wydają na Pa
na pieniądze, mogliby pomóc
Panu się usamodzielnić. Pan
miałby motywację do szuka
nia pracy - choćby przez inter
net. Zastanawiam się, czy ten
układ między Panem a rodzi
cami w gruncie rzeczy nie jest
wygodny i dla nich i dla Pana.
Oni zyskują prawie darmowe
go pracownika, który zawsze
jest do dyspozycji. Takiego
pracownika ma się w garści,

bo zawsze można powiedzieć,
że żyje na garnuszku rodzi
ców. Z drugiej strony Pan ma
możliwość pędzić w miarę wy
godne życie „za plecami” rodzi
ców - to oni martwią się
o „wikt i opierunek”.
Pana objawy są najprawdo
podobniej ubocznym skutkiem
tłumienia własnych potrzeb,
naturalnych u młodego męż
czyzny. Myślę tu zwłaszcza
o potrzebach bliskiego związ
ku z osobą drugiej płci, oraz
potrzebą utrzymywania satys
fakcjonujących kontaktów ero
tycznych. Pana wizje nagich
ludzi są tu bardzo wymowne.
Wielu terapeutów na mo
im miejscu powiedziałoby, że
nerwica, na którą Pan cierpi
musi się u Pana pojawić, bo
wiem jest wygodnym uzasad
nieniem utrzymywania obec
nego stanu rzeczy - zamiast
skupiać się na tym co naj
istotniejsze, czyli zmienić
sposób swojego życia. Pan
skupia się na problemach za
stępczych - lenistwie, wi
zjach.
■

REKLAMA

Program wczesnego wykrywania RAKA PIERSI

BADANIA
MAMMOGRAFICZNE
dla kobiet w wieku 50-69 lat (1959-1940 r.)

Pracownia mammograficzna zaprasza
Koszalin ul. Staszica 8a
rejestracja telefoniczna lub osobiście
Codziennie od godz. 8-15
tel. 094/341-26-15
2178409G1K2A

Hedrin® - i po WSZYstkim!
W dawnych czasach występowanie wszawicy głowy wiązano głównie z zaniedbaniami
higienicznymi i złymi warunkami mieszkaniowymi najuboższych warstw ludności.
Badania naukowe i obserwacje lekarzy dowodzą, że nie ma nic bardziej mylnego!!! Taki
pogląd mógł być słuszny jedynie w odniesieniu do wszawicy odzieżowej, nie ma natomiast
najmniejszego uzasadnienia w przypadku wszawicy głowy.
Choroba ta bowiem pojawia się na całym świecie, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych
jak i regionach dotkniętych ubóstwem.
Szybki rozwój cywilizacji, dalekie podróże samolotami oraz migracje ludności sprzyjają

Pakiet 3-dniowy

„Lato z Głosem
i Sand Hotelem”
Termin: Oferta ważna do 15.09.09

rozprzestrzenianiu się tej choroby. W ostatnich latach, notuje się znaczny wzrost częstości
występowania wszawicy głowy. Dotyczy on różnych krajów Europy, Azji obu Ameryk a nawet
Australii.
Rozwój nauki i medycyny jest błyskawiczny i nie musimy już bać się problemu. Na szczęście
nie trzeba stosować starych męczących metod - kilkugodzinnego wyczesywania włosów lub
chemicznych środków, zawierających trujące pestycydy.
Firma Thornton & Ross wprowadziła na rynek innowacyjny i bezpieczny produkt - roztwór
Hedrin®

Hedrin® - przełom w walce z
wszami!
Hedrin® to nowa generacja związków, które
w przeciwieństwie do starych środków są

całkowicie bezpieczne dla dzieci, kobiet w
ciąży i matek karmiących. Hedrin® jest
bezzapachowy i bezbarwny. Zawarte w nim
składniki - roztwór 4% dimetikonu i
5 (silikon powszechnie
spotykany w odżywkach do włosów), otacza
szczelnie insekty i ich jaja. Preparat zaburza
gospodarkę wodną pasożytów oraz blokuje ich
cyklometikonu

Hedrin
Hedrin

otwory oddechowe. Dzięki temu wszy zostają
uduszone, a ich jaja (gnidy) wysuszone. Środek
skutecznie zabija, a nie zatruwa wszy. Można
go bez obaw stosować w przypadku nawrotu

Świadczenia w pakiecie dla jednej osoby:
# 2 noclegi;
« 2 śniadania w formie bufetu;
# 2 obiadokolacje w formie bufetu
(pierwsza w dniu przyjazdu);
# bezpłatna konsultacja kosmetyczna
« relaksacyjny masaż tajski wykonywany
przez rodowitą Tajkę;
# masaż gorącymi kamieniami Sabai;
« głęboko nawilżający zabieg na twarz;
« kąpiel relaksacyjna z olejkami
aromaterapeutycznymi;
# 2 x zajęcia Nordic Walking;
# relaks - degustacja herbatek;
# korzystanie z basenu, sauny, łaźni parowej, jacuzzi;
# korzystanie z sali cardio fitness wyposażonej
w bieżnie, rowery stacjonarne, cross-trainery;
# kulinarne niespodzianki w Restauracji Sandacz;

choroby.
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op, 90 ml
ep, mmhMiMti.
Więcej informacji na www.hedrin.pl
2758509G1K3A

Sand Hotel, ul. Zdrojowa 3, Kołobrzeg, tel.: 094 35 34111, e-mail: rezerwacja@sandhotel.pl
2354609G1K1A
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WVs

Wakacyjne dni z ciekawymi krzyżówkami
Rozwiązania zadań z 1-2
sierpnia: 131. Jaki pierwszy,
drugi, trzeci, taki cały sierpień
zleci. 131 A. W diagramie braku
je litery „Ą". 131B. Narowisty /
starowiny. 131C. Gombrowicz
„Ferdydurke". 131D. Marcin
Gortat. 131E. A i D są identycz
ne.
Wśród Czytelników, którzy
przysłali rozwiązania, rozloso
waliśmy trzy albumy o wielkich
muzeach —tym razem z Nowe
go Jorku.
Nagrody otrzymują: Mariusz

Ber z Koszalina, Marek Jankow
ski ze Słupska i Jerzy Człapiński
ze Szczecina.
Gratulujemy i nagrody wysy
łamy pocztą.
UWAGA! Aby brać udział
w losowaniu nagród, wystarczy
podać hasło, będące rozwiąza
niem dużej krzyżówki na week
end.
Dla wygody naszych Czytel
ników istnieje możliwość prze
syłania rozwiązania w dwojaki
sposób: na kartach pocztowych
lub za pośrednictwem SMS-ów.

Jak przesyłać rozwiązania krzyżówki?
Rozwiązanie poniższej krzyżówki można przesłać na dwa sposoby: na
kartach pocztowych i za pomocą SMS-ów.

i

S Karty pocztowe należy przesyłać na jeden z adresów redakcji:
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin; ul. Pobożnego 19,76-200
Słupsk; ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin

m Można też wysłać pod nr 7168 SMS o treści:
kgp.ksob hasło imię nazwisko adres

Uwaga: SMS nie może mieć więcej, niż 160 znaków. Koszt SMS-a: 1,22 zł z VAT.
Dane Czytelników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby
wyłonienia nagrodzonych a następnie zostaną usunięte.
Na rozwiązania (przesyłane pocztą i SMS-em) czekamy ty
dzień. Życzymy powodzenia.
(sz)

KRZYŻÓWKA NR 134

Litery z pól dodatkowo po
numerowanych, odczytane
kolejno od 1 do 71 utworzą
rozwiązanie - myśl, której au
torem jest Paulo Coelho.
Poziomo: 7) mieszkalny lub
rysunkowy, 9) wytchnienie
po ciężkiej pracy, 17) do ubicia
z białka jaj, 18) ryzykowna za
bawa, 20) koło na granicy ob
szaru widzialnego przez ob
serwatora, 21) kończy ciążę,
22) przyroda, 23) „dzieło" dywersanta, 24) ciepły ubiór dla
sportowca, 25) stolica Nepalu,
26) uspokojenie demonstran
tów metoda siłową, 28) tnie
w piłce do metalu, 32) nazwa
muzułmańskich krajów pół
nocno-zachodniej Afryki, 34)
rozmokła ziemia, błocko, 35)
słowo powstałe z przestawie
nia wszystkich liter innego wy
razu, 36) piosenkarz otaczany
uwielbieniem przez młodzież,
39) producent przypraw, 41)
jego prostszą odmianą jest fu

jarka, 42) Marek, pisarz, outsi
der
okresu
socrealizmu
(„Pierwszy krok w chmurach"),
44) niezbędny przy łóżku śpio
cha, 46) pojemnik na ciecz, 49)
czarna owca, 50) wielotomo
we dzieło z wiadomościami
obejmującymi zagadnienia ze
wszystkich dziedzin życia czło
wieka, 51) bezdomny żebrak,
52) potocznie trzecia zmiana,
54) sos pomidorowy do pizzy,
potraw z grilla, 57) straszny
w tytule opery Stanisława Mo
niuszki, 58) asceta „mieszkają
cy" na palu, 59) wpuszcza wi
dzów do sali kinowej, 60)
do uściśnięcia podczas gratu
lacji, 61) zakres uprawnień,
sfera działań, 66) transport pni
drzew rzeką, 67) dziwoląg, fe
nomen, 68) sakrament dojrza
łości chrześcijańskiej, 69) frot
te do wycierania się po kąpieli,
71) oględziny lekarskie mając
potwierdzić uraz ciała na po
trzeby sądu, 73) stado jeleni

w gwarze łowieckiej, 74) Anna,
żona serialowego czterdzie
stolatka, 76) szczypce, klesz
cze, 77) lekkie buty na drew
nianej podeszwie, 80) baranek
na ścianie, 81) Edward, rysow
nik satyryczny i karykaturzysta,
83) pęczek trawy, włosów, 86)
dziura w ziemi wykonywa
na przez nafciarza, 88) Magda
lena, nasza reprezentantka
w tenisie na przełomie wie
ków, 92) Leszek, ekonomista,
twórca słynnego planu mają
cego zdławić szalejąca inflację
w latach 90-tych, 94) ociepla
jące podbicie kurtki, 95) Artur,
reprezentacyjny bramkarz pił
karski, 96) lalka jak rękawiczka,
97) boy hotelowy, 98) błysz
cząca kółeczko przyszywane
do stroju ludowego, 99) wiara
w magię, 100) przeciwieństwo
kryzysu gospodarczego, 101)
wykonuje okulary, 102) cierpi
na jadłowstręt, 103) barwa ko
ni.

Pionowo: 1) na Alcybiadesa
w powieści dla młodzieży Ed
munda Niziurskiego, 2) kuch
nia na statku, 3) parodia inne
go utworu, 4) najwyższy
szczyt Pomorza, 5) zeszyt
na luźne notatki, szkice prac,
6) złość, wzburzenie, 7) pogar
dliwie o pościeli, 8) w sztabie
przed rozpoczęciem operacji,
10) kij do gry w palanta, 11)
mityczna istota o torsie mę
skim na tułowiu konia, 12)
szkolenie, 13) maskująca zie
leń wojskowa, 14) duży
gwóźdź używany przez cieśli,
15) trójkątna łopatka przydat
na przy gipsowaniu, 16) goto
wane kulki ze śliwkami, 19) bi
skup zarządzający diecezją,
27) jezioro sąsiadujące z Miel
nem, 29) sekwoja lub rzeżu
cha, 30) mecz między druży
nami z tego samego miasta,
31) słynna pod Baranami
w Krakowie, 32) europejska
stolica z Arbatem i Galerią

Trietiakowską, 33) lekkie,
pulchne ciasto, 34) świętuje
imieniny w dniu rozpoczęcia
roku szkolnego, 37) krewny ze
strony ojca, 38) górna część
długiego buta, 39) ma go ząb
i dąb, 40) w mitologii greckiej
miała węże zamiast włosów
i wzrokiem zamieniała ludzi
w kamień, 43) podstawowa
jednostka prądu elektryczne
go w układzie SI, 45) urządze
nie celownicze przy armacie,
47) zestawienie dochodów
i wydatków przewidzianych
na przyszły okres, 48) zespół
osób opiniujących kandyda
tury do zaszczytnego wyróż
nienia, 52) dawne określenie
kobiety, 53) tylko on może nas
uratować, 54) modlitwa wzo
rowana na różańcu, 55) wie
rutne kłamstwo, 56) ukocha
na Erosa, 57) twórca Myszki
Miki, 60)
na zawiasach
przy wejściu, 62) dawny pan,
rządca, 63) poeta z Czarnola

su, 64) z hulanką i swawolą
w „Pani Twardowskiej", 65)
traktor, 66) psi lament, 70)
orangutan lub goryl, 72)
z ziarnami kukurydzy, 75) ob
sesja, 78) dzielnica Wrocławia,
kojarząca się z bitwą polsko-niemiecką z XII wieku (2 sło
wa), 79) druty w kole rowero
wym, 80) przejeżdżanie przez
terytorium innego kraju pod
czas transportu towaru, 82) ni
żej niż inżynier, 83) wojskowa,
połowa z grochówką, 84) po
lemika, rozprawianie, 85) ko
munistyczne gospodarstwo
rolne, 87) drewniany chiński
statek z prostokątnymi żagla
mi, 89) Krymskie Adama MiC'
kiewicza, 90) stan USA należą'
cy dawniej do Rosji, 91) płyn'
na masa skalna wypływająca
z krateru wulkanu, 92) oznaka
władzy królewskiej, 93) wiatr
wiejący od morza, 95) leśny
ul.
Bogdan Witek
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Tak by się chciało
Złożyć swe ciało
W chłodzie, bo serce me płonie
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Pragnę być RAZEM
Bez żadnych błazeństw
Spędzić ten urlop radośnie
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Tłoczno na plaży
A mnie się marzy
Jakieś zaciszne ustronie

o
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SZARADA ANAGRAMOWA 134B
Z wyrazów napisanych dużymi, pogrubionymi literami należy ułożyć hasło końcowe pasujące do
treści wiersza, o literach początkowych i długości ujawnionej pod szaradą.

A

m

o

m a
mm

Wiem, że mnie kocha
Wspaniała GOCHA
Nie ma w nas ANI krzty złości

o

o

Gorąco! - KONA
Randka wyśniona
ZE mnie sił spada zasłona

a

a

a

m

a
a

Nie będzie dane
Ni noc ni ranek
Szkoda - to mogła być ona.

o

a

o

o
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M-8, Z -11

Jerzy Siadak

Każdy odgadywany wyraz roz
poczyna się inną literą, poda
ną przed określeniem. Dodat
kowo w nawiasach ujawniono
długość odgadywanych haseł.
Miejsce wpisu do odgadnię
cia. Litery z pól oznaczonych
kropką, odczytane rzędami
utworzą rozwiązanie końcowe
zadania.
A) inkaust (8)
B) stop miedzi z cyną (4)
C) rosyjska przyśpiewka ludo
wa (10)

D) pika, spisa (5)
E) kocha piękno (6)
F) na oknie (6)
G) bukłak lub ptak domowy (6)
H) wrzawa (8)
I) przechodzi w jakość? (5)
J) ze stolicą w Tokio (7)
K) grubo skrystalizowany cu
kier (6)
L) wolnomyśliciel (8)
Ł) włóknista tkanka pod korą
(4)
M) potocznie marynarz (6)
N) w ręku krawca (8)
O) pisemne uznanie długu (5)

P) literacka twórczość ubocz
na (7)
R) w nim rajcowie (6)
S) może być węglowa (4)
Ś) piękna panna (10)
T) na niebie po burzy (5)
U) plama na honorze (4)
W) parafianin (6)
Z) bolesna drzazga (5)
Ź) krynica (6)
Ż) byt, istnienie (5).

ALGEBRAF134C
Każdej literze należy przyporządkować dokładnie jedną i tą samą cyfrę w taki sposób, aby po
podstawieniu podane działania matematyczne były prawdziwe. Litery podstawione w miejsce cyfr
według tej samej zasady w diagramie pomocniczym utworzą rozwiązanie końcowe.

SPMR -

Jerzy Siadak
(ZWYCIĘZCA IV SZARADZIARSKICH
Mistrzostw Pomorza 2009)

tery odczytane rzędami utworzą imię i nazwisko aktora,
Wyrazy logogryfu:

1) olejek lawendowy.
2) narzędzie tynkarza.
3) okularnik indyjski.
4) polski samochód ciężarowy.
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L0G0GRYF DOPEŁNIANY 134D
W białe pola należy wpisać odgadnięte wyrazy, a następnie
dopisać litery, aby powstały
słowa 7-literowe. Dopisane li-

TZW

KALAMBUR 134E
W pierwszym wersie podane są określenia dwóch słów, które połączone razem utworzą
rozwiązanie - wyraz opisany w wierszu drugim.

3
Rzeka krótka
groźna w skutkach

4
Beata Kasprzewska

RÓŻNICE 134F
Znajdź 7 różnic pomiędzy dwoma, pozornie identycznymi obrazkami.
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NA EKRANIE

Dobre seriale na udane lato
j Udana
rekonwalescencja

Ridge chyba nie przyjmuje propozycji złożonej przez matkę
MODA NA SUKCES Poniedziałek-piątek, godz. 18.20, TVP1
Odcinek 4463.
Stephanie namawia Ridge’a, żeby został w Domu Mo
dy Forrester na stanowisku
głównego projektanta. Brid
get chce się rozwieść z Nic
kiem i zacząć samodzielne ży
cie. Nick szuka pomocy psy
chologicznej u Taylor.

Odcinek 4464.
Bridget chce zacząć nowe
życie. Prosi Brooke i Nicka,
żeby spojrzeli prawdzie
w oczy i wyznali, że się kocha
ją. Ridge nie może się pogo
dzić z decyzjami Stephanie.
Postanawia odejść z rodzin
nej firmy.

Odcinek 4465.
Taylor zostaje nową twa
rzą Domu Mody Forrester.
Bez trudu zdobywa sympatię
i uznanie dziennikarzy obec

Ridge i Brooke zastanawiają się nad odzyskaniem Forrester Creation.

Zamierza zapłacić
zaległy podatek
NA IMIĘ Ml EARL Niedziela,
godz. 0.10, TVP2
Odcinek 17
Earlowi zdarzyło się kiedyś
pracować dorywczo. Zarobił,
iecz nie zapłacił podatku, więc
rząd także trafił na jego listę.
Earl postanawia zapłacić teraz
zaległą należność. Urząd nie
chce jednak przyjąć od niego
pieniędzy, gdyż Earl nie wid
nieje w ewidencji podatników
osiągających jakikolwiek do
chód. Spryciarz znajduje inny
sposób, żeby uregulować swo
je rachunki z rządem.

House wraca do pracy
po rekonwalescencji. Nowa
torska terapia działa. Cuddy
i Wilson zastanawiają się, jaki
przypadek dać mu na począ
tek: sparaliżowanego mężczy
zny, który wjechał wózkiem inj walidzkim do basenu, czy mło
dej kobiety, która dostała po
rażenia po sesji jogi.

Odcinek 4467.

Odcinek 48.

Ridge i Brooke zastana
wiają się nad odzyskaniem
Forrester Creation poprzez
założenie nowej firmy. Ste
phanie jest wściekła. Bridget
wątpi w szczerość Nicka.
Dante wyznaje jej miłość.
Tymczasem Nick mówi mat
ce, że zrobi wszystko, żeby od
zyskać zaufanie Bridget.

7-letni chłopczyk, który
trafił do szpitala z powodu
krwawienia z odbytu, wierzy,
że prześladują go kosmici.
W przychodni Cameron spo
tyka pacjenta, który pojawił
się w poprzednim odcinku.
Jest bardzo zdziwiona fak
tem, że Richard może cho
dzić.

WZĆP. Niedziela, godz. 21.00, Polsat

IMPERIUM Poniedziałek, godz. 23.25, TVP2

Odcinek 49.

Odcinek 5.

Na pustynnym odludziu
znaleziono nastolatkę, pobitą
prawie na śmierć. Gdy dziew
czyna odzyskuje przytom
ność, opowiada, że uciekła
z sekty, w której panuje fundamentalistyczna poligamia.
Don Epps i jego zespół rozpo
czynają śledztwo w tej spra
wie i głównym podejrzanym
jest Abner Stone, poszukiwa
ny przez FBI za liczne prze
stępstwa, w tym gwałt, pedo
filię i morderstwo. Od miej
scowej policjantki - Rachel

Willons, która od lat tropi te
go przestępcę, agenci dowia
dują się, jakie zasady panują
w tej zamkniętej społeczności.
Jedynym sposobem namie
rzenia Stone’a wydaje się od
nalezienie przyczepy kampin
gowej, do której zwabił on
swoją ostatnią ofiarę. Nasto
latka jest w fatalnym stanie,
ale udziela kilku cennych
wskazówek. Wciąż jednak ob
szar, jaki musieliby przecze
sać śledczy, jest ogromny,
a czas nagb, więc Don prosi
o pomoc swojego brata.

bo śledczym z nowojorskiego
CSI wciąż nie udało się rozwi
kłać zagadki seryjnego mor
dercy, który zwabia swoje
ofiary do podrobionej taksów
ki i truje je tlenkiem węgla
we wnętrzu tego samochodu.

Odcinek 90.
Piąta ofiara taksówkarza seryjnego mordercy. Detek
tyw Taylor oficjalnie doradza
nowojorczykom, by korzystali

z metra, dopóki drużyna CSI
nie wytropi psychopaty. Jed
nocześnie Mac sugeruje syno
wi swojej zmarłej żony, który
prowadzi serwis internetowy
poświęcony przemocy w No
wym Jorku, by nie wtrącał się
do śledztwa, bo to śmiertelnie
niebezpieczne. Niestety, Reed
Garrett nie słucha tych
ostrzeżeń. Danny i Flack roz
poczynają dochodzenie w wy
jątkowo dziwnej sprawie.

Tyrannus po rozstaniu
z
Oktawiuszem
jedzie
na Cypr spotkać się z żoną
i synem. Dowiaduje się
o śmierci żony. Jego syn, Pizon, wychowuje się w domu
bogatego Rzymianina. Poką
sanego przez węże Oktawiusza odnajduje Marek Agryppa. On i Westalka Camane
robią wszystko, żeby go ma
tować.

Odcinek 6.
Marek Antoniusz rządzi
Rzymem. Zmusza Tyrannusa
do służby w swoich legionach.
Stan Oktawiusza poprawia
się. Razem z Markiem Agryp-

Marek Antoniusz zmusza Tyrannusa do służby w swoich legionach.

pą szuka ukrywającego się
w lasach legendarnego „trze
ciego legionu”. Oktawiusz

Trwają przygotowania
do obrony
ZAGUBIENI 3 Czwartek, godz. 21.50, TVP1

Fot. w

staje na ich czele i rusza prze
ciwko Markowi Antoniuszo
wi.

Nieoczekiwane
oświadczyny
i SZEŚĆ STOPNI ODDALENIA
Niedziela, godz. 22.00, TVP1

!

Odcinek 10.

Odcinek 21.

Odcinek 22.

Pod dowództwem Jacka
prowadzone są przygotowa
nia do obrony przed Tamty
mi. Desmond ma wizję,
w której widzi śmierć Charliego. Okazuje się, że to po
święcenie może być konieczne
dla ratowania reszty rozbit
ków.

Odcinek specjalny podsumo nad podjęciem pracy dla powujący dotychczasowe przygo | tężnej firmy prawniczej. Tym
dy bohaterów serialu. Dowie czasem do Whitney przyjeżdża
my się co spowodowało kata jej dawny przyjaciel, Ray,
strofę lotu 815, co przydarzyło i oświadcza się jej. Przypomi
się ludziom z Dharmy, kto jest na Whitney, jak to kiedyś się
ojcem dziecka Sun, dlaczego umówili, że jeżeli w wieku 35
za Kate wyznaczono nagrodę lat oboje nadal będą singlami,
to się pobiorą.
i kim naprawdę jest Sawyer.

Carlos

zastanawia

się

Spotkanie z bardzo chorą matką

Odcinek 89.
Bal na zakończenie nauki
w prywatnej szkole średniej
miał być wydarzeniem towa
rzyskim, a trafił do policyj
nych akt. Gdy trwało oficjal
ne przemówienie, ktoś śmier
telnie pobił szkolnego dorad
cę. SteÜa zajmuje się tą spra
wą, natomiast Mac kontynu
uje poprzednie dochodzenie,

Ridge tłumaczy się Taylor.
Obarcza matkę winą za swoje
postępowanie. Zapowiada, że
odbierze firmę Stephanie.

Odcinek 47.

W poszukiwaniu „trzeciego legionu"

Gfc KRYMINALNI ZAGADKI NOWEGO JORKU Niedziela-czwartek, godz. 20.00, Polsat
Para flirtująca na plaży
znajduje przypadkowo mar
twego rekina i dziewczynę.
Na jej ciele widoczne są liczne
ślady ataku tego drapieżnika,
ale nawet tak groźne ryby nie
duszą swoich ofiar. Wkrótce
zostają odkryte kolejne zwło
ki młodej kobiety - zbliżo
na przyczyna zgonu i... po
dobne miejsce pracy. Obie
zajmowały się handlem nie
ruchomościami. Sfrustrowa
ny klient czy seryjny morder
ca? Tymczasem Stella i Don
Flack trafiają na pewien wy
jątkowy pokaz mody. Czy to
pozwoli ruszyć śledztwo
z martwego punktu?

Odcinek 4466.

i DR HOUSE Czwartek-piątek,
| godz. 20.05-20.10, TVP2

Niebezpieczna sekta

Martwy rekin i dziewczyna
Odcinek 88.

nych na konferencji prasowej.
Coraz śmielej flirtuje z Hectorem. Nick i Brooke kolejny
raz przekonują Bridget, że
nie powinna rezygnować z ro
dziny, którą może stworzyć
razem z Nickiem.

OCZT AN6ELI Środa, godz. 0.30, TVP2
Odcinek 3.

Na plaży znaleziona zostaje martwa dziewczyna i rekin.

Fot. Mttd»n Ha<M«i/cBs

Grupa śledcza głowi się
nad sprawą kobiety podejrza
nej o zabicie intruza. Kobieta
szuka schronienia w kościele.
Pastor sprawia wrażenie, jak
by coś ukrywał i nie chciał po

móc policji. Tymczasem brat
Angeli, Jerry namawia ją
na złożenie wizyty u ich matki Lydii. Angela nie widziała

jej od lat, a matka z powodu
choroby stoi jedną nogą
nad grobem i chce się pogodzić z córką.

Teksty przygotował Jacek Wójcik

sobota-niedziela
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NASZE SPOTKANIA

ielka furia Skorpiona
ROZMOWA z Iwoną Schymallą, gospodynią programu „Kawa czy herbata?". Od 17 lat
prowadzi ten program poranny w TVP1.
-17 lat na ekranie z jed
nym partnerem to prawie
jak małżeństwo!
- Nawet dochodzi w związ
ku z tym do śmiesznych sytu
acji. Kiedyś przyszedł do mnie
do domu pan, żeby naprawić
kaloryfery. Zaczął się rozglą
dać i zapytał: „Pana Pawła
dzisiaj nie ma?”. To dziwne,
ale zapewniam pana, że jest
wielu ludzi, którzy sądzą, iż
jesteśmy małżeństwem. Zna
my się z Pawłem bardzo
dobrze, bo w takiej praJ
cy łatwo zacieśnić
więzi. Bywa, że
się
kłócimy
irytujemy
wzajem
nie.

wm

Iwona Schymalla.

- Trudno to sobie wy
obrazić
- A jednak. Wbrew pozo
rom, jestem bardziej impul
sywna. Wiele rzeczy wypro
wadza mnie z równowagi.
Na przykład ekspresyjność
Pawła. Czasami trzeba go
zdołować, żeby się Wyciszył,
posłuchał gościa i dał mu
dojść do głosu.
Myślę, że się dobrze uzu
pełniamy. Na zasadzie dwóch
przeciwstawnych żywiołów.
Paweł jest ekstrawertyczny,
ja - introwertyczna, chociaż
zdarza mi się wpadać w furię.
- Czym się ona objawia?
- To zazwyczaj wycedzone,
trafne zdanie, które najbar
dziej boli. Przepraszam, ale
widocznie odzywa się we mnie
zodiakalny Skorpion.
- Dobrze, że po burzy na
staje cisza
- W takiej pracy tarcia są
potrzebne, nie można osiąść
na laurach. Czasami zwraca
my sobie uwagę, co może nas
denerwować, ale wychodzi
nam to tylko na dobre. Współ
praca układa się świetnie; nie
rywalizujemy ze sobą. Wie
pan, jak jest, dużo ludzi chce
zaistnieć. Uważają, że są
ważniejsi na wizji niż part
ner. Praca w parze wymaga
równowagi, którą udało nam
się osiągnąć. Nie może być
tak, że jeden prowadzący jest
na pierwszym planie, a drugi

- w tle. Widzowie tego nie lu
bią; od razu wyczuwają, czy
jest jakaś gra, fałsz.
- Ważne jest też zaufanie
do partnera, prawda?
- Oczywiście. Znamy swoje
słabe i mocne strony. Wiem,
kiedy Paweł - mówiąc kolo
kwialnie - może wymięknąć.
A on, gdy ja mogę sobie nie
poradzić. Są tematy, w któ
rych jest mocniejszy, na przy
kład sport, i wtedy przejmuje
pałeczkę. Ja mam więcej
do powiedzenia o problematy
ce społecznej czy medycynie.
- Czy to już przyjaźń?
- Pewnie! Nawet niedawno
opowiadaliśmy o tym w radiu.
Jesteśmy w podobnym wieku,
mamy podobne poglądy, ży
ciorysy, razem przechodzili
śmy przez różne etapy. Gdy
się poznaliśmy, nasze dzieci
chodziły do szkoły podstawo
wej, a teraz są na studiach.
- Rano, przed wyjściem
do pracy, pije pani kawę
czy herbatę?
- Zaczynam dzień od kawy.
Mocnej. Piję dużą filiżankę,
a nie jakąś malutką. Potem
w ciągu dnia jeszcze jedną.
Herbatkę popijam dla orzeź
wienia. Mocną z cytryną.
- O której musi pani
wstać, żeby zdążyć
do studia, gdy prowadzi
pani „Kawę czy herbatę?”
- Przed czwartą, a wycho
dzę z domu za dziesięć piąta.

Przyjeżdża po mnie samo
chód i jadę do telewizji. Malo
wanie trwa kwadrans, potem
konsultuję ze stylistą, co
mam założyć, robimy próbę
podstawowych przejść i za
czyna się program.
- Część wakacyjnych wy
dań „Kawy czy herbaty?”
powstaje poza studiem
w Warszawie. Czy wyjaz
dy bardzo zmienią rytm
pani życia?
- Nie jest ich aż tak dużo.
Na trasie są lub już były mię
dzy innymi Mikołajki, Za
brze, Białystok, Kazimierz
nad Wisłą, Kołobrzeg i Szczu
cin. Poza rym zawsze wyjeż
dżałam, więc jestem przyzwy
czajona. Były takie dwa lata,
gdy w każdy czwartek, a jeśli
było daleko, to nawet w środę,
wyruszaliśmy z ekipą, żeby
w piątek zrobić program.
Także taka praca nie jest mi
obca. Nawet ją lubię i cieszę
się, że „Kawa czy herbata?”
wyruszyła w wakacje w Pol
skę.
Część programów prowa
dzę także w studiu w Warsza
wie. W Upcu było 10 wydań,
czyb bardzo dużo. W sierpniu
trochę mniej, bo spędzałam
tydzień w Portugalii, gdzie
przygotowywany jest mate
riał z cyklu „Smaki podróży”,
który pokazujemy w „Kawie
czy herbacie?”.

Rozmawiał: Kuba Zajkowski

„Samo Życie", czyli miłość prosto z Rosji
SiRIM Telenowela przechodzi lifting. Nad zmianą wizerunku bohaterów pracuje teraz sztab stylistów i fryzjerów.
Kuba Zajkowski
redakcia@qk24.pl_______________

Zdradzamy, że Maria
(w tej roli Edyta Olszówka)
zakocha się w przystojnym
Rosjaninie! Vadima, lekarza
okulistę, który wpadnie jej
w oko, zagra Andriej Biełanow, gwiazda prosto z Mo
skwy!
W ostatnich odcinkach se
rialu
wyemitowanych
przed przerwą wakacyjną
Marysia rozpętała burzę emo
cjonalną. Z uczuciowymi pio
runami! Najpierw spędziła
noc ze Staszkiem (Jakub
Strzelecki), młodym trene
rem karate, a późnej - nie
oczekiwanie — wyznała miłość
Olgierdowi (Marek Kalita),
swojemu wieloletniemu przy
jacielowi, który od dawna jest
w niej zakochany po uszy!
- Też byłam zaskoczona tą
deklaracją - mówi Edyta Ol
szówka. - Poprzedni scena
rzyści napisali coś takiego
na pożegnanie. Nowi przejęli
po nich schedę w lipcu i mają
zupełnie inny pomysł na Ma
rię. Gdy zapytałam ich, jak
mam grać relacje mojej boha
terki z Olgierdem, powiedzieb, żebym w ogóle nie sugero
wała się tym, co wydarzyło
się przed wakacjami, bo nie

będzie to miało żadnych kon
sekwencji. We wrześniu wi
dzowie spotkają bohaterów
po półrocznej przerwie.
Olgierd nie przestanie podkochiwać się w Marii, ale na
dal pozostanie jedynie jej
przyjacielem. Z kolei Staszek
podupadnie na zdrowiu. Tre
ner karate będzie miał pro
blemy z okiem. Marysia, zna
na z tego, że nikomu nie od
mawia wsparcia, wyciągnie
do niego pomocną dłoń. Znaj
dzie lekarza okuhstę z Rosji,
specjalistę od tego typu scho
rzeń, który przeprowadzi ope
rację. Udaną! Staszek będzie
widział!
- Jednocześnie spod kontrob wymknie się sfera uczuć
Marii i Vadima, którzy się
w sobie zakochają! - zdradza
Edyta Olszówka. - Najważ
niejsze jest pierwsze wraże
nie. To sprawa energii: albo
ktoś nam pasuje od razu, albo
nie. Oni ewidentnie przypad
ną sobie do gustu, o czym nie
długo przekonają się widzo
wie.
Sielanka nie potrwa długo.
Na horyzoncie szczęścia Ma
ria znowu pojawią się czarne
chmury. Nie wszystko ułoży
się po jej myśb; Vadim znik
nie!
- Okaże się, że wyjedzie,

by pozamykać wszystkie
sprawy w swojej ojczyźnie wyjaśnia aktorka. - To, po
czątkowo, trochę zbije z tropu
moją bohaterkę, ale będzie
walczyć o uczucia. Ona się
zmieniła, już nie jest taka sła
ba. To duża dziewczynka, ko
bieta po przejściach, która
stała się bardziej radykal
na i dojrzała emocjonalnie.
Tymczasem
wyjdzie
na jaw, że przystojny lekarz
ma żonę! Na szczęście dla
Marysi, byłą.
- Podobno się rozwiódł, co
bardzo ucieszy moją bohater
kę - śmieje się Edyta Olszów
ka. - O tym, czy ma dzieci,
na razie nie słyszałam, ale
kto wie, co okaże się za jakiś
czas? Chciałabym bardzo, że
by Vadim był ostoją w życiu
Marii, żeby w końcu była
szczęśhwa, bo wolę na planie
śmiać się niż płakać. Czy tak
będzie, nie wiem.
W serialowego Vadima
wcieli się Andriej Biełanow,
mierzący 189 centymetrów
wzrostu aktor rosyjski, które
go polscy widzowie znają
z najnowszego filmu Jana Ja
kuba Kolskiego pod tytułem
„Afonia i pszczoły”. W Rosji
jest wielką gwiazdą. Pracuje
jako prezenter telewizyjny,
gra w filmach i serialach. Ak

torstwa uczył się w moskiew
skim uniwersytecie filmo
wym WGIK imienia C. A.
Gierasimowa, w pracowni Armena
Drzygarchaniana.
Ukończył również akademię
sportową RGAFK, jest mi
strzem międzynarodowej kla
sy judo, a w 2003 roku został
wicemistrzem Europy i mi
strzem Rosji w fitness.
- Nie znam Andrieja jako
człowieka, bo nie spędzałam
z nim czasu prywatnie - opo
wiada serialowa Maria. - Mo
gę powiedzieć, jaki jest na pla
nie. To dobry kolega i absolut
nie skupiony na pracy, profe
sjonalny aktor. Sceny miło
sne, które są bardzo trudne,
poszły nam - myślę, że w du
żej mierze dzięki niemu świetnie. Bez żadnej traumy.
Doskonale się z nim pracuje.
Zmiany w życiu Marysi
i przystojny Rosjanin to tylko
część niespodzianek, jakie
przygotowali dla fanów seria
lu producenci. „Samo Życie”
zmieni się nie do poznania!
Począwszy od kostiumów bo

haterów,

charakteryzacji,

a skończywszy na sposobie
filmowania. Ma być dyna
miczniej i nowocześniej. Pre
mierowy odcinek odświeżone
go serialu już we wrześniu
na antenie telewizji Polsat!

Edyta Olszówka

fol oko

sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009

Ogłoszenia pochodzą:
(GK)- obszar koszaliński
(GP)- obszar słupski
(GS) - obszar szczeciński
(N)- ogłoszenie
z internetowego systemu
ogłoszeń www.nadaj.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

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

MERCEDES E320Cdi (2002) kombi

SKODA Felicja Pick-up,

GRUNT inwestycyjny, 604-251096.

KOPARKO- ładowarka, minikoparki,

(GK)

604-394-307. (N)

600-660-104. (GK)

(GK)

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

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

25618/A

MERCEDES Sprinter furgon, 1999r.,

604758439 (N)

507-185-223. (GK)
26349/A

AUDI A41.9 TDI, Xl.l997r„ idealny,

03832/C

1994r., 3100zł. 0502-992-198.
(GP)
27448/A

0-606-506-588. (GP)

zadbany Połczyn 788471257

------------ ------ ——

07498/A

AUDI B4 klima, gaz, 695468-073.
---------------------------------------------------------

27418/A

Mieszka I 5a. Kredyty 0% Wpłatygotówkowe, samochodowe, leasing.
Tel/fax 094340-29-55,
505-180-551
www.furmański.otomoto.pl (GK)
----------------- :- --------------------------------------

25270/A

BMW 328, (1996), 10.500,---------------------------------------------------------

CORDOBA 1.6 1996r.

01178/B

!!!!!! Rozbite, złomowanie

0696-283457. (GK)
---------------------------------------------------------

27378/A

CORSA 1.2,1994r., 2990zł.

05948/C

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

03835/B

ESCORT 1.4,1996r., 3500zł,
0502-992-198. (GP)
----------------------------------------------------------

FABIA 1.2, 2005 salon

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

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

00728/D

03835/0

27495/A

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

(GK)

FORD Escort 1,8 TD 90 KM, 1996,

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

05948/B

00728/C

(GK)

03818/A

VECTRA 2.0 TD (1997) kombi.

stan bdb. 0781-884-131. (GP)

0697-212-615. (GK)

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

■------------------------------- :-------------------------

PASSAT 1998r., 1.9 TDI,
kombi, klimatronic, zadbany.
0665-628-008. (GP)
.

FORD Transit (1995), 2,5D, 2.000,-

(GS)

664-095-097. (GK)
--------- --------------------- ----------------------------

KAŻDY do 2000 zł. 0502-992-198.

FORD Transit 2.5 DT plandeka,

(GP)

604487-899. (GK)
03387/A

KAŻDY do 2000 zł. 0502-992-198.
(GP)

695468-073. (GK)

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

03835/A

KOMIS, sprzedaż, skup, zamiana.

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

06891/A

POWYPADKOWE. Sprzedaż części.
Stargard. 0504-672-242. (GS)

VW Bora 1.9TDI 1999r., klima,

"INVESTA" Nadzory,

srebrny, 18.500zł. 0696-046-702.
(6K)

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

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

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

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

27745/A

VW Golf III, 1.9D (1992) stan bdb
07448/A'

00224/A

KOSZALIN

27184/A

JEEP Grand Chorkee 4,7 + gaz
07446/A

KAŻDE auto kupię 602-589-000

00740/A

www.tur-plast.com.pl
PASSAT sedan 1.8 20V (1999),

AUTO SPRZEDAŻ

PASSATY kombi: 1.9 TDI, 2005r.;

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

--------------------------------------------------------26362/A

! KORYGOWANIE stanu
przebiegu w elektronicznych licz.
samochodowych. Dojazd do klienta.
0606-314-236. (GK)

01124/C

01132/A

604665925 (N)
27441/A

MERCEDES 100MB, (1992),

4,600,-, 512-326-551. (GK)
---------------------------------------------------------

"AMC" Auto Komis, Gnieźnieńska

MERCEDES 180C (1994).

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

0666-854-534. (GK)

25267/A

27842/A

MAZDA Xedos 2.0V6 94r, 7300zł,
---------------------------------------------------------

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

27645/A

0-790-370-909. (GP)

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

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

03798/A

BUDOWA domów 793403377. (GK)
-------------------- ----------- ------------ ---------------

BUDOWA domów jednorodzinnych,
solidnie 0-601-597-349. (GP)

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

07169/A

KONTENERACH, WYNAJEM RĘKAWA
(GK)
26894/A

BUDOWLANEGO. REMONDIS

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

CERTYFIKATY energ. 509-825-394.

27894/A

27431/A

03832/D

28023/A

VW Polol.4TDI 2002r., granatowy

DACHY stare, nowe. 0601-294-802.

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

(GK)

ALKOHOLIZM- odtruwanie, dojazd

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

01098/A

07460/B

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

DACHY, podbitki, 694-898-880.

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

(GK)

GINEKOLOG- 0500-675-109

01380/A

(GS)

GINEKOLOGIA, 0517-509-723. (GK)

(GK)

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

0507-185-223. (GK)

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

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

27499/A

01128/A

VW Sharanl.9TD 2000r. nowy

27911/A

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

VWT4 2.5TDI 1997. Honda CRV

5.500,- do uzgodnienia
660-680-363. (GK)

1997, Golfy IV1997,2000.

QUAD "Polaris 600" 0666-854-534.
(GK)
---------------------------------------------------------

27896/A

VWT4 Multivan, 2.5 TDI (1996).
0512090039. (GP)

DOCIEPLENIA. 0507-185-223.

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

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

1994r Przegląd 01-08-2010r.
Tel. 504486-122 (N)

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

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

(N)

ZAORA 2.0 DTI (2002) 7 osób,

klima, alufelgi, webasto.
0665-628008. (GP)
---------------------------------------- -- ------ - -----

27654/A

03832/E

BIZNES

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

tel. 695369140 (N)

609-716-653. (GK)

(GK)

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

MERCEDES C180,1998r„

SKODA Favorit, przegląd do

!!!!!!!!

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

Szczecińska 90. (094)346-59-16.,

stan dobry, niski przebieg,
0501-042-272. (GP)

lll.2010r., 1.200 zł, 0604-234-568.

www.swiat-zakupow.pl

KOPARKO- ładowarka

(GK)

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

27014/A

(GK)
28124/A

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

22443/A

07486/A

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

04691/A

TOMOGRAFIA komputerowa,

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

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

0604-564-261. (GK)
26771/A

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

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

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

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Odkup,

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

26041/A

KOPANIE i czyszczenie stawów,

zamiana. Kredyty. Koszalin,

27908/A

25650/A

wykonawstwo, rzeźba. "EW-BUD".
Koszalin, Krucza 21,
(094)34546-52. (GK)

SEICENTO (99), 4.300,

25458/A

(GP)

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

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

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

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

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

MERCEDES C180 1994 benzyna,

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

27399/B

KOMINKI, projektowanie,

07180/A

21786/A

PRYWATNE pogotowie

gładzie, malowanie, glazura,
512-017-562. (GK)

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

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

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

...... MMMB&WBBHMMBBte................... --.......-

--------------------------------------------------------27895/A

07440/A

FACHOWO wykończenia od A-Z,

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

27709/A

RENAULT Scenie 2000r. 2,0 16V
(gaz) 197.000 km. Cena: 15.500
PLN. Tel. 663-878-742. (N)

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

19248/A

26168/B

OPTYK realizacja recept. Gabinet

(GK)

03831/A

WWWJVUTO-SZROT.COM

27173/A

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

26168/A

GINEKOLOGIA, 0724-346-934. (GK)

Staszica 8a. (GK)
07474/A

DOCIEPLENIA z materiałem,'
03829/A

01353/A

MAM MOG RAFIA, 094/341-26-15

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

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

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

90zł/m2,0-507-628-155. (GP)

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

RENAULT Laguna 1.8 (Hatchback)

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

27399/A

solidnie, tanio. 0-607-896-907.

0604-561-708. (GP)
27596/A

27804/B

DEKARSKIE, wykończeniówka,
01124/A

POLO 1.6 (1996) zarejestowany

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

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

model, 7-osobowy, nawigacja.
696-046-702. (GK)

0666- 854-534. (GK)

03820/A

(GP)

DACHY, więźby, pokrycia dachowe.

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

27864/A

!!! 0885-893-714 ginekolog.
25414/A

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

Komis -odkupujemy;
0-94/342-56-57 (GK)

27832/A

lekarskie

DACHY - dekarstwo.

VW Passat (1994), 1,9 TDi, (90

25622/A

GABINETY

27953/A

094/341-21-84. (GK)

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

01877/A

ZADASZENIA, bramy. 501-682-902.

27628/B

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

(GS)

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

tynki. 0509414-658. (GK)

ul. Świerczewskiego 22

28108/A

WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW W

(GK)

l,9dci. 604657198 (N)

3.800,- 0508-049-119. (GK)

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

Teren kołobrzeski i koszaliński.
0788-975-036,602-776317. (GK)

metalik, stan bdb. 094-31242-18.

"AUTO-BANAŚ"

25619/A

26914/A

05404/A

USŁUGI koparkami i transport.

Rover 214,1998r. 0604-825-812.

SAMOCHÓD campingowy (1989)

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

gipsowe, wylewki. 0-512-257-843,
059/842-98-01. (GP)
---------------------------------------------------------

27878/A

27818/A

PEUGEOT 206, HDI, 2001r.

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

■ ^

06986/A

07169/8

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

CEBO-BUD. Domy pod klucz,

KM), 8.800,- 785-200-956. (GK)

2-osiowa, kemping 1-osiowy,
880069-611. (GK)

(GK)

(GP)

TEL. 091/43-10-838

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

MERCEDES 307D, skrzynia, laweta

24804/A

26837/A

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

tel./fax (091) 32607 62
wolin@tur-plast.com.pl

27702/A

TYNKI maszynowe 0601-597-349.

BRUKARSTWO, tanio

BUDOWLANE 0509-267-084.

WOLIN

27881/*

0604- 941-550. (GK)
--------------------------------------------------------27136/A

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

(GP)

RENAULT Megane I kombi 2003

MERCEDES 190D 2,5 (1992)
---------------------------------------------------------

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

TYNKI maszynowe, 0514-509-708.

606492-930. (GK)

2.0 TDI (2006). 0601-66-37-96.

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

LAND Rover Discovery SE (2002) +
gaz, cena donegocjacji,
094/316-22-62 po 18.00. (GK)

!!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

TYNKI gipsowe i cementowe,

(GK)

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

alufelgi,c. zamek,2xPP,
665-628-008. (GP)
03832/B

2000 r., 0505-907-688. (GK)

opcja, srebrny, 18.500zł.
0696-046-702. (GK)
---------------------------------------------------------

25621/A

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

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

VW Lupo, 1,4 TDI (2000), klima,

PEUGEOT Partner 1,9 diesel

KIA Carens 2.0D 2002r., pełna
06891/B

energetyczne- wykonanie,
0603- 527-079., 0. (GK)

01118/A

BALUSTRADY, słupki, ogrodzenia
siatkowe. Koszalin, 516-351-747

KOŁOBRZEG

ul. Kossaka 116
tel/fax (067) 2154944
pila@tur-plast.com.pl

508232570 (GK)

03636/A

0501-682-902. (GK)

01141/A

SPRZEDAM rusztowania.

ŚWIADECTWA, certyfikaty

BRYGADA do ociepleń,

PIŁA

26086/A

www.tralex2.pl (GS)
---------------------------------------------------------

25642/A

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

ul. Lechicka 39
tel./fax (094)3420945
koszalin@tur-plast.com.pl

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

Słupsk, 0602-34-00-42. (GP)
BALUSTRADY, ogrodź.

BIURA HANDLOWE

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

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

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

27660/B

27981/A

obrzeża, krawężniki "BUDŻEL",

889-503-827. (GK)

ul. Pławieńska 7,78-550 Czaplinek
telefax (094) 375 44 95, 375 40 39
czaplinek@tur-plast.com.pl

(GK)

SCHODY, 0607-105-396,

AŻURY betonowe szare i kolorowe,

VW LT (2004), stan bdb.
--------------- ------- :-------- -------------- —-------

03994/A

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

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

(GK)

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

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

BALUSTRADY, ogrodź.
0513-685-847. (GK)

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

SKUP- sprzedaż samochodów

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

01124/B

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

klimatronic, idealny.
0665- 628-008. (GP)

0517-16-11-22 (GS)

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

07445/A

Słupsk, 0-782-331486. (GP)

03836/A

REMONTY mieszkań,
docieplenia, 600417-855.

22697/A

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

0604-561-708. (GP)

03835/E

27917/A

25698/A

(GK)

0502-698-558. (GK)

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

602-557-917. (GK)

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

PASSAT kombi, 1.9 TDI, 2000r.,
186.000km, 116KM, wszystkie
opcje oraz skóry, stan bdb,
0602- 11-68-84. (GP)

26320/A

PRZYJMĘ gruz i ziemię
---------------------------------------------------------

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

HONDA Accord (1994) 6.500 zł,
---------------------------------------------------------

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

0-888-918-700. (GP)

27954/A

(2000) 0-697442-666. (GP)

SKUP aut za gotówkę!
---------------------------------------------------------

27462/A

GOLFIII l,9Tdi (1996) klima
---------------- ;------- —------ ------ -------- -- ------

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

27796/A

10.500zł, 507423-350 (N)

Słupsk, Morska, 0606-206-077.

26090/A

(2002). OctaWa TDI (1997).

27687/A

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

FRONTERA 4x4 7.500,

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

PASSAT 2001. Peugeot 206

03829/B

27804/A

(GK)
(GK)

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

VW Bora 1.9TDI (2001) 115KM,

27870/A

AUTO skup wszystkie 662-291-909
01382/A

K-LIN: (0)608-163-247.

27959/A

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

PASSAT kombi 1.8,1992r., 3000zł,
0502-992-198. (GP)

27446/A

POLBRUK, kamień. 0511-393485.

!! Piasek, ziemia, 0-609-313-621.

0609-254-977. (GK)
03832/A

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

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

!!!!!!!!!! ŻWIR, PIASEK,

(GK)

VITO (1998) lub zamienię

27406/A

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

01035/A

27721/A

01094/A

OPEL Omega 2.3D, 1992r„
03783/A

27390/A

510-510-001. (GK)

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

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

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

FORD Mondeo Kombi 2,0, (1999) +

gaz, 9.500.-, 662-022-980. (GK)

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

tanio. 0603-955-383. (GP)

(GK)

28052/A

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

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

kupiona w salonie. 0668-162-776.

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

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

POLBRUK-bruk usługi,

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

TOYOTA Avensis 2.0D 2003r.

27949/A

(GK)

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

27676/A

OPEL Kadett 1.8 (1996), benzyna,

FORD Mondeo 1996; 606-290-582
---------------------------------------------------------

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

.

07493/A

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

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

03712/A

25659/A

PŁYTY drogowe kupię,

0-601-813-938 (GK)
25635/A

WYKOPY. ROZBIÓRKI

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

(2000) nowy model,
0-604-863-345. (GP)

AUTO - handel- komis "MIKARO"

(GK)

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

(GK)
28099/A

505698757 (GK)

kombi, 507-79-18-28. (GK)

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

0660487-304 (GK)

25645/A

PODATKI, zwrot Vat. 9434649-34

26195/A

POLBRUK, drenaże, 694-898-880.

TOLEDO 1.8 (94) 3.200.

FORD Galaxy, 2.3 +gaz sekwencja

!!!!! KAŻDE do 500 zł!!!!!
—---------------- ------- ——----------------

03832/F

27465/A

TD tanio, 502-569-747. (GK)

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

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

0602-536-296. (GK)

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

604497-083. (GK)

094/342-28-39,0-606-723-398.
25744/A

MINIKOPARKA 0508-199-555. (GK)

SPRZEDAM spółkę z o.o.

FIAT Marea Weekend, 1997r., 1,9

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

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

94-3419-347 (GK)

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

Szczecińska 67. Transport gratis!

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

27616/A

0601- 388-591. (GP)

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

PODATKI profesjonalnie

505-388-270. (GK)

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

0602-210-879. (GK)
---------------------------------------------------------

!!!!!!! Auto-kasacja, Szczecinek.
0660487-304 (GK)
!!!!!! AUTO-KASACJA Koszalin,

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

27236/A

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

T4 2.5 TDI 2001r„ hak, zadbany,

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

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

0502-992-198. (GP)

ESCORT, 1,6,1995r.

602-506-359. (GK)
---------------------------------------------------------

27874/A

03561/0

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

TOLEDO l,9TDi 1995r.

(GK)

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

AUTO Komis Furmański Koszalin,

SKODA Octavia 2001r, 1.9TDI, 188
tys. km, srebrny metalik, cena
18.600 do negocjacji.
0661-389-317. (GP)

(GP)

OKAZJA! Mercedes 609 blaszak,

(GK)

27701/A

oszklony, 5 osób. 0665-628-008.

03835/C

NISSAN Terrano 2,7D (1993)

511488-585. (GK)

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

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

AUDI A4,2.5TDI (1998) kombi,
----- ——

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

MONDEO kombi, benzyna + gaz,

(N)

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

--------------------------------------------------------00909/A

AUDI A4 96 okazja 508060829
---------------------------------------------------------

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

27400/A

MITSUBISHI Lancer, 1993r. cena,
.----------------------------------------------------------

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

A»TO KUPNO

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

2.300 zł, 0508458-806. (GK)

klimatronic, alufelgi.
0665-628-008. (GP)

I!!!!1!!!!!!! 1!!!!!!!!! I!!!!

27742/A

ASTRA 1998, 75000,10000,00,
---------- --------------—--------------

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

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

24674/A

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

04132/B

sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009

OGŁOSZENIA DROBNE
!!! 100 000 bez poręczyciela, 120

!! CZĘŚCI samochodowe.

KAT. B OSK Leszek Kowalski, cena

2-POKOJOWE, 57mkw. +ogródek,

rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.
059/842-92-38. (GP)

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

lOOOzł, 0507-184-558. (GP)

Biała k/Szczecinka, 784-608464

-- ------------------------------------------------------------------ 13185/A

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

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

AAUTOSZYBY: sprzedaż, montaż,

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

06404/A

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

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

ALARMY, blokady 196-30

26321/A

04133/B

(GP)

2-POKOJOWE, balkon, Słupsk

2- POKOJOWE, Centrum Słupska,

Promocja! 1.100 zł, 600-600-591.

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

(GK)

(GK)

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

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

01126/C

27213/A

07418/A

2p, balko, po remoncie,
0510-028-510. (GP)

AUTO gaz Jamno 094/346-91-15.
---------- ----------------------------------- —

(GP)

0-512-301-272. (GK)
47938/A

03758/A

www.spgn.pl (GP)

IEXPRES-KREDYT 059/840-22-72.

AUTO na gaz. Montaż.

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.

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

(GP)

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

(GK)

3-POK. 64m Białogard lub zamienię

----------- .------------------------------------- --------- •

------------------------------------ r-------------------

03835/A

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych

091/433-22-77. Szczecin (GS)
------------------------------------------

04321/B

AUTO-CZĘŚCI usługi.

943420-584 (GK)

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

bez biku na 30 lat Infinity Polandul Tkacka 55 Szczecin.
091/4338292. (GK)

AUTOGAZ -montaż naprawa,

27915/A

25616/A

, 3-pok. do 50 mkw.,
696476-503. (GK)

602571075 (N)
27480/A

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

AUTO-MAREK MAREK

ABSOLUTNIE najlepsze kredyty,

bez biku i na oświadczenie
do 30 tys. Dojeżdżamy.
Tel., 095/720-6542/ 44. (GK)

LAKIERNICTWO, MECHANIKA,
KOSZALIN, GNIEŹNIEŃSKA 32F,
----------------

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

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

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

(GS)

KUPIĘ dom, 512-004-262.

00220/A

06330/A

(GP)

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

00034/A

(GP)
03835/B

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

07480/A

(GK)

—~---------------------------------- :----------------- .

26356/

SPŁATA innych. 0-501-3548-25.
(GP)
------------------------------------------------------

ANGIELSKI, 602-537-077.

(GK)

728396996 (N)

(GK)

03835/

NIEMIECKI 605 189-113.

28102/A

(GK)

z ubezpieczeniem.
Teren: Koszalin, Sianów, Karlino
Kontakt: 692469-894. (GK)

KUPIĘ AKCJE PGNIG, AKCJE PZUKAŻDĄ ILOŚĆ -696-367-017,
504-707-597.

(GK)

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

BIURO Enigma katalogi

601165757 (GK) *
—

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

25395/A

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

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

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

05662/A

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

25643/A

Ml! AUTO- SERVIS -GAZ Montaż,

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

(GK)

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

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

23513/A

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

27393/

!! TŁUMIKI katalizatory złącza

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

02253/A

BEZSTRESOWO. 608-781-101. (GK)

Szczecińska 13A (VIS)

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

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

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

24853/A

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

271

0502-537-869. (GK)

(GK)

(GP)

DZIAŁKĘ rekreacyjną, zalesioną
sprzedam, 0697-573-079. (GK)

1000 mkw. do 1300 mkw.
Niekłonice. 664-307-795.

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

(GK)

SZCZECINEK mieszkanie 4-pok.,

DZIAŁKI budowlane za Starymi

1 piętro lub zamienię
0604-182-173. (GK)

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

01112/A

DOM nowo wybudowany - Głobino,
w pełni wykończony,
0504-271-220. (GP)
03690/A

Bielicami, w dobrej cenie
502925129 (GK)

27209/A

Dom szorogowy (108) Koszalin
Do ramontu. Okazja! Tanio!
2812609G1K2A

27266/B

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

00905/A

SZCZECINEK, garaż 0604-182-173.

26261/A

GARAŻ, okolice Rodła,

27523/A

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

503-994-571. (GK)

bez pośredników,
0784-610-900 (GS)
02030/A

WWW.SPGN.PL Bogata oferta

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

nieruchomości. 059/84-819-20.

(GP)

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

03791/B

KIOSK "Kami" z lokalizacją

DOM w zabudowie szeregowej

(przystanek autob.) 0502-384484.

piętrowej (125m.kw) Słupsk Oś.
Niepodległości 0604-623-910.

(GK)

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

00905/1

ŚWINOUJŚCIE, 31 m2,119 tys.,

506-704401. (GK)

DOM w Kołobrzegu 606427-234.

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

GARAŻ ul. Zamenhofa.

(GK)

00034,

ZIEMIA + las 4.80h,

0691486-950. (GP)
—:--------------------------------------------- i

03653,

ZIEMIA do morza 6 km k. Darłowa
LOKAL komercyjny Miastko
07322/A

603522279 (N)

DOM, budynki gosp. wolnostojące

30 tys./h 0668-710-523. (GK)
-- -------------------------------------------------------

27557,

ZIEMIA w Mielnie i Sarbinowie -

tanio! Tel. 0-606^55418. (GK)
MIESZKANIA.

27517/A

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

(GK)

Koszalina, 0-606-258-796. (GK)

25360/A

(N)

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

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

domu 35000. Tel. 601-222-061

(GK)
DZIAŁKI pod lasem 17 km od

24 ar. działka Wielanowo gm.
Grzmiąca lub zamiana na
mieszkanie w Koszalinie
0606-358-220. (GK)

25895/A

27511/A

SMĘCINO działka z pozostałością
DZIAŁKI budowlane- uzbrojone

(GP)
Koszalin, ul. Połtawska 7/1
tel. 094 342 29 32

0-691-238439. (GK)
------------------------------

27a, 8 km od Białogardu.
0517-335-116. (GK)

DOM w Ustce, 14 pokoi.

www.kan-ntenichomosd.pi

27665/A

SIANÓW 2-pokojowe 33 mkw.,

0502-619-905. (GP)
27225//

07390/A

DOM na wsi z ogrodem na dział.

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

606-806-774 (N)

01107/A

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

27738/A

DOM Sławno 694412815

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

25654/A

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

Koszalin, 0508-060-803. (GK)

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

zadbane, Koszalin Orla.
668407-085. (GK)

(N)

27383/A

(GK)

060240-50-31 (GK)
---------------------------------------------------------

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

DOM przed Mielnem 604 576 458

26357/A

każdego miesiąca, 0500-092-245

DOM do remontu, 1 ha ziemi, 2 km
od morza 1.000.000 zł,
506-321484 (GK)

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

BABSKA - rozpoczęcie 10-12
25592/A

25191/A

DOM nowy, blisko Koszalina
0602-100416. (GK)

2-POKOJOWE 54 mkw., Illp.,

(GK)

03791/A

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

KoszaiinsKd Agencja nierucnomosa

Czekaj Zbigniew. Koszalin,

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

28028/

Nasz Dom Koszalin, 607-882470.

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

94/347-11-77. (GK)

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

DOM na Unii Europejskiej, nowy.
00034/

2-POKOJOWE Koszalin

AUTONAUKA Tkaczyk

094-312-91-14, 0888-761-533.

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

2-POKOJOWE centrum Koszalina,

07323/A

1000 mkw., 0608-612481. (GK)

509586404. (GK)

28068/

0601-655-377.
www.nieruchomoscimerkury.pl

C+E,501-334-323 (GP)
---------------------------------------------------------

PÓŁ domu 90m, Białogard.

uzbrojona 300 m do morza,
500-549-000. (GK)

2-POKOJOWE (38m2) Ustka.

"TOMCIO" B+E, C,

01117/A

DZIAŁKA budowlana w Niekłonicach

o pow. 400 m/kw. media,
dogodny dojazd Świdwin-Buczyna

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

06868/A

Białogard, 0507-556-883. (GK)
----------------------------------------------------------

SARBINOWO 900 m2 bud.,

00034/1

01123/A

60 zł/m2; 601-222-061. (GK)

DZIAŁKĘ 17 ar z magazynem

(GK)

(GP)

naprawa. Raty. Samochody z
wtryskiem już od 1.700,00
Koszalin, Lechicka 74,200 metrów
za torami szlabanami. Samochód
zastępczy. 094/346-03-99;
605-05-20-30. (GK)

27729/A

DOM 100m, działka 816m + bud.

27767/A

PÓŁ domku 50m do remontu.

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

mniejsze (2-pok.), 888-296-376.

.

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

DZIAŁKA budowlana Świeszyno

Spore/Szczecinek. 721-227-186

2-POKOJOWE (37) Moniuszki KSM

25150/A

budowlana. llha. 12 zł/m2.
Okolice Słupska. 698854827 (N)

idealny, duża działka 2100 mkw.,
pięknie zadrzewiona, KoszalinRaduszka, 0696-090-191. (GK)

26793/

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

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.

(GP)

27523/6

gospodarczy i działka 9-arów
sprzedam lub zamienię
0-695-838-961, 0-695-769-918.

2-POK. 65 mkw. lub zamienię na

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

PILNIE. Działka usługowo-

DZIAŁKA nad jeziorem, 5.66 ara.

(GP)

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

uzbrojona, strefa C, Ustka,
0-792432-354, 0-693-340-600.

606427-234. (GK)

DOM 250 mkw., nowoczesny, stan

27138/1

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

(GP)

------------------ ,-------------- .----------- ,----

PÓŁ domu na wsi budynek

www.spgn.pl (GP)

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

DZIAŁKA budowlana 1073m2,

27748/A

PENSJONAT Sarbinowo

507140660 (GK)

2- POK. (53 mkw), 3. piętro,

25507/A

---------- ------------- :---------------- ^---------------

0502- 619-905. (GP)

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

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

(GK)

przy lesie os. Raduszka
609-665-977. (GK)

(GK)

www.spgn.pl (GP)

03787/A

DZIAŁKA bud. uzbrojona, na górce

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

Zakole, 602446498. (GK)

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

PAWILON handlowy 23 mkw.,

DZIAŁKA inwest. Mścice

2-POK. 059/84-00-930,
00229/A

13386/A

DOM 220 m2 na Zatorzu. Słupsk,

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

!!!!!!!! Otwarcie 31 sierpnia,
godz. 16.15. Zapisy w godz. 14-16 Słupsk, Kołłątaja 31a,
0601-91-53-53. (GP)

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

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

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

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

oporowe "ELKI'1, trelinke
kupię,0880463-795. (GS)

Koszalin, 508-820-351 (GK)

Koszalin Zwycięstwa 40/48
www.knk.com.pl 094-347-66-16.

603522279 (N)

PŁYTY drogowe, jumbo. Płyty

25793/A

gosp., garaż. Białogard,
512-833439. (GK)

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

235

——------- —— ----------

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

1 i 2-pokojowe Miastko

!! RONDO 668-135-015.
Instruktorki, intruktorzy. Nowe kursy
kat. "B" 31 sierpnia oraz 21
wrzesienia. Szybko, solidnie,
skutecznie! (GK)

DOM + warsztat K-lin-

DOM +budynki gospodarcze,
0697-917-391. (GK)

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

KUPNO

00750/A

PIŁSUDSKIEGO 5,0-94/342-38 39
605400-905; www.ankam.com.pl
27250//

26354/A

MIESZKANIE 60 mkw.-175.000.

23766/A

(GK)

0501- 399-600. (GK)

„KILIAN"

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

094-36-561-36, 660-931-819.

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

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

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

8.000 zł, 0512-834-819.

00 wynajęcia 2-pokojowe, Koszalin

"ANKAM"
(GK)

26484/A

07467/A

27010//

ANGIELSKI, tanio 0796-158-670.

SZYBKIE pożyczki gotówkowe

27467/A

CZTEROPOKOJOWE Sianów. Tanio!.

28047/?

(Moniuszki) parter,
0-94/34046-18. (GK)

25792/A

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

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

27287/A

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

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

(GK)

!!!!!!!! ANGIELSKI.
692-225-025. (GK)
---------------------------------------------------------

Koszalin 608-501-962. (GK)

94-346-00-20
www.golek.nieruchomosci.pl

! "GRZELAK"
Nieruchomości-602-746-896www.grzelak-nieruchomosci.com.pl

01073/A

mmmm

POŻYCZKI Sławno 0-724-145-982.

POŻYCZKI z ubezpieczeniem

Koszalin-094/341-08-65. (GK)

(GP)

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

NAUKA

07480,/

4-P0K0J0WE, garaż, ogród:

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

!! A. GOŁEK

01065/A

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

0608-878-104 (GS)

(GP)

28098/A

BUDOWLANA uzbrojona, 1650m2,

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

POŻYCZKI pod zastaw.

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

oferta developerska
nowo budowane osiedle
- Konikowo 509-533-031
www.domykoszalin.pl (GK)

603-658-573. (GK)
--------------------------- 9------------------------------

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

(GK)
26674/A

DOMY wolno stojące,

00034/E

4-P0K0J0WE Koszalin

DUŻY dom 350 warsztat 150

OPONY. Rolnicze. Specjalistyczne.

POŻYCZKI Darłowo 0-660-633-230.

www.spgn.pl (GP)

działkal500; Koszalin
Rokosowo508436420 (GK)

094-311-85-33.

www.alialard.pl
2527209G1K2R

Bielice, 0604-875458. (GK)

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

Mieszkanie
2-pokojowe, 52m1, II piętro,
os. Bukowe 259.000,-

MIESZKANIE "Nasz Dom" 57 mkw.,

WYBÓR OPON I FELG UŻYWANYCH.

KREDYT hipoteczny, 504-367-555.
—-----------------------------------------------------

lerucliemosel.eH

07312/B

BUDOWLANA 14 arów Nowe

BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,

Mieszkanie
2-pokojowe, 51 m2,
rej. Kołłątaja 217,000,-

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

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

AKUMULATORY, OLEJE.
FINES 0-510-08-70-22.

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

JESTEŚMY 14 LAT na rynku
U NAS PROFESJONALIZM
I BEZPIECZEŃSTWO !!!

OPONY NOWE, OSOBOWE,
CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY

00414/A

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

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

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

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

27624/A

(GS)

formalności telefoniczne.
Codziennie. 0694-781-781.

27105/A

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,

AUTOSZYBY, Tel:091/4646D17
CHWILOWKA! Pożyczka!

28103/A

3- POKOJOWE kupię, 602-126-916.

(GK)

26228/A

3- POKOJOWE, stare budownictwo,

2-

SZYCHOWSKI- BLACHARSTWO,

27711/A

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

u

ABELARD
rzetelna firma

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

03641/A

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

TEL. 609-966-693.

01094/8

2-pokojowe, (37) I piętro, balkon,
Nasz Dom, 145.000,- pilna sprzedaż
■ 3-pokojowe, (44) loggia, ewentualnie zamiana
na dom na wsi, rej. Ratajczaka, 159.000,13-pokojowe, (55) II piętro, duża loggia, blisko
uczelni, rej. Sikorskiego, 178.000,- pilna sprzedaż!
I Działka budowlana (3000) uzbrojona,
rej. Parnowa, 120.000,I Działka budowlana (10ar) ok. 200m od
morza, rej. Mielna, 280.000,-pilna sprzedaż
I Dom wolno stojący (313) możliwość prowa
dzenia działalności, Rokosowo, 720.000,-

3-POKOJOWE 70 mkw.,

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

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

(GK)

AUTOGAZ MM. 0504-025-573.

04321/A

00034/D

na kawalerkę. 0604-61-60-26.

WEEKEND 604-755-953

0-59/84-29-766 (GP)

A szybka pożyczka: 10-300000 zł

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

27604/A

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

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

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

25640/A

^

IVI O ś O

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

NOWA Szkoła- Transporter.

06182/A

Centrum 0-507-838-672.

26498/A

LOK Kościuszki 2.094-345-1145;
----------------------------------------------------------

(GP)

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

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

06084/A

75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155
tel. 094 341 02 51,
094 347 12 72

(N)

KAT. B OSK Morze, 503423416.
-- -------------------------------------------------------

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

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

07391/A

1 A
7

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

WYMÄJEM
I! Magazyny 669855769. (GK)

- niedziela
ii sobota
22 - 23 sierpnia 2009
! Pokój, niekrępujące wejście,
094/34-52840. (GK)

OGŁOSZENIA DROBNE

ATRAKCYJNA kawalerka

888-328-558. (GK)

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

27948/A

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

"KAN" KOSZALIŃSKA AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI KOSZALIN,

BOX Manhatan (góra).
0-59/84-13-854. (GP)

UL.POŁTAWSKA 7/1
TEL. 094/342-29-32
WWW.KAN-NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

28123/A

07462/A

885760-841. (GK)

(lub sprzedam)-tanio.
0798-630-866. (GP)

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

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

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

(GK)
03763/A

■ 27414/A

MAGAZYN 100m 504-095-326

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

MAGAZYN 420mkw. 889-503-827.
26891/A

(GK)

"KAN" PILNIE POSZUKUJEMY

DO wynajęcia lokale usługowe

MIESZKAŃ 1-3 POK. DO

w centrum Koszalina.

MAGAZYN 695 635 293. (GK)

WYNAJĘCIA! TEL. 094/ 342 29 32

Kontakt: 94/35 462-21,

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

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

0607-213-218. (GK)
28123/C

2 pokojowe, umeblowane. Płatne

za rok z góry, 0792-678-655. (GP)
---------------------------------------------------------

07362/A

2-0S0B. pokój,Słupsk,

0665-848-084 (GP)
----------------------------------------------------------

03716/A

2-POK. 33 mkw, 607-229-108.

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

25518/A

DOM Strzeżeń ice, 1700 zł

605492-722 (GK)

(GK)
28041/A

2-POK. osobne wejście,
27879/A

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

26677/A

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

STANCJA, 0609-515-881.

2-, 3-pokojowego w pełni
wyposażonego, Koszalin,
0697- 770-174. (GK)

(GK)

0 powierzchni 300 m/2, w którym
funkcjonuje od ponad 15 lat
Autoryzowany serwis samochodowy
wielu marek. Obiekt mieści się
ok. 200 m od głównej trasy i składa
się z pom. biurowych, socjalnych
1 hali napraw z wyposażeniem
warsztatowym. Zapewniamy
oprogramowanie z bazą klientów
oraz wsparcie w przejęciu
działalności. Tel. 0662055645.

27975/A

KAWALERKA nieumeblowana.
0506-562-512, 059/844-00-85.

umeblowane, Sianów,
508-600-668.. (GK)
---------------------------------------------------------

27647/A

NOWĄ halę lub powierzchnię

Koszalina 0-602-294-071. (GK)
---------------------------------------------------- -----

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

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

03776/A

27674/A

KAWALERKA, Fałata

Koszalin, 4 Marca; 0-601-082-806.

094/318-70-38. (GK)

(GK)

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

25089/A

PLAC+ budynki,centrum
07313/B

KAWALERKA, Koszalin,

POKÓJ (domek) oddzielne wejście,

2-P0K0J0WE luksus 504-814-276.

Wańkowicza. 0509-764-806. (GK)

094-340-50-90. (GK)

(GK)

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

27582/A

28032/A -------------------------------------------------

POKÓJ dla pary 0602-285-126.

2-P0K0J0WE umeblowane, loggia,

698-

(GK)

Koszalin, 0694-598488. (GK)

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

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

27880/A

27951/A

731-506 (GK)
28026/A

KOMFORTOWA kawalerka, centrum,

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

60642-43-00 (GP)
----------------------------------------------------------

(GK)

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

2- P0K0J0WE, wysoki standard,

502- 252-259. (GK)

w pełni umeblowane, w centrum
Koszalina 0-603-52-70-79. (GK)

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

LOKAL do wynajęcia centrum

511-42-53-67. (GK)

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

Koszalina, 0502431-967. (GK)

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

07313/A

03809/C

0669-855-769. (GP)
03809/E

pomorskiego zatrudni kierowców.
Wymagane doświadczenie,
znajomość angielskiego lub
niemieckiego, ADR. Praca na
cysternach. Tel. 0-515-117-820
lub 0-502-028-290. (GP)
07456/A

FRYZJERÓW na umowę o pracę

0669-855-769. (GP)
------------------------------------ ---------------------

28051/A

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

! Zlecę prace żelbetowe. Ustka,
03809/F ,

! Zlecę wykonanie dachów. Ustka,

przyjmę. 0601-855-807 (GS)
------- ---------- -------- —--------------------------

01987/A

FRYZJERÓW zatrudnię pilnie!

0669-855-769. (GP)
---------------------------------------------------------

03809/G

"AVON" zaprasza! 0605-251-962.

Koszalin, 505-127-118. (GK)
-------- ---------------------------- -----------------—

27643/A

HOTEL RESTAURACJA POLONEZ

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

20964/A

W RYMANIU ZATRUDNI:

"FORMAT" zatrudni operatora

KELNERA, KELNERKĘ, KUCHARZA,

węzła betoniarskiego, sztaplarzy.
Koszalin ul. Władysława IV139B,
094/343-3749. (GK)

KUCHARKĘ, POMOC KUCHENNĄ.

27458/A

"MOTEL Monika" -recepcjonistkę,

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

PRACA OD ZARAZ NA STAŁE.
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR
TEL. 604-446-447 LUB
604-557-557

(N)

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

26988/B

HOTEL Royal - Baltic zatrudni

kelnera. Tel. 0-601-652-922. (GP)
27974/A

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

NOWA RESTAURACJA

KANTYNA
PORTOWA

!!! "AVON" zarabiaj.
26530/A

0510-247-601. (GK)

POKÓJ w domku 660-708-261.

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

(GK)

! Glazurników 669855769. (GK)

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

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

27961/A

Italia
Primavera

ZATRUDNI
KUCHARZY
POMOCE KUCHENNE
KELNERÓW
KASJERKI

POKÓJ umeblowany. Koszalin,

LOKAL Koszalin, 066-1542410 (GK)

07510/A

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

01030/A

kontakt: 501 395 031
Szczecin. Bytomska 16

28001/A

KORMORAN
Wellnes Medical Spa
w Rowach

ZATRUDNI
KELNERÓW
tel: 608 299 250
743709SLBH_A

191309SZAG-A

JROPIUSKA S
I EUROPEJSKI
SPOŁECZNY ■
■

KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TURYSTYKA-WSPÓLNA SZANSA - Kompleksowe szkolenia szansą na
wzmocnienie potencjału ludzkiego branży hotelarsko-turystycznej regionu

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
wraz z partnerem projektu Bałtycką Organizacją Turystyczną

Perugia - Asyż - Wodospad Marmurowy - Rzym
Watykan - Orvieto - Padwa - Wenecja

termin: 8-15.08.2009
19-26.09.2009

0669-855-769. (GP)

27979/A

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

00903/A

03809/D

! Zlecę prace murowe. Ustka,

03845/A

0-607-986486. (GP)
07470/A

FIRMA transportowa z woj.

27662/A

3- POKOJOWE, Słupsk
---------------------------------------------------------

0669-855-769. (GP)

km do Koszalina), działka 0.46 ha
na mieszkanie w Koszalinie (lub
sprzedam), 504-344-907. (GK)
---------------------------------------------------- -----

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

26152/A

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

27683/A

POKÓJ Słupsk, 0504-23-58-31.

LOKAL (były z-d fryzjer.)
27697/A

27630/A

DO prac remontowych,

! Zlecę prace murowe. Słupsk,

MIESZKANIE na wsi 70 mkw., (15

(GK)

27881/B

zamiana
4 pok. na mniejsze 503469-092

POKÓJ Słupsk centrum

firmie, faktura VAT, 695-729-000.

26800/A

NIERUCHOMOŚCI

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

centrum, 1.650 zł. 0500-239-789.
---------------------------------------------------------

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

(GK)

2-P0K0J0WE, nowe, umeblowane,

27124/A

27629/A

27686/A

KAWALERKA. Rosnowo.

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

03809/A

! PROMOCJA, ulotki, przedst.
handlowe. 515731-847. (GK)

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

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

27174/A

BUDOWLAŃCÓW, 5503-135-643.

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

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

662446622 (GP)
28071/A

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

(GP)

! Zlecę prace żelbetowe. Słupsk,
27861/A

wynajęcia. Koszalin, 505970-674.
27900/A

k.momot@prace-budowlane.com.pl

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

FIRMA poszukuje do wynajęcia

MIESZKANIE 60mkw, 900 zł,

magistra farmacji 604 56 78 11.
(GK)

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

28073/A

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

(GK)

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

(GK)

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

w hali 450 mkw., bdb lokalizacja
przy drodze nr 6 do wynajęcia,
tel. 602-455346. (GK)

27851/A

27073/A

centrum Koszalina 300
+opłaty509911019 (N)

--------------------- --------------------- --------- —>-

! Kierownika budowy Ustka,

698-611-992. (GK)

WYNAJMĘ kawalerkę studentkom

07462/B

27958/A

APTEKA Centralna Koszalin zatrudni

------------------------------------------------------------------------------ 27423/A

MAGAZYN do wynajęcia
(370)Słupsk, Poznańska
98.0607-070-966 (GP)

KAWALERKA umeblowana, centrum

2-P0K0J0WE do wynajęcia,

K-lin, ul. Zwycięstwa do wyn.665789496. (GK)

27660/A

2-POK. Szczecin, 608-084-698.
---------------------------------------------------------

SKLEPOWE pomieszczenia

03809/B

0669-855-769,

---------------------------------------------------------27538/A

WYNAJMĘ/ sprzedam obiekt

27795/A

(GP)

510044539. (GK)
---------------------------■-------------------------- f-

27820/A

MIESZKANIE 100 mkw. do

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

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

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

27079/A

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

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

POSZUKUJĘ całorocznego lokalu
gastronomicznego. 512-335453.

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

k.momot@prace-budowlane.com.pl

26775/A

POSZUKUJE do wynajęcia garażu,
---------------------------------------------------------

najlepiejmundurowym
501- 708-883 (GK)

(GK)

nieruchomości. Koszalin
601-072-386. (GK)

Millenium, Zakole 602-259-994

POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
TEL. 094/342 29 32 (GK)

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

AGENTÓW handlowych do biura

0669-855-769,

LOKALE użytkowe Koszalin centrum

"KAN" MIESZKANIA 11 3

28123/8

! Kierownika budowy Słupsk,

mkw., Rokosowo, zakład fryzjerskiwyposażony, 664-865252. (GK)
---------------------------------------------------------

(GP)
---------------------------------------------------------03719/A

POKÓJ, osobne wejście, lokal 50

BOX Wokulski, piętro

DARŁOWO dom mieszkanie

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

27935/A

LOKALE biurowe do wynajęcia,
Słupsk, róg Słonecznej i
Szymanowskiego, 0607-070-966

Informuje, że BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH ORANIZOWANE
W RAMACH PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Przypominamy naszym słuchaczom, że kończy się przerwa
wakacyjna i najblisze zajęcia są już: 24-08-2009

Głos

Dziennik Pomorza

Nasi słuchacze - ok.80 osób od listopada 2008r. korzysta z bezpłatnych
szkoleń doskonalących i zawodowych m.in. w zakresie:
- obsługa kelnersko-barmańska ze sztuką cateringu
- masażu klasycznego i leczniczego
- obsługi ruchu turystycznego
- organizacji usług hotelowych
- języka angielskiego,niemieckiego
- nowoczesnych technologii informatycznych
- psychologii obsługi klienta i inne

Atrakcje:
* zwiedzanie Rzymu, w tym Bazylik Patriarchalnych,
Panteonu, Koloseum, Forum Romanum.
* udział w Audiencji Generalnej lub modlitwie Anioł
Pański na Placu Św. Piotra. Odwiedzenie grobu
Ojca Świętego Jana Pawła II. Dalsze zwiedzanie miasta:
poznamy zabytkowe centrum Rzymu, m.in. Rzym
barokowy: Piazza Navona, Schody Hiszpańskie,
Fontannę Di Trevi
o przejazd do Padwy i odwiedzenie tam romańsko-bizantyjskiej świątyni świata chrześcijańskiego
- Bazyliki św. Antoniego, zwanej „cudem Padwy"
z sarkofagiem Świętego oraz kaplicą polską
* przejazd do Wenecji i zwiedzanie Placu Św. Marka,
naczelnej siedziby Republiki Weneckiej - Pałacu Dożów,
wraz ze sławnym Mostem Westchnień, Bazyliki św. Marka

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne 75-581 Koszalin, ul.T.Chałubińskiego 15
tel. 094 343 59 69, 667-929-605, fax. 342 48 20 www.fundacja-ece.edu.pl

i/ a mTA kiii r-\^i/1
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
europejski
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

AKADEMIA URZĘDNIKA EUROPEJSKIEGO - kompleksowy program

do skonalący pracowników urzędów i instytucji publicznych
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
Informuje, że BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W URZĘDACH

I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Przypominamy naszym słuchaczom, że kończy się przerwa

wakacyjna i najblisze zajęcia są już: 31-08-2009
Przejazd na trasie:
Koszalin - Bydgoszcz - Koszalin
w cenie! 50 zł/ os.

Cena: 1590 zł
+ 70 euro na wydatki programowe

Nasi słuchacze ok.100 osób od listopada 2008r. korzysta z bezpłatnych

szkoleń modułowych m.in. w zakresie:
- Komunikacji specjalistycznej
- Prawno-administracyjnym

- Asertywności i radzenia w sobie w sytuacjach stresowych

ZAPEWNIAMY:

- Wiedzy o Unii Europejskiej

Przejazd luksusowym autokarem wyposażonym w cafe bar, klimatyzację, VHS/DVD, WC; 7 noclegów w hotelach **/***■,
pokoje 2-3 osobowe z łazienkami; 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad; opiekę i informację turystyczną pilota; opiekę duchową
kapłana; ubezpieczenie KI+Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 1300 i

Informacji udziela Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe FRATER pod numerem tel.: 052 322 48 39, www.frater.pl
2035809G1K1D

- Języków obcych

- Nowoczesnych technologii informatycznych
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne 75-581 Koszalin, ul.T.Chałubińskiego 15
tel. 094 343 59 69, 667-929-605, fax. 342 48 20 www.fundacja-ece.edu.pl
2753109G1K3A

'

sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009

OGŁOSZENIA DROBNE
Już

z „Głosem" ukaże się specjalny dodatek

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Byłeś beneficjentem europejskiej pomocy i chcesz pochwalić się swoimi sukcesami ?
Realizujesz obecnie projekt przy wsparciu funduszy i chcesz przedstawić swoje przedsięwzięcie?
Pomagasz tworzyć wnioski oraz pozyskiwać dotacje i chcesz zareklamować się na naszych łamach?

Ta oferta jest dla Ciebie!
Proponujemy zamieszczenie reklamy lub tekstu promocyjnego
na stronach dodatku dusze europejskie"
Wiecej informacji pod numerem (094)347 35 27, email: fundusze@mediapomorskie.pl
2694009G1K1A
hotel

zatrudni: specjalistę ds.

reklamy i promocji, managera SPA
/ masażystki, kierownika recepcji /
recepcjonistów / recepcjonistki,
managera gastronomii, pracownika
biurowego, administratora hotelu,
pomoce kuchenne.
hotel@bursztynowypalac.pl tel.
608524359. Spotkania w sprawie
pracy: pon-śr 9-12; czw-pt 12-16,
zgłoszenia przyjmujemy
do 1 września. (GK)
---------------------------------------------------------

27610/A

ds. sprzedaży. Wymagania:
doświadczenie w handlu sprzętem

regałów magazynowych,
jęz. niemiecki, prawo jazdy.
513-153-173. (GS)

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

28050/A

PRACOWNIKÓW budowlanych -

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

--------------------------------------------------------------------- 03701/A

orzeczeniem o niepełnosprawności
w Białogardzie 094-372-3849.

28055/A

PRACOWNIKÓW

(GK)

ogólnobudowlanych,
wykończeniowych, 0503-766-733.

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

(GK)

ogólnobudowlanego, 668480-753.

27684/A

PRZEDSIĘBIORSTWO TECH - BUD

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

01120/A

zatrudni elektryka- elektronika
samochodowego. Oferty:
MARU, Lubieszyn IB 72-002
Dołuje, tel. 091/311-83-73,
e-mail: marubentley@wp.pl (GS)
02063/A

konsultanta w sklepie ERA.
Oferty prosimy przesyłać na adres:
mrozrobert@yahoo.com. (GK)
----------------------------------------- ----------------

KIEROWCĘ kat. C+E zatrudni

27907/A

PTS "Plast-Box" S.A poszukuje

(GP)
07475/A

(GK)

094-34-61-997,502-608-601.

(GK)

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

pma szukam

RECEPCJONISTĘ zatrudni

k.momot@prace-budowlane.com.pl

na stałe hotel Erania koło Ustronia
Morskiego, 694 406 090 (GK)

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

27923/A

KRAWCOWĄ na zlecenie,

Koszalin, 0660449-019. (GK)
—-----------------------------------------------------

28107/A

KUCHARZA, pomoc z

doświadczeniem zatrudnię na stałe
tel. 662400-500. (GK)
-- -------------------------------------------------------

27482/A

KWIACIARNIA- florystkę zatrudni,
0601-175-065. (GK)
—------------------------------------------------------

27130/A

doświadczeniem -

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

>27098/»

RESTAURACJA "Viva Italia"
zatrudni kucharza oraz pomocnika
kucharza, Koszalin,
0-606-72-60-61. (GK)
-------------------------------------------------------- -

27633/A

SALON fryzjerski zatrudni

starzystów, uczni i podnajmie
stanowisko manicurzystce.
Szczecin Legnicka 3A (GS)
---------------- -------- ------------------------------ —

SPRZEDAWCÓW do sklepu

monopolowego zatrudnię.
0-601-628-531. (GP)

praca w gospodarstwie rolnym,
0606-142-527. (GP)
■------------------------- --------------------------------

03685/»

07368/A

SPRZEDAWCZYNIĘ do pracy
MECHANIKA z doświadczeniem

do napraw agregatów
i zagęszczarek.
K-lin 606-744-984. (GK)

w sklepie spożywczym.
Koszalin. 500-018-690. (GK)
---------------------------------------------------------

27968/A

STOLARZA meblowego z prawem

jazdy, Koszalin- 501-399-600.
28066/»

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

mężczyzn

do pracy na

objazdowym Wesołym Miasteczku
w Koszalinie, wiek od 25 lat
0505-602-382. (GK)
---------------------------------------------------------

27364/A

SZCZECINEK kierowca- mechanik

27800/*

OSOBĘ z biegłą znjomością

z doświadczeniem 0660487-304
(GK)
00904/A

j. francuskiego do pracy w Belgii

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

27456/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BUSY Holandia, Niemcy najtaniej
od 200zł, 0609-818-709 (GK)
---------------------------------------- »-----------------

00859/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avangarda busy do Anglii,
608-502-289 (GK)
-------------------------------------------- -------------

ZATRUDNIĘ młode osoby do pizzerii

pomoc kuchenną (zmywak)
(094)31-65-581. (GK)
---------------------------------------------------------

(kasjerka, pomoc kucharza).
28136/»

Kołobrzeg, 781-975-123.
---------------------------------------------------------

konserwatora, Ustka

ZATRUDNIĘ operatora koparko-

0-510-190-000, pasjal53@wp.pl

ładowarki z doświadczeniem

(GP)

0608436-216. (GK)

27752/A

27902/A

23997/A

ZESPÓŁ "Maestro" 0784^4^847.
(GP)

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

26357/B

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

03821/A

poszukuje w Stargardzie, Świnoujściu i Słupsku
kandydatów do pracy w działach handlowych.

27114/A

19311/A

DMUCHAWĘ do zboża, orkan,

00118/A

00118/B

!!!!!!!! Lotniska. 602-338-386.
---------------------------------------------------------

26696/B

27443/A

[SaiiEiLfßEi^En^
27969/A

MASZYNY rolnicze nowe i używane

wszystkie marki, części zamienne
do maszyn polskich i zachodnich
rabaty do 30%, Agri-Parts
Malechówko przy drodze nr 6,
Tel: 94 3184 142,
662 290 630. (GK)
---------------------------------------------------------

19312/A

Kite G)efl§B @8? mange!») ffigsasfl
fi faDrąpaaaje®’

Chcesz zarobić?
Połącz przyjemne z pożytecznym!

MINICIĄGNIK MF+ osprzęt

00118/C

0514- 292-711. (GK)
-----------------------------------------

27905/A

z pługiem 4- skibowym
0609-580-221. (GK)
-----------------------------------------------------------

Spoko! Z nami się nauczysz.
00724/A

Pamiętaj, że będziesz mógł wpisać w swoje CV

SPRZEDAM traktor Ursus 0330,

stan idealny. 0509-268-014. (GK)
26771/B

00858/B

00858/C

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

dobrą płacę uzależnioną od wyników.
Nie masz doświadczenia,
studiujesz, szukasz pierwszej pracy?

SPRZEDAM ciągnik fortschrit,

00118/E

Oferujemy

26725/A

PROSIAKI 094-31-80-237,

!!!! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia- tanio, 0514020^25
---------------------------------------------------------

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

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

(GK)

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

gorczyca, 693-529-664 (N)

662-026-031 (GK)

!!!!!!! BUSEM DO HOLANDIITANIO. TEL0503-198457
—----------------------------------------------------

03840/A

513- 306-991. (GK)

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

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

KOMBAJNOWANIE K-lin

!!!! przewozy Holandia, Niemcy,
wyjazdy czwartek - niedziela,
0506-110-012. (GK)
27549/A

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

Accord, Amazone, Case, Claas,
Deutz-Fahr, John-Deere,
Kverneland, Lemken,
Massey-Ferguson i innych, rabaty
do 30%, Agri-Parts Malechówko
przy drodze nr 6.94/3184142,
662-290-630 (GK)

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

(GK)

(GK)

POMOC kuchenną, kelnera/kę,

07441/A

00781/A

M!!!!!! BUS-przewozy
pasażerskie, Niemcy, Belgia,
Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503-198446, 0-67-2669491

! !!!! BILETY UE HOL DWORCA
PKP, 094/719-2000. (GK)
27670/A

(GK)

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

----- -----00908/A

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

dociepleń, cieślę, zbrojarza,
502-917-216. (GK)
---------------------------------------------------------

25633/B

Wydawca „Głosu"
01203/A

JOHN Deere 3040, siewnik 3m,

ZATRUDNIĘ fachowców do

w Sarbinowie zatrudni

25671/»

25525/A

ZABYTKOWYM lincolnem do ślubu

!!! WAPNO nawozowe. PPH

(GK)

(GK)
OŚRODEK

(N)

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

zawiozę!!! 604-243-970. (GK)

www.willamilenium.pl (GK)
---------------------------------------- ---------- —

03126/A

www.fotowesela.com.pl

(GK)

Mielno. Promocje: do października.
Recepcja: 94-318-96-77;

EUROPEJSKA Wesela

przyczepę zbierającą do siana
sprzedam. 0510-651-625. (GP)

0608-508-090 fagorts@interia.pl
27720/»

. 12158/A

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

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

•---------------------------------------------------:-----

(GK)

(GP)

---------------------------------------------------------27012/A

"WILLA Milenium". Wesela.

!!!! WAPNO ROLNICZE

03604/A

WESELA, 0501-354-264.

CZĘŚCI do maszyn rolniczych

0503-198446, 067-26-69491

0723-667448. (GK)

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

506-986-741 (GK)

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

TYNKARZY zatrudnię

0601-642-067www.garmazslupsk.pl

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

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

(GK)

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

ROLNICTWO

Słupsk, 0603-125-269,

C360 5211, 385 sprzęt

(GK)

(GK)

01211/A

BYCZKI, 663494142.

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

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

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

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

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

02004/A

25634/A

0914850422. (GS)

26339/»

TANIO! wesela, imprezy,

(GK)

00691/A

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

27840/A

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

0662-227-276.

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

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

PRZEWOZY
OSOBOWE

07422/B

28031/»

669855769

z

28025/A

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

KIEROWNIKA budowy Ustka

00023/B

BERLIN- lotniska 0601-70-53-53,

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

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

(GP)

(GK)

www.baminek.pl

MACIORY SKUPUJE 605533481

jednorodzinnego, 0-607-599-630.

27840/B

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

okolicznościowe

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

! BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,

ZLECĘ wykonanie elewacji domu

!!!!!!!!!!!!!!!!!
WESELA. Imprezy

27923/B

723494-248. (GK)

OPERATORÓW WTRYSKARKI

00811/»

UNTERBUS, Holandia, Belgia,

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

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

(GK)
ROYAL Park Hotel& SPA w Mielnie

------------------------------------------------------- r

094/365-63-18.

26337/A

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

27219/A

ZLECĘ roboty murowe 669855769.

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

KELNER- wesela, 723494-248.

rozrywka

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

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

0604-087-283. (GK)
27376/A

00858/A

TRANSFERY-lotniska.

"Baru" na dwrocu PKP w Koszalinie
od dnia 01-09-2009 roku
tel. 664-128-251 kadry@ewmar2.pl

do pracy na produkcję (kobiety);
Kontakt 059/84 83 336/337

KIEROWCÓW C+E (na wschód)

MECHANIKA

27816/A

KELNER profesjonalizm

FASADA; Słupsk, Bałtycka 10

f

(GK)

FILMOWANIE, zdjęcia

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

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

ZATRUDNIMY osoby do obsługi

07177/»

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

00890/A

ZATRUDNIĘ pracownika

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

PRZYJMIEMY na stanowisko

KIEROWCĘ C+E z praktyką w
transporcie międzynarodowym.
0509-740-512. (GK)

00727/A

(GK)

PRZEDSIĘBIORSTWO

na praca@hummelpolska.pl (GP)

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

ZATRUDNIĘ osoby do sprzątania z

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

ZBOŻE, słomę, 0-661-162469.

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

fachowców 514-634-123 po 19-tej.

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

sportowym (min. 2 latapracy
na podobnym stanowisku),
dobra znajomość środowiska
sportowego, obsługa programów
komputerowych, dyspozycyjność.
CV ze zdjęciem prosimy przesłać

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

pracowników ogólnobudowlanych,
0694429-350. (GK)

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

HUMMEL zatrudni Specjalistę

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

POSADZKARZY przemysłowych,

ZATRUDNIĘ osobę do montażu

współpracę z europejskim koncernem mediainym.

28083/A

SPRZEDAM Zetory 12245, 9245,

Zgłoszenia przyjmujemy na skrzynkę

10145,8145, 7340,6340,5340,
8211,8111,5211, U-360,
601-644-957. (GP)

W temacie proszę podać odpowiednio: H-Stargard,H-Śwmoujście, H-Słupsk

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

07463/A

SPRZEDAŻ brykietu opałowego

rekrutacja?s?mediapomorskie.pl
Prosimy dopisać formułę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd

nych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r.

600610-539. (GK)

o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm)
26965/A

2714609G1K1A

■

OGŁOSZENIA DROBN!

sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009

ZESPÓŁ Brandys, 0665-149-716.

INSTALACJĘ LPG, silnik mercedesa,

WĘGIEL, groszek, miał, najtaniej!!!

BIUŚCIASTA, 0-607-304-654. (GK)

(GP)

rusztowanie, belki stropowe,
0607-284-675. (GP)

Sianów, 607415-385,
607- 354-713. (GK)

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

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

03717/A

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

_ _ _ JÜ_ _ _
!!! POTRZEBNY przystojny
mężczyzna na Wieczór Panieński.
Pilne! 696-999-117, 794423-221.
(GK)
---------------------------------------------------------

28089/A

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

03850/A

23520/A

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)
22952/A

LIKWIDACJA zakładu krawieckiego

Koszalin, Zwycięstwa 174/3A, pilny
odbiór ubrań, 0-94/345-76-90,
0-512-625-825. (GK)
---------------------------------------------------------

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

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

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

stan bdb., 604-971-902. (GK)
---------------------------------------------------------

28144/A

kompleksowo. Transport.
Tanio. 0505-058-333. (GS)

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

Merkury. Promocja. Sprzedaż,
serwis, 5 lat grwarancji.
662-026-031, 792-524-338. (GK)
----------------------------------------------------------

26726/A

04127/C

(GK)

27461/A

25787/A

24032/A

NAJTANIEJ: węgiel, koks,

Eko-Groszek. Koszalin, ul. Mieszka
I-go 15 (przy Bohaterów Warszawy).
502-173-705. (GK)
27133/A

26677/B

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

03831/B

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

03641/B

PIEC Wiessman olej, 880-069-611.
27832/B

PIĘKNA stylowa sypialnia
(Rumunia), 607-354-713. (GK)
---------------------------------------------- :-----------

094-34-03495.

27385/A

! Układanie kostki, 0505-058444.

27348/A

!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA
24 h. Zatrudnimy Panie.
094341-16-54. (GK)
---------------------------------------------------------

01020/A

!!!!!!!!!!!!!!! 777;
94/3465389 (GK)
26273/A

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

01020/B

PŁYTY drogowe. 060747-35-15.

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

JGRANIT, kruszywa, 0505-058444.
(GS)
---------------------------------------------------------

00013/B

27013/A

! ROMANTICA p/Ustką,
665481426 (GP)

(GP)

25574/A

Orion, Koszalin, Gnieźnieńska 43,
---------------------------------------------------------

------------- ------------------------------------ .------- '

28040/A

2 fotele fryzjerskie, myjkę,
88646-52-25. (GK)
27445/A

BARAKOWOZY, kontenery biurowe,

magazynowe, 0666-854-534.
(GK)
27897/A

BUKSZPAN, cis, tuja
07473/A

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

27906/A

pełna z aparatem 094/342-38-30.
(GK)
---------------------------------------------------------

27901/A

dowóz gratis. F-ra VAT.
692-056-386. (GK)
27069/A

DREWNO 0665-022-590.

(GK)

DREWNO 0668-546-864.

(GK)

03709/A

512-514-523 gorąca 30-latka.

600-749-012 koszalinianka 23

AGATA 0506-944523, Słupsk. (GP)
---------------------------------------------------------

AGNIESZKA Koszalin
28094/A

03851/A

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

25590/A

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333
(GK)
07455/A

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

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

47941/A

ANIA młoda nowa 0662-720-125.

(094)3404-360; 0602-74-00-57.

(GK)

(GK)

--------------------------------------------------------25641/A

27554/D

ANIOŁEK Kołobrzeg 0698-054-054.
(GK)

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

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

(GP)

ASIA 515-66-39-08, Słupsk.

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

00366/C

DREWNO kominkowe,
0696-565-087. (GK)

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

03385/6

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

DREWNO kominkowe,

00466/A

SIATKI ogrodzeniowe i leśne,

bramy garażowe. Goleniów
091/407-20-10 (GS)

668-307-693. (GK)
25264/A

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

02001/A

DREWNO opałowe 64 zł

SPRZEDAM podłoże do uprawy

608-576-046 (GK)

boczniaka, udzielę informacji
na temat technologii uprawy
i możliwości zbytu, 0692478-546.

27988/A

DREWNO opałowe, kominkowe

supercena 0608-147-958.

(GP)

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

------------ —-------- ------------------------------27787/A

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

03561/P

STYROPIAN producent, dostawa.

052-331-6248. (GK)

www.blaszaki.com 0-684532922,

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

094/3542023 058/7629512,

TANIO STYLOWY STÓŁ +5 KRZESEŁ.

0606235417,018/334-08-10.

STAN IDEALNY. TEL. 943477811

(GK)

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

27419/A

25330/A

25620/A

BRAMY garażowe i wjazdowe

Goleniów 091/407-20-10 (GS)
---------------------- ------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 07151/A

ANTENY 0608-535-778.

(GK)

------------------------------ ;-------------------------- 1

OKNA
SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%. KADA-MS

25425/A

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

kada@ms.pl 059/84-00-310 (GP)

(GK)

JUNKERSY- naprawa tanio,

04823/A

ROLETY

gwarancja 094/340-25-25,
694-0240-80. (GK)
26584/A

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.
(GK)
27162/A

LODÓWKI, zamrażarki.

"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,
Produkcja, montaż,
059/8437-373. (GP)
---------------------------------------------------------

05641/A

ŻALUZJE, rolety, markizy, okna,

94-345-79-16. (GK)
---------------------------------------------------------

02000/A

27497/B

27135/A

PRALKI, 09142404-80,

bramy. Najtaniej! "Marko",
0943411-632, 0606421-720.
(GK)

(Szczecin). (GS)

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

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

23547/A

01898/A

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

059/847-55-15, 0602-748-515
!!!!!!!!!!!!! 502-541-194

(GP)

materiał (GP)

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

--------------------------------------------------------25029/A

!!! PRZEPROWADZKI duży
samochód z windą. 0507-145-747.
(GK)
---------------------------------------------------------

26666/A

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

00628/A

(GP)

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

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

07350/A

!!!!!!!!!!! 501-294271
Remonty mieszkań, solidnie, tanio.

!!!!!!! ROLETY
AUTOMATYKA, bramy, markizy,
moskitiery, verticale. Produkcja
Słupsk ul.Złota 3 059/84248-84;
0-507-184767 www.zloterolety.pl

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

06592/A

!!!!! Tapetowanie, malowanie,
tanio. Słupsk, 0506-296-635.
(GP)

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

(GK)

04820/C

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

03847/A

47955/A

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

609-515-882 (GK)
01026/A

26835/A

DOSTAWCZY/plandeka
--------

26964/A

HDS 8 ton Koszalin-

(0)510-270-294. (GK)
27424/A

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

27605/A

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.

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

•

03231/A

PRZEPROWADZKI, 0512 181113.
(GK)
------------------------------------------------- ■---------

26508/A

03790/A

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

24702/B

TRANSPORT 1,51., krajowy,

międzynarodowy, przeprowadzki.
500-201-769. (GK)
03804/A

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

25698/B

PRZETARG

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

(GP)
01121/A

ZATRUDNIMY Panie 516-593-216.

03438/A

SIATKI ogr., leśne i słupki.

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,
03817/A

27175/A

PRZEPROWADZKI, 0668-546-864.

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.

24702/A

DREWNO kominkowe,
0695-141-520. (GP)

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

HDS- wywrotka. 0602-372-620.

Słupsk, 0661-177-611. (GP)

27989/A

(GK)

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

.

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.

(GK)

warunki. Zadzwoń! 0880-725-609.

---------- --------——

słupki, druty. Producent, transport,
montaż. 59/8475-325,
668-634-922 (GP)

DREWNO kominkowe 608-576-046.

28027/A

27554/C

SIATKI oc, pcv, leśne, zbrojeniowe,

03705/A

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

06619/A

! pralkonaprawy,Słupsk
602-364943 (GP)

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

608-391-615. (GK)

lata. (GK)
---------------------------------------------------------

27685/A

olcha, 0660-61-80-82. (GP)

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

(GP)

--------------------------------------------------------27554/E

--------------------------------------------------------27826/A

27564/A

604-119-904. (GP)

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

DREWNO kominkowe - brzoza,

662-720-125. (GK)
---------------------------------------------------------

AUTOLAWETA. 0694594993. (GK)

(GK)

z biurkiem sprzedam.
Koszalin, 0696-098-570. (GK)

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

CEGŁA poniemiecka, stan bdb.,

24346/A

ZATRUDNIĘ dziewczyny

pionowe poziome, markizy. Bramy
garażowe, przemysłowe! Kraty
rolowane! K-lin, Grunwaldzka 6,
(094)34-60-353. (GK)

! SCANIA wys. burty 3W.

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

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

SEGMENT młodzieżowy

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

BUTLA tlenowa i acetylenowa

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

06830/A

!!!! Domowe TV. 059-84-20-970.

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

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

SEGMENT, szafa, tanio

0-509-924-899. (GP)

02854/A

504172-480, zatrudni panie,
-----

GATTA, WOLA, DAREX, KNITTEX,
inne. Hurtownia "WUZET"
Mieszka I 31. 094-348D3-93. (N)

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

(GK)

———

Ustka. (GP)

PSZENŻYTO, pszenica, jęczmień,

RAJSTOPY, skarpety, bielizna.
27937/A

0665-255-011,
dyskrecjalOO@wp.pl (GK)

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

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

---------- '—------------------- - ------------------- -

03848/A

03849/A

34 Latka 696-838-993
---------- ————

siano, 094/348-76-94. (GK)

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

27554/A

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)

094-347-32-66. (GK)

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

03425/A

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

(GP)

2 automaty wrzutowe po dwie
kapsuły na monety 1-i 2-złotowe
880-633-234 (GK)

(GP)

ANTENY, 504467-622.

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

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

00013/C

ZATRUDNIĘ 200 zł/h dla Ciebie.

27554/B

(GK)

mebli ogrodowych, markiz.

----------------------- r--------------------------------

07435/A

0600-696-516 Dwie początkujące.

PROMOCJA do 30%, wyprzedaż

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

25018/A

00729/A

"DEKORAT". Rolety, żaluzje

Tanie remonty od A do Z, upust na

(GS)

0501-066-008. (GS)

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

0-513-694-998 Monika - prywatnie.

stropy! tanio! 0501-066-008.

{STYROPIAN, wełna,

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.

ZATRUDNIĘ dziewczyny. Najlepsze
03576/A

30-LATKA Słupsk, 0791-620-311.

00013/A

28100/B

660-199-042. (GK)

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

! PUSTAKI ceramiczne, dachówki,

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

SŁODKA kotka. 696-140-769. (GK)
:- ------------ --------------------------------------------

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

(GP)

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

06455/A

25590/B

ZATRUDNIĘ dziewczyny, prywatnie,

----------- ---------------------------------------------01131/A

00013/F

(GP)

27723/A

00954/C

28096/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naprawa
RTV - domowe. 059/843-0465.

(GK)

0501-775-245 Fajna brunetka. (GK)

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

ÜÜÜDREWNO 0600880-776.

PAWEŁ dla pań 794128-183.

!! MŁODA studentka 512-612411.

!!!!!!!! Słodziutka, 0504530-579

27223/B

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

---------------------------------------------------------27898/A

(GK)

(GK)

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

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

PAN po 40-tce oszczędnie na każdą

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

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

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

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

28100/A

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

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

507-044-297. (GP)

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

(GK)

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

PIĘKNA Blondynka 0-508-364702.

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

NAROŻNIK tapicerowany,

(GK)

! MASZYNĘ DO LODÓW 695 635

NOWA Martusia 880-065-127.

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

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

BRAMEX bramy wjazdowe,
garażowe, przemysłowe, balustrady,
napędy, monitoring - promocje, raty
059/842-65-57
www.bramex-slupsk.eu (GP)
!!!!!! OKNA "Akus",5i6komorowe współczynnika,5, rolety
zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4, tel:
094341-83-22. (GK)

03830/A

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

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

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

26226/A

okazję. 0510-816-713. (GK)

608- 609-688. (GK)

"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,

ODZIEŻ używana, 059/84-29-766.

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.

26210/A

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

AL/PEX, KOLEKTORY SŁONECZNE.

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

293.

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

06455/B

EKOGROSZEK GRZEJNIKI, POMPY,

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

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

(GP)

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

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

SILNIKI do łodzi Honda, Yamaha,

TANIO Słupsk 604611604. (N)

!!!!! BRAMY

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

KOBIECA, 0798-909-316.

NAJTANIEJ PIECE, KOTŁY NA

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

27425/A

(GK)

(GK)

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

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

TRANSPORT PRZEPROWADZKI

00748/A.

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

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

(N)

00876/B

(GK)

WYWROTKA 61. 600-227441. (GK)

13385/A

(GP)

wwwjvkcesoriahydrauliczne .pl

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

27826/B

IZA Kołobrzeg 508-058-893.

ZBIORNIK stalowy 30 tys. litrów.

MEBLE ogrodowe,0600-880-776.

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

JOWITA 0-692-070493.
'

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

00013/D

(GK)

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

WYPRZEDAŻ AGD, RTV, lodówki

MASZYNĘ stolarską Dyma-8,

27845/A

NAGROBKI granit od 1750zł, raty,

27223/A

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

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

0602-601-166. (GK)
---------------------------------------------------------

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

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

MATERIAŁY budowlane

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

CZARNULKA 516-611872.

ŁADOWARKO-KOPARKA.

00013/E

27970/A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Szczecinku ul.
Piłsudskiego 25 ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
własnościowego lokalu mieszkalnego-znajdującego się przy ul.
Piłsudskiego 25 C/7 w Szczecinku. Lokal o powierzchni 63,50 m2
składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i
piwnicy. Cena wywoławcza wynosi 185.400,00 zł. Przetarg
odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie
Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 25. Wymagane jest wpłacenie
wadium w wysokości 18.540,00 zł na konto Spółdzielni PKO
Szczecinek 84 1020 27910000 7002 0009 7345 w terminie do
28 sierpnia 2009 r. Wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota
wadium wpłynie na konto Spółdzielni. Wysokość postąpienia
wynosi 1000 zł. Wadium złożone przez nabywcę lokalu zostanie
zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone w następnym dniu po dacie
przetargu. Cena sprzedaży winna być wpłacona przez nabywcę w
terminie 14 dniowym od daty przetargu. Nabywca ponosi opłaty
notarialne oraz podatek. W przypadku uchylenia się przez nabywcę
od zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze
Spółdzielni. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8 -14 po uzgodnieniu telefonicznym 0943740792.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz
Markocki
(tel. 094-312-29-51) ogłasza, że: dnia 17-09-2009 w budynku Sądu
Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1,
odbędzie się:
- godz. 10:00 pierwsza licytacja użytkowania nieruchomości
należącego do: Cezarego Łuczak i Jolanty Łuczak
stanowiącej: Działka grantu nr 41/8 o powierzchni 0,0229 ha składa się
z prawa użytkowania wieczystego do 20.10.2096 r. oraz prawa
własności stanowiących odrębną nieruchomość znajdujących się na tej
działce 4 budynków magazynowych o łącznej powierzchni 245,9m2 w
tym:
-budynku magazynowego nr 1 jednokondygnacyjnego, murowanego o
pow. użyt. 52,6m2
-budynku magazynowego nr 2 jednokondygnacyjnego, murowanego o
pow. użyt. 76,6m2
-budynku magazynowego nr 3 jednokondygnacyjnego, murowanego o
pow. użyt. 33, lm2
-budynku magazynowego nr 4 dwukondygnacyjnego murowanego
nadwieszanego częściowo nad drogą dojazdową do magazynów o pow.
użyt. 83,6m2

położonej: 78-200 Świdwin 1, ul. 3-go Marca 19,
dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych Z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW
(17557) [NKW:8164]
Suma oszacowania wynosi 194 500,00zł, zaś cena wywołania jest
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia
09.03.2009 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Markockiego ul. Ludowa 2,
78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,
tj. 19 450,00zł w gotówce.
- godz. 10:30 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do:
Cezarego Łuczak i Jolanty Łuczak stanowiącego: Lokal mieszkalny nr 2 o
pow. 89,3m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i
spiżarki. Położony jest na 2 kondygnacji-1 piętrze budynku
mieszkalnego, murowanego, wielorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
dwukondygnacyjnej, z poddaszem użytkowym, bud. podpiwniczony.
Właściciel lokalu ma udział 1/10 części w prawie użytkowania
wieczystego dwóch działek grantu o numerach geodezyjnych 5 i 6 o
łącznej powierzchni 0,2472ha oraz we współwłasności wspólnych części
budynku
położonego: 78-300 Świdwin 1, ul. Kościuszki 15/2

dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VIII Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr
KW( 15756)

(NKW: 68321
Suma oszacowania wynosi 239 000,00zł, zaś cena wywołania jest
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia
16.09.2009 r. do godz. 15.00 w
Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Białogardzie Dariusza Markockiego ul. Ludowa 2, 78-200 Białogard
złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 900,00zł w
gotówce.

(N)
00620/A

27268/A

90609G3K2A

111409G4K2A

sobota-niedziela 9
22-23 sierpnia 2009

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11) ogłasza, że:

dnia 16-09-2009 o godz. 12:30
w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku
mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 w sali nr 2, odbędzie się
pierwsza licytacja

udziału do 1/2 części nieruchomości gruntowej
o powierzchni 0,0548 ha, zabudowanej domem letniskowym
o powierzchni użytkowej 35,25 m2,
położej w Starym Wierzchowie, gm. Szczecinek, działka nr 333,
należącej do Tymona Butkiewicza i Kamili Woszczyk,
dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku
prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW 16184 [NKW: K011/00016184/0]
Nieruchomość położona jest na terenie, który w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem
362 ML - tereny zabudowy letniskowej o maksymalnym współczynniku
intensywności zabudowy 0,75
Suma oszacowania wynosi 26 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 762,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 635,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna
Teresa Pietrak (tei. 094-37-142-11) ogłasza, że dnia 16-09-2009 r. o
godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego
siedzibę przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja
wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 253 o
pow. 0,2902 ha, zabudowanej: budynkiem administracyjno produkcyjnym o pow. użytkowej 253,56 m2, budynkiem produkcyjnym
o pow. użytkowej 415,45 m2 + kotłownia o pow. 33,70 m2.
Nieruchomość położona jest w
miejscowości Biały Bór przy
uLA.Czerwonej 17. Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd
Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą nr KW 19409.
Suma oszacowania wynosi 106.500,OOzł, zaś cena wywołania

zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły
oraz inne osoby wymienione wtym artykule.
Komornik Sądowy

2728009G1K2A

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11) ogłasza, że:
dnia 16-09-2009 o godz. 13:00
w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku
mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 w sali nr 2, odbędzie się
pierwsza licytacja

udziału do 1/2 części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1100 ha
zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 266,00 m2,
należącej do dłużnika Wandy Butkiewicz,
położonej w Trzesiece gm. Szczecinek, działka nr 48/21,
dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW 26864 [NKW: KOI I/00026864/4]
Nieruchomość jest położona na terenie, który w miejscowym planie
zagospodarowania oznaczony jest symbolem MNU-3, o przeznaczeniu:
zabudowa mieszkaniowo-usługowa, usługi nieuciążliwe.
Suma oszacowania wynosi 150 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 212,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 095,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy

Krystyna Pietrak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11) ogłasza, że:
dnia 16-09-2009 o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę
przy ul. Jasna 3 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami
usługowo - magazynowymi, położonej w miejscowości Silnowo,
gm. Borne Sulinowo działki nr 32/4 i 32/1 o powierzchni 1,7814 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę KW Nr 8300 oraz udziału do 1/2 niewydzielonej
części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drogi)
położonej w miejscowości Silnowo gm. Borne Sulinowo
działka nr 32/10 o powierzchni 0,0251 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
KW Nr 34510 należącej do dłużnika: PW "Profil" S.A
Nieruchomość położona jest na terenie który w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo
przeznaczony jest na cele składowo-usługowe
Suma oszacowania wynosi 292 500,00 zł, zaś cena wywołania jest
równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 195 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 250,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły
oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy

Krystyna Pietrak
2735509G1K2I

2735509G1K2G

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11)
ogłasza, że:
dnia 16-09-2009 o godz. 10:30
w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku
mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 w sali nr 2,
odbędzie się druga licytacja
lokalu mieszkalnego o pow. 69,04 m2, położonego w Szczecinku
przy ul. Chełmińskiej 4/2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, spiżarki,
przedpokoju, wc i piwnicy o pow. 19 m2 należącego do Józefy Kłyszejko
i Zofii Leonowicz. Z lokalem związany jest udział do 1/4 części wspólnych
budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu - działki nr 99
o pow. 0,0685 ha (KW 12174). Dla lokalu, Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW 12815 (nowy numer KW - KO 11/00012815/5)
Lokal położony jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną.
Suma oszacowania wynosi 144 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.14 460,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy

Krystyna Pietrak

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11) ogłasza, że:
dnia 16-09-2009 o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę
przy ul. Jasna 3 w sali nr 2, odbędzie się
pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0645 ha
zabudowanej budynkiem mieszkalnym
o powierzchni użytkowej 107,34 m2 i budynkiem gospodarczym
o powierzchni użytkowej 8,15 m2
położonej w Szczecinku przy ul. Puławskiego 4, działka nr 194,
należącej do Marcina Kotowskiego, dla której
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4494
Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym
pod zabudowę jednorodzinną dopuszcza się również lokalizację usług
nie stwarzających uciążliwości dla mieszkańców osiedla.
Suma oszacowania wynosi 262 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26 200,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy
2735509G1K2D

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11)
ogłasza, że:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11)
ogłasza, że:

dnia 16-09-2009 o godz. 11:30

dnia 16-09-2009 o godz. 09:30

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę
przy ul. Jasna 3 w sali nr 2,
odbędzie się pierwsza licytacja
udziału do 3/8 części nieruchomości niezabudowanej - grunty ornestanowiącej drogę, obejmującą działkę nr 24/6 o powierzchni 0,0381 ha,
położoną w miejscowości Szczecinek, obręb 22 należącej do dłużników:
Danuta Maria Buczek i Karol Piotr Buczek,
dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42089.
Nieruchomość położona jest na terenie, który w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, oznaczony jest symbolem
KDW4 - funkcja podstawowa - droga wewnętrzna
Suma oszacowania wynosi 7150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 362,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 715,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy

Krystyna Pietrak
2735509G1K2B

Listę wierzytelności może przeglądać
każdy zainteresowany w sekretariacie
Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII
Wydział Gospodarczy ds. Upadłościo
wych i Naprawczych, ul. Andersa 34/132.
W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
w MSiG można złożyć sprzeciw
odpowiadający wymogom art.256
i art. 257 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.
2805409G1K3A

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11)
ogłasza, że:

dnia 16-09-2009 o godz. 13:30
w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku
mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 w sali nr 2,
•

odbędzie się druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
usługowo-mieszkalnym położonym w miejscowości Silnowo,
gm. Borne Sulinowo. Działka nr 50/2 o pow. 0,0411 ha.
należącej do dłużnika:PW "Profil" S.A dla której Wydział Ksiąg
Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW 17158
Nieruchomość położona jest na terenie, który w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo
przeznaczony jest na cele mieszkalno-usługowe
Suma oszacowania wynosi 78 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 640,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 896,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy

Krystyna Pietrak
2735509G1K2A
OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11) ogłasza, że:
dnia 16-09-2009 o godz. 12:00
w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę
przy ul. Jasna 3 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego o pow. 117,60 m2
składającego się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki wraz z piwnicą
nr 03 i 07 o pow. 56,20 m2 (przynależność) i udziałem we własności
wspólnych części budynku oraz działki gruntu do 1471/10.000
- w budynku nr 15, na działce gruntu nr 45/29, 45/30 i 45/31
o pow. 0,1624 ha (obręb 07- Kw 24335) należącego do dłużników
Daniela Tomasza Kądziałko i Joanny Katarzyny Kądziałko,
położonego: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Bolesława Chrobrego 15a/2,
dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 36964
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym
znajduje się lokal dłużników oznaczony jest symbolem 69UH-UA jako teren
usług, handlu i administracji.
Suma oszacowania wynosi 196 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 600,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy

Krystyna Pietrak
2735509G1K2C

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krystyna Teresa Pietrak (tel. 094-37142-11) ogłasza, że: dnia 16-092009 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku
mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 w sali nr 2, odbędzie się druga
licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej
położonej w miejscowości Gwda Wielka przy ul. Strażackiej 2.

Krystyna Pietrak

2735509G1K2F

ogłasza, że syndyk sporządził
i przedłożył sędziemu komisarzcwi listę
wierzytelności upadłego.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10.650,OOzł w
gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za

OBWIESZCZENIE
Sędzia komisarz postępowania upadło
ściowego Stanisława Zimorodzkiego
z Dalęcina, sygn. akt VII GUp 13/09

2794109G1K3A

jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć

2735509G1K2H

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE
Sędzia komisarz postępowania upadłościowe
go Renaty Jędrzejko z Połczyna Zdroju,
sygn. akt VII GUp 17/09, ogłasza,
że syndyk sporządził i przedłożył sędziemu
komisarzowi listę wierzytelności upadłego.
Listę wierzytelności każdy zainteresowany może
przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego
w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. Upad
łościowych i Naprawczych, ul. Andersa 34.
W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia
można złożyć sprzeciw odpowiadający wymo
gom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.

^
Jl

Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego gruntu do
dnia 28-08-2035 r.,

stanowiącego działkę ewidencyjną nr 660 o

pow. 2318 m2 oraz

prawa własności budynków i budowli, które

stanowią

produkcyjny oraz

budynek

budynek stróżówki.

Powierzchnia użytkowa budynku produkcyjnego wynosi 338,99 m2.
Jest to budynek o funkcji produkcyjnej związany z magazynowaniem i
przetwórstwem ryb, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
w zabudowie wolnostojącej. Budynek stróżówki jest budynkiem w

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku
mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 w sali nr 2,
odbędzie się

jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony

pierwsza licytacja

o pow. użytkowej 28,81 m2. W stróżówce znajduje się pokój, aneks

zabudowie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,7490 ha
stanowiącej działkę nr 33/4, położonej w miejscowości Stępień,
gm. Biały Bór, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy
w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32121,
należącej do Magdaleny Dominiki Kotowskiej (z domu Zielonej)
Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym
pod cele rekreacyjne.

wolnostojącej

o

konstrukcji

drewnianej,

kuchenny i łazienka z wc. Dla nieruchomości Wydział Ksiąg
Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW26930.
Suma oszacowania wynosi 604.000,OOzł, zaś cena wywołania
jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 402.666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć

Suma oszacowania wynosi 26 200,00 zł, zaś cena wywołania jest
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 650,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 620,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego
nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 60.400,00 zł w
gotówce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego

nie

przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy

Krystyna Pietrak
2735509G1K2E

2728009G1K2B

sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009

Ogłoszenia pochodzą:
(GK)- obszar koszaliński
(GP)- obszar słupski
(GS) - obszar szczeciński
(N)-ogłoszenie
z internetowego systemu
ogłoszeń www.nadaj.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

CYKLINOWANIE, 0692-266887.

REMONTY Stargard 0607-722-226.

OGÓLNOBUDOWLANE,

PISMA prawnicze 603 114 032.

(GP)

(GS)

docieplenia, remonty, hale,
polbruki, chodniki, hydraulika,
przyłącza wod-kan energ. C.O.
gazowe, 0-512-257-843,
059/842-98-01 (GP)

(GK)

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

03844/A

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

00650/A

REMONTY, 0-664185-701.

CYKLINOWANIE, układanie,

(GP)

094/3430349, 886994471.

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

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

27339/A

REMONTY, 792-695420.

06969/A

(GK)

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

CYKLINOWANIE,

---------------------------------------------------------00506/A

ELEKTRYCZNE od A Z
---------------------------------------------------------

27072/A

ELEWACJE 0889-893-149.

(GK)
27163/A

(GS)

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

0-519-624-676. (GP)
07172/A

GLAZURA, remonty. 0660-778-756.
(GK)
---------------------------------------------------------

01106/A

500435-729. (GK)
---------------------------------------------------------

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

27584/A

KOMPLEKSOWE wykończenia

(GS)

00101/8

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

(N)

ŁAZIENKI niebanalne,

27765/A

27809/A

(GK)

00647/A

(GK)
27351/A

Tel. 663-882-366. (GS)

(GK)

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

(GP)
07347/A

00252/A

27288/A

27515/A

01821/A

502542750 (N)

HYDRAULICZNE gazowe.

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

—-—

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

25056/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

REMONTY i inne usługi remontowo-

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

0502-302-147, 094/3468405.

budowlane, 0888-055430,

(GK)

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

00674/A

27872/A

KUCHENNE, GARDEROBY,

(N)
23994/A

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

27863/A

NAGROBKI - tanio 0602-510430.
(GK)
---------------------------------------------------------

27535/A

sprzedam, 0510-097482 (GS)
--------------------------------------------------------07460/A

0603-236-769. (N)

509-306-317. (GK)

---------- ------- -------------- ------------------------25269/A

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

01271/A

26968/A

farmakologia. Tanio.
050346-21-22. (GK)

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

(GP)
01050/A

GINEKOLOG, 0603-92-28-92 (GS)

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

04206/A

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
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
Tel.: 091 488 13 23, 091 434 13 50

www.stream.szczecin.pl

27122/A

NOWOŚĆ! Oczyszczanie twarzy.

Makijaże przedłużonej trwałości
660784812 (N)
---------------------------------------- ------------ —

27865/A

ZAGINĄŁ pier rasy foksterier

PAZNOKCIE żelowe-

(0)601418-306. (GK)

(GK)

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.

03833/A

YORKI, 0512-246-617.

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

PAZNOKCIE żelowe, 0513-934909.

s

27529/A

YORKI sprzedam, 088^048-695.

inne aranżacje. 0691-226-885.

Stream
Global Services

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

GINEKOLOG- zabiegi

(GP)
03846/A

26072/A

(GK)

0516-808444 (N)
------- —----------—----------- ------------------

0514285-974. (GK)

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

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

STRZYŻENIE psów, 0694175-543.

GINEKOLOG kobieta

INSTALACJE hydrauliczne
26748/A

24928/A

SPRZEDAM klacz ze źrebakiem,

wałacha. Wielkopolskie.
602727172 (N)

(GS)

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

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

02022/A

OWCZARKI NIEMIECKIE

ALKOHOLOWE odtrucia

OCZKA wodne, kaskady, trawniki,

06845/A

26722/A

LABRADORY rodowodowe

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

CIĘCIE I OKLEJANIE PŁYT
MEBLOWYCH. SIANÓW 502431990

Kolektory słoneczne.
Koszalin, 602-597-830 (GK)
HYDRAULICZNE instalacje,

----------------- ----------- —

27459/A

06987/B

Słupsk i okolice, 605385422 (N)

606-579-846. (GK)

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

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

GINEKOLOG 0790-685-267

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

668-124188. (GK)
KONIE Hafllngery. 662-026-031.

!!! 0514220-205 ginekolog.

Transport, montaż gratis - cały kraj!
Tel. 058/302-39-65,
0-509-038425, 0-512-245-075,
www.RobStal.pl (GP)

MEBLE BIUROWE,

00531/A

mm.
—----------------------------------- :----------------

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

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

iZüliiiEüii.Iiliii

ZDROWIE

GARAŻE blaszane.

REGIPSY sufity poddasza

(GK)

26328/A

28109/A

——--------- —-----------

27933/A

KOCIĘTA - Maine Coon

(GP)

(GS)

GAZOWE urządzenia- naprawa,

REMONTY A-Z, 660-164363.

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

27497/A

514509-708. (GK)

27381/8

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

ŁEBA - pokoje, 059-866-26-34.

27834/A

WWW.HDV2.EU 0504910-758.
———

27883/A

27201/A

505-939-305. (GK)

(GK)

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

LEGITYMACJA studencka 71538.

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

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

26501/A

(GK)
26531/A

(GS)

FILMOWANIE+PHOTO-FREE-

—

!!! AWARIE, przeróbki.
605451-963. (GK)

094/34141-30, 0504306000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl (GK)
27776/A

25144/A

INSTALACJE elektryczne, odbiory,

.-------- —------ — -------- ———

CYKLINOWANIE bezpyłowe

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

25271/A

BILET Wolnej Jazdy nr. 074/2008.

WYPOCZYNEK
■ turystyka

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

27818/8

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

26371/A

VIDEO- Foto, 094/342-0649.

01071/A

.PL niegrogo. Kretomino,

27381/A

REMONTY A-Z, 510-538-633.

0793-172-751, (GS)

|

!!!!!!!!!!! Hydraulik
516-234106. (GK)
----- ------- ----- ---------- ----------——

(GK)
03640/A

(GK)

MALOWANIE elewacje.

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

CYKLINOWANIE bezp.

00615/A

ELEKTRO-HYDRO-GAZ@INSTALATOR

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

CYKLINOWANIE B/P. 692-944672.

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

ELEKTRYCZNE, 0608-535-778.

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

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

wykończenia wnętrz, 504-677-565.

26953/B

WYMIANA pokryć dachowych.

—

510-538-633. (GK)

BIAŁOGARD, Koszalin, Kołobrzeg-

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

0514963-328. (GK)

WOD.-KAN.-C.O.

wnętrz, 0798-139-593,
091-391-1692. (GS)

ADAPTACJA poddaszy 606437368

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

DEKORACJE ślubne i
okolicznościowe, 784622-181.

27727/A

(GK)

wykończeniowe tel: 0794686-703

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

WYKOŃCZENIA, aranżacje, tanio,

26885/8

WIZYTY domowe 509-306-317.

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

(GK)

wykończeniówka, 514115-216.
---------------------------------------------------------

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

Mycie witryn. 602-801-798.

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

691-027-776. (GK)

! SPRZĄTANIE biur, mieszkań.

wykończeniowe. Montaż stolarki
okiennej i drzwiowej, 512-109-213.

—

GŁADZIE, malowanie,

!!! USŁUGI ogólnobudowlane i

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

27309/A

07130/A

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

Pranie dywanów, tapicerek.

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

GLAZURA, terakota, remonty,

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

---------------------------------------------------26243/C

!! PRANIE dywany, meble

USŁUGI remontowo-

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

od 14 września Koszalin,
Morska 0602-378499. (GK)

TAPICER 943411-276;

(GK)

--------------------------------------------------------27415/A

Dojazd do klienta, 0509-191-905.

(GP)

603724634 (GK)

UKŁADANIE polbruku,
------------------------------ :--------------------------

01130/A

GLAZURA, remonty,
----------------------------------------------------------

00335/A

0606-283-981. (GK)

GLAZURA terakota Tanio
886376425 (GK)

!!! Remonty, glazura,
0502-287-360. (GK)

MEBLE 0943406117

27395/A

SZKOŁA Jogi zaprasza

STOLARZ meblowy, 0609-973-593.

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

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

SERWIS, usługi komputerowe.

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

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

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

05405/A

SUPER PRANIE!!! DYWANY,

TYNKI + posadzki maszynowo,

tel. 664423-307, 507-106-151.

608-22-77-89. (GK)

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

27684/B

27371/A

(GP)

POZOSTAŁE

0503-766-733. (GK)

724365050 (N)

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

26769/A

REMONTY, prace wykończeniowe.

układanie,renowacja schodów,
drzwi. 0601-778402 (GS)
----------------------------------------------------------

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

PRZEDŁUŻANIE włosów

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

28139/A

biały. Znalazcę proszę
o kontakt: 606-930-544.
(GK)
........................... ........................

28170/A

27368/A

Stream jest firmą, w której rozpoczątem swą karierę zawodową. Na starcie
zostałem zatrudniony na stanowisku konsultanta wsparcia technicznego w
największym z działów firmy. Zakres obowiązków w pełni odpowiadał moim
zainteresowaniom oraz wykształceniu, toteż w pracy cechowało mnie od samego
początku duże zaangażowanie połączone z poczuciem misji i
samorealizacji.
Minął rok - starania zostały dostrzeżone i
zaproponowano mi objęcie stanowiska Mentora przyjąłem bez wahania. Służyłem od tego czasu
pomocą pracującym na sali konsultantom, poznając
równocześnie szersze aspekty codziennej
działalności firmy oraz rozwijając się
współbieżnie do wykonywanych zadań.
Po upływie kolejnych dwunastu miesięcy
spotkało mnie niebagatelne wyzwanie,
które przyjąłem i staram się jemu
sprostać do dziś. Kieruję wraz z
kolegą - managerem
największym, ponad
pięćdziesięcioosobowym
działem w firmie, w którym
jeszcze w sumie nie tak dawno
sam stawiałem swoje pierwsze
kroki.
Przygody ze „Stream’em“ kończyć
prędko nie zamierzam. To właśnie
tutaj widzę na swoim oraz wielu
innych przykładach, że im więcej z
siebie daję, tym więcej otrzymuję z
powrotem. Właśnie piszę kolejny
rozdział życia zawodowego, a zapasy
atramentu są spore...

Daniel Mańkiewicz,
Team Manager

Nie w Dublinie, nie w Berlinie,
a stabilną pracę
znajdziesz w Szczecinie!
201809SZH-A

sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009

Uwierzyć i zdobyć trzy punkty
PIŁKA NOŻNA Trzecia kolejka przed czwartoligowymi piłkarzami i kolejna porcja emocji dla kibiców.
W Potęgowie, Dębnicy i Czarnem sympatycy futbolu liczą na dobre występy swoich zespołów w weekendowej kolejce.
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl

Mecz na potęgowskim stadionie
rozegrany zostanie w sobotnie
popołudnie (22 sierpnia). Począ
Pomorze to drużyna, której tek rywalizacji o godz. 17.
- Nasza drużyna będzie
pomału zaczynają się bać
wszystkie pozostałe ekipy chciała potwierdzić, że stać ją
w IV lidze pomorskiej. Potęgo na dobrą grę przez dłuższy
wo jest liderem. Beniaminek okres. Co tu kryć, w sobotę też
imponuje widowiskową grą. liczę na trzy kolejne punkty
Najważniejsze, że jego zawodni - zapowiada Wojciech Rębacz,
cy strzelają mnóstwo goli. prezes Pomorza. - O lekceważe
Do tej pory zdobyli 8 bramek. niu Orła nie ma żadnej mowy.
To obecnie najskuteczniejszy Potęgowianie wiedzą, że w eki
zespół w czwartoligowej stawce. pie przyjezdnej jest kilku do
Piłkarze Pomorza po dwóch wy świadczonych graczy, na któ
sokich wygranych z Powiślem rych jest ciśnienie, żeby się zre
Dzierzgoń (5:2 - u siebie) i Ro habilitowali.
Prawdziwy sprawdzian cze
dłem Kwidzyn (3:1 - na wyjeździe) mają zamiar udowodnić, ka Korala w trzeciej kolejce.
że nie były to przypadkowe wy Do tej pory dębniczanie grali
niki. Świetną okazją ku temu z drużynami, które raczej nie
będzie spotkanie z Orłem. Dru odegrają wiodących ról w je
żyna z Trąbek Wielkich zaliczy siennej rywalizacji. Teraz przyj
ła falstart i nie zdobyła jeszcze dzie im zmierzyć się z jednym
nawet punkciku. Warto jednak z lepszych zespołów w IV lidze.
przypomnieć, że goście potrafią Tym rywalem będzie Lechia
grać w piłkę nożną. Dowodem II Gdańsk, aktualny wicelider.
na to jest poprzedni sezon. Wa W dwóch grach piłkarze Lechii
śnie w końcowej tabeli edycji II strzelili 6 goli.
- To będzie bardzo trudny
2008/2009 Orzeł zajął czwarte
miejsce z dorobkiem 54 punk mecz i dla nas, i dla gości
tów w trzydziestu meczach. z Gdańska - tak uważa Zbi
Jedno jest pewne, że kibice gniew Cyzman, trener Korala.
w Potęgowie liczą na przedłuże - Z wysoko notowanym rywa
nie zwycięskiej passy pod lem też można osiągnąć ko
opiecznych Mirosława Iwana. rzystny wynik. Moja druży-

Fot. Łukasz Ca par

na musi zagrać lepiej, a przede
wszystkim skuteczniej, niż mia
ło to miejsce w Czarnem z Czar
nymi, z którymi przegraliśmy
0:3. Moi podopieczni na sobot
nie popołudnie mają jedno pod
stawowe zadanie: nie dać sobie
strzelić gola. Zadowoli nas każ
dy rezultat bez straty bramki.
Spotkanie w Dębnicy Koral
- Lechia II odbędzie się 22
sierpnia (sobota). Na miejsco
wym stadionie pierwszy sygnał
z gwizdka sędziego będzie moż
na usłyszeć o godz. 16.
Zacięta walka zapowiada się
w Nowym Dworze Gdańskim.
Tam Żuławy spotkają się
z Czarnymi Czarne. Ci dwaj beniaminkowie są niezwykle am
bitni. Gospodarze i goście legi
tymują się takim samym kon
tem punktowym (trzy oczka)
i takim samym bilansem bram
kowym (3:2).
- Ja mam taką zasadę, że
zwycięskiego składu nie zmie
niam - zdradza Jurek Marach,
szkoleniowiec czameńskich
Czarnych. - Zagramy ostrożnie,
aby nie dać się zaskoczyć
w pierwszej fazie rywalizacji.
Jak nie zabraknie boiskowego
cwaniactwa, to będzie wszystko
dobrze. Tak mi podpowiada mo
je trenerskie doświadczenie. ■

mu mim -- słupska kusa a - grupa 11
Kolejka II — 5/6 września

Kolejka VII -10/11 października

Kaszubią - Start, GKS - Victoria, Orkan
- Skotawia, Iskra - Myśliwiec, Sokół Garbarnia, Lipniczanka - MKS.

Myśliwiec - Kaszubią, Skotawia - Gar
barnia, Victoria - MKS, Start - Lipni
czanka, GKS - Sokół, Orkan - Iskra.

Kolejka III -12/13 września

Kolejka VIII -17/18 października

MKS - Kaszubią, Garbarnia - Lipniczan
ka, Myśliwiec - Sokół, Skotawia - Iskra,
Victoria - Orkan, Start - GKS.

Kaszubią - Iskra, Sokół - Orkan, Lipni
czanka - GKS, MKS - Start, Garbarnia Victoria, Myśliwiec - Skotawia.

Kolejka IV -19/20 września

Kolejka IX - 24/25 października

Kaszubią - GKS, Orkan - Start, Iskra Victoria, Sokół - Skotawia, Lipniczanka
- Myśliwiec, MKS - Garbarnia.

Skotawia - Kaszubią, Victoria - Myśli
wiec, Start - Garbarnia, GKS - MKS, Or
kan - Lipniczanka, Iskra - Sokół.

jesiennej.

Kolejka V - 26/27 września

Kolejka X-7/8 listopada

Kolejka 1-29/30 sierpnia

Garbarnia - Kaszubią, Myśliwiec - MKS,
Skotawia - Lipniczanka, Victoria - So
kół, Start - Iskra, GKS - Orkan.

Kaszubią - Sokół, Lipniczanka - Iskra,
MKS - Orkan, Garbarnia - GKS, Myśli
wiec - Start, Skotawia - Victoria.

Kolejka VI - 3/4 października

Kolejka XI-11 listopada

Kaszubią Studzienice - Orkan, Iskra GKS,
Sokół Wyczechy - Start, Lipniczanka Victoria, MKS - Skotawia, Garbarnia Myśliwiec.

Victoria - Kaszubią, Start - Skotawia,
GKS - Myśliwiec, Orkan - Garbarnia,
Iskra - MKS, Sokół - Lipniczanka.

Jesienny terminarz dia
dwunastu drużyn
Już wkrótce zaczną się zma
gania na boiskach z udziałem
piłkarzy ze słupskiej klasy A,
którzy grać będą w grupie II.
W rywalizacji edycji 2009/2010
najwięcej do powiedzenia po
winny mieć cztery zespoły.
Do tych faworytów zaliczano
Garbarnię Kępice, Myśliwca
Tuchomie, GKS Kołczygłowy
i Start Miastko.
Przedstawiamy terminarz
spotkań piłkarskich w rundzie

Lipniczanka Lipnica - Kaszubią Studzie
nice, MKS Debrzno - Sokół Wyczechy,
Garbarnia Kępice - Iskra Dretyń, Myśli
wiec Tuchomie - Orkan Gostkowo, Skotawia Dębnica Kaszubska - GKS Kołczy
głowy, Victoria Dąbrówka - Start Miast
ko.

„Głos" przedstawia
niezwykłą kolekcję książek poświęconych
'

_ _ _ _ _ _ _ „v rm '- ■ y:■■■■■■■

łro.Thie światowej
Z okazji 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej
Głos przygotował wyjątkową,
bogato ilustrowaną,
oryginalną 26-tomową
kolekcję HISTORIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ

(FEN)

PIŁKA NOŻNA - SŁUPSKA KUSA OKRĘGOWA
Ustka i Pęplino to wielcy fa
woryci

Ruszyły
rozgrywki
edycji
2009/2010 w słupskiej klasie
okręgowej. Przypominamy, że te
gorocznymi beniaminkami są:
Anioły Garczegorze (w zespole tym
występuje sporo zawodników, któ
rzy w przeszłości związani byli z lę
borską Pogonią), Diament Trze
bielino, Granit Koczała i Urania
Udorpie (ekipa oparta jest na gra
czach, którzy wcześniej występo
wali między innymi w bytowskiej
Bytovii i Kaszubii Studzienice).
Do największych faworytów zali
cza się Jantar/Euro-Industry Ust
ka. Drużyna prowadzona jest
przez trenera Tadeusza Żakietę.
Ten szkoleniowiec dysponuje bar

dzo silną i wyrównaną kadrą.
Ustecki zespół wzmocnił się Łuka
szem Jarosiewiczem, który ma
za sobą występy w ekstraklasie
w barwach warszawskiej Polonii.
Prezesa Henryka Pelczara intere
suje tylko awans do IV ligi.
Wiele do powiedzenia będzie miał
Karol Pęplino. O obliczu tego ze
społu decydują od lat: bracia Pe
trusowie - bramkarz Marcin i uni
wersalny gracz w polu Karol.
W czołówce powinien być Piast.
Człuchowianie mają silny skład,
w którym są doświadczeni gracze.
Nieobliczalne może okazać się
Echo Biesowice. Sporym potencja
łem dysponuje Bytovia II, która
czasami może korzystać z usług
trzecioligowców.

Od lat groźna jest sycewicka Spar
ta. Silny jest też Chrobry
Charbrowo.

Zestaw meczów w drugiej kolejce

W sobotę (22 sierpnia) spotkają się: Pri
me Food Brda Przechlewo - Pogoń Lę
bork (godz. 17), Chrobry Charbrowo Sparta Sycewice (17), Karol Pęplino Urania Udorpie (17), Piast Człuchów Anioły Garczegorze (17, stadion Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej).
W niedzielę (23 sierpnia) zmierzą się:
Bytovia II Bytów - Diament Trzebielino
(godz. 11, MOSiR przy ul. Mickiewicza,
sztuczne boisko), Polonez Bobrowniki Echo Biesowice (13, boisko w Damnie),
Granit Koczała - Jantar/Euro-Industry
Ustka (14).
(FBI)

Pierwszy tom w sprzedaży już od 1 września za jedyne

9 ^ zł

UWAGA! Dla Prenumeratorów pierwszy tom kolekcji w prezencie!
Zamawiając na wrzesień prenumeratę „Głosu" pierwszy tom serii „Historia II wojny światowej" dostaniesz za darmo
a pozostałe będą dla Ciebie dostępne w ramach specjalnej oferty. Prenumeratę możesz zamówić tylko do wtorku 25 sierpnia:

■ w urzędach pocztowych, u listonoszy oraz u wszystkich innych dostawców prenumeraty„Głosu"

■ dzwoniąc pod numer tel. 094 347 35 37 (w godz. 9-15)
■ wysyłając pod nr 7168 SMS o treści: kgp.prenumerata (koszt SMS: 1,22 zł z VAT)
Wydawca kolekcji

Patronat nad kolekcją objęli:
MINISTER

EDUKACJI
NARODOWEJ
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regionalne
2736209G1K1B

sobota-niedziela
22-23 sierpnia 2009

TELEWIZJA
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sobota
POLSAT

ROZRYWKA

Skoki: Letnie GP
w Zakopanem
05.45
06.35
07.00
07.30
08.00
08.15
09.00
09.30

Szczęśliwa karta (28)-serial
Teiezakupy
Dzień dobry w sobotę
Rokwogrodzie
Wiadomości
Siódme niebo8 (22)-serial
Ziarno-magazyn
Świat malej księżniczki (16)

09.45 Bezpieczna przystań (7/10)
10.30 Altematywy4 (7/9): Spisek se
rial komediowy, Polska
11.30 Opód z duszą (8)-cykl dok.
12.00 Złota sobota - widowisko rozr.
13.00 Wiadomości
13.10 Zwierzęta świata: Godziny szczy
tu na Antarktydzie (1) -film dok.,
Francja 2008
13.45 Bao-bab, czyli zielono mi
(11/12): Każdy ma swojego ko
smitę - serial kom., Polska
14.20 Pójdę twoim śladem-melodra
mat USA 2006
16.05 Hotel pod Żyrafą i Nosorożcem

11. Mazurska Noc
Kabaretowa... (1-3)
05.40 Echa Panoramy
06.15 Spróbujmy razem: Zwyciężać
Mimo Wszystko 2009
0640 Dwójka dzieciom; Świat według
07.10
08.05
08.10
08.40
09.15
10.15
11.45
13.25
13.30
14.00
14.35

Bindl (12) - serial dokumentalny
Nie tylko dla pań: Nefertiti i zagi
niona dynastia - film dok.
Szybka piłka: Konkurs
Barwy szczęścia (91) -serial oby
czajowy, Polska
Barny szczęścia (92) -serial oby
czajowy, Polska
Dzieciaki górą-teleturniej
Kocham Cię, Polsko!
Gwiazdy wpołudnie: Sztuka mi
łości - komedia, USA 1965
Szybka piłka: Konkurs
Piękniejsza Polska: Dwa brzegimagazyn
Familiada-teleturniej
Złotopolscy (1051): Kto pomoże
dziewczynie - serial obyczajowy,
Polska
Wakacyjne kino Dwójki: Trzęsie
nie ziemi - film katastroficzny, USA
1974
Słowo na niedzielę
Jeździectwo: Kronika Pucharu
Świata: WKKW w Strzegomiu

(12/13): Konkurs piękności serial obycz., Polska
17.00 Teleexpress
17.20 Jaka to melodia?: Wydanie spe
cjalne-teleturniej
18.05 lekkoatletyka: Mistrzostwa
Świata 2009w Berlinie

15.15

19.00 Wieczorynka: Moi przyjaciele:
Tygrysi Kubuś (22)
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.15 Skoki narciarskie: Letnie Grand
Prtx w Zakopanem
22.30 Ostatni pociąg pancerny film
wojenny, Rosja/Białoruś 2006
00.50 Skowyt-horror, Kanada/USA
1981, rei Joe Dante
02.25 Doktor Who 2: Świąteczna inwa

18.00 Stawka większa niż życie
(16/18): Akcja „Liść dębu” - se
rial wojenny, Polska
19.05 Lekkoatletyka: Mistrzostwa
Świata 2009 w Bedlnie

zja - serial SF, Wielka Brytania
03.30 Teiezakupy
03.45 Zakończenie programu

193°

17.20
1725

22.45
2325

01.50
03.00

11. Mazurska Noc Kabaretowa
2009: Hello Poland (1-3) - rozr.
Panorama, Sport, Pogoda
Weekendowe kino Dwójki: Dzień
Szakala - thriller, Francja/Wielka
Brytania 1973
Mała Brytania (17,18/20)
Zakończenie programu

ROZRYWKA

Malanowski
Partnerzy (73)
05.15
06.00
07.15
07.45

Sopot Festival 2009

Wstawaj! Gramy! - muz.
Nowy dzień z Polsat News
Bdaman(9)-serial,Jap.
ConowegouScooby’ego?(10)
- serial animowany, USA
Przygody w siodle: Huraganfilm familijny, Australia 2004
Ewa gotuje-program kulinarny
Się kręci - program rozr.
Przygody Medina (11)-serial
fantasy, Wielka Brytania
Czarodziejki(159)-serialoby
czajowy, USA
Formuła 1: Studio
Formuła 1: Grand Prix Europy w
Walencji - kwalifikacje
Świat według Kiepskich (172)-

0525
05.55
08.00
0820
0920

serial komediowy, Polska, reż.
OkitKhamidov
15.50 Świat według Kiepskich (173) -

14.55

08.15
10.15
10.45
11.45
12.45
13.45
14.00
15.15

16.35

18.50
19.20
19.25
19.30

1720 Program lokalny

20.05

SERIAL

20.00

22.00
22.40
00.45
02.50
03.50
04.50
05.10

10.00

11.00
1120
12.05
13.10

serial komediowy, Polska, reż.
OkitKhamidov
Przesuń się, kochanie - kome
dia, USA 1963, reż. Michael Gor
don, wyk. Doris Day
Wydarzenia
Sport
Prognoza pogody
Malanowski i Partnerzy (73):
Instynkt macierzyński - serial fabulämo-dokumentalny
SopotTOPtrendy Festiwal
2009: Kabareton - program roz
rywkowy
Studio Lotto
Gala boksu zawodowego w Bu
dapeszcie
Dzień końca świata-horror SF,
USA 2001
Nagroda gwarantowana
Tajemnice losu
Zakazana kamera
TV Market

16.55

19.00
1925
19.35
19.45
20.00
21.05
23.05

0L05
0125
02.45

SERIAL

Policyjna
opowieść (1)

Ziemia obiecana (2/4)

Uwaga!-magazyn
06.00
1
Teiesidep
Łapać złodzieja-reality show
07.10
Supemłania 3 - reality show
Trzy po trzy -numery z kwatery
j 0725
(10/13) - serial komediowy, Pol
08.00
ska
08.35
IWaiząwtwarz2(12)-serialsen i 08.50
sacyjny, Polska, wyk. Paweł Mała09.10
szyński, Magda Walach, Marcin
09.40
Perchuć, Karolina Nolbrzak
10.10
Projekt plaża-program rozr.
Pascal: po prostu gotuj-program
10.40
kulinarny
11.10
Szymon Majewski Show 8
11.35
You Can Dance-Po prostu tańcz
11.45
4 - program rozrywkowy
12.05
Dwoje we mnie -komedia, USA
1225
1984, reż. Carl Reiner, wyk. Steve
12.35
Martin, Lily Tomlin, Madolyn Smith,
13.00
Richard Ubertini
13.10
Wakacje w krzywym zwierciadle
komedia, USA 1983, reż. Harold
14.00
Ramis, wyk. Chevy Chase, Beverly
14.15
D’Angelo, Imogene Coca, Randy
14.40
Quaid
15.10
1600
Fakty
Sport
i 1700
Prognoza pogody
17.15
Uwaga!-magazyn
17.30
Sopot Festival 2009-program
18.15
rozrywkowy
Sopot Festival 2009 - program
19.10
rozrywkowy
19.30
Gladiatorzy-film przygodowy, Au
20.15
stria/Niemcy 2003, reż. Jorgo Papavassiliou, wyk. Stephan Hor
21.10
nung, Andrea eleven, Tanja We
nzel, ZsoltBacs
22.55
Uwaga!-magazyn
Nocne granie
23.50
Nic straconego- programy po
00.15
wtórkowe
0020

Blisko, coraz bliżej (17/19):
Przyjazna hałda -serial, Pol.

04.40 Instynkt tropiciela-magazyn tu

Z archiwum porucznika Broka
film dok., Polska 2004
Folkogranie
Echa Panoramy
Aleja gwiazd na L4- magazyn
Podróżnik: Maskareny
Z herbem w nazwisku
Plecak pełen pizygód (1/13)serial, Finl./Niem./Pol.
Śwlatowiec- mag. turystyczny

05.00 Instynkt tropiciela magazyn tu

W labiryncie (107) - telenowela
Stotysięcybocłanów(39)-dok.
Pamiętaj o mnie...
Nawigator - mag żeglarski
Polska dobrze smakuje
Galeria malarstwa polskiego
Wideoteka dorosłego człowieka
Wiadomości
0 rety! Kabarety!: Kabaretowy
Klub Kanapowy
Rozmowy na temat
Dzika Polska-serial dok.
Made in Poland-teleturniej
Mysz - film obycz., Pol. 1979
Śniadanie na podwieczorek
Teleexpress
Pamiętaj o mnie...
Słowa i twarze-film dok.
Jak cudne są wspomnienia
(4/7): Ich wielkie miłości
Dobranocka
Wiadomości, Sport, Pogoda
Ziemia obiecana (2/4)-serial
obyczajowy, Polska
Bo oszalałem dla niej-komedia,
Polska 1980
43. Bałtycki Festiwal Piosenki:
Karishamn 2009 - koncert
Tańcząca z Gruzją-serial dok.
Zrób to-program satyryczny
Programy powtórkowe

rystyczny
rystyczny
0525 VIP-magazyn kulturalno-rozryw-

kowy
05.50 cniZer-SporteX-program o

sportach ekstremalnych
06.15 V-max-mag motoryzacyjny
06.45 Hm-film obyczajowy, Australia

1979, reż. Michael Pate
09.05 Tornado - komedia, USA 1990,

rei Michael Almereyda
11.00 Galileo-magazyn popularnonau

kowy
12.00 V-max-mag motoryzacyjny
12.30 cniZer-SporteX-program o

sportach ekstremalnych
13.00 V1P- magazyn kulturalno-rozryw-

kowy
13.30 Mała czarna-talk show
14.30 Siatkówka: Memoriał im. Huber
ta Wagnera - mecz Polska - Ser

bia
16.40 The Cure: Trilogy live in Berlin-

koncert
18.00 Następny przystanek: Mars-film

dokumentalny
19.00 Galileo-magazyn popularnonau

kowy
20.00 Policyjna opowieść (1)- film sen

sacyjny, Hongkong 1985
22.10 Nlckola (12) - serial internetowy,

Polska
I 22.40 Świntuch 3: Zemsta-komedia,

Kanada/USA 1985
00.40

Drugi tragiczny film o Fantozzim

- komedia, Wiochy 1976
03.00 The Cure: Trilogy Live in Berlin -

koncert
04.00 Komenda-magazyn policyjny
0425 TV Market
04.40 Zakończenie programu

niedziela

Dobre rady
06.05
07.00
08.00
0820
08.45
09.15
09.50
10.15
11.55
12.00
12.15
12.40
12.50

13.50
16.00
17.00
1720

Szczęśliwa karta (29)-serial
Transmisja mszy świętej
Tydzień-magazyn rolniczy
Małgosia i budki (37)
Domisie: Draga sójka
Od przedszkola do Opola: Kaba
ret OT.TO
Młoda godzina: Łowcy smoków
(8) -serial anim.
Królewska przygoda Annie-film
przygodowy, USA 1995
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Wiadomości
Noce i dnie (10): Rodzimy się i
umieramy, a żyda wciąż wystar
cza...-serial, Pol.
Skoki narciarskie: Letnie Grand
Prix w Zakopanem
Lekkoatletyka: Mistrzostwa
Świata 2009w Berlinie
Teleexpress
Honey - komedia romantyczna,

USA2003
19.00 Wieczorynka: Moi przyjaciele:
TygryslKubuś(23): Wyprawa
Kłapouszka na Księżyc - serial,
USA
1920 Wiadomości
19.50 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.15 Zakochana Jedynka: Dobre rady
-komedia, USA 2001
22.00 Sześć stopni oddalenia (10)
serial obyczajowy, USA
23.00 Uczta kinomana: Grzeszna mi
łość - dramat obyczajowy, FranCja/USA2001
01.05 Kolekcja kinomana: Rzym I rzy
mianie - film obyczajowy, Włochy
2003
02.35 Zakończenie programu

Hity na czasie 2009
w Bydgoszczy (1)
06.35 Słowo na niedzielę
06.45 Ostoja-magazyn przyrodniczy
07.20 Zacisze gwiazd: Stanisław Jaskułka
07.45 Szybka piłka: Konkurs
07.50 Panna z mokrą głową-film fami
lijny, Polska 1994
09.40 WojciechCejrowski-bosoprzez
świat Kosmici
10.10 Rodzimie oglądanie: Paryż: Krew
i czekolada - serial dokumentalny,
Wielka Brytania
11.15 Szybka piłka: Konkurs
1120 Makłowłcz w podróży: Podróż 7.
Izrael: Magia Lewantu - magazyn
kulinarny
11.55 Gvriazdyw południe: Szaradakom. sensac., USA 1963
14.00 FamlHada- teleturniej
14.30 Złotopolscy (1052): Honor listo
nosza - serial obycz., Pol.
15.05 Mlnłszansa: Doda rozr.
1605 Na dobre Ina złe (372): Kwaran
tanna-serial obycz., Pol.
17.10 Lekkoatletyka: Mistrzostwa
Świata 2009w Beriirte
1820 Jeździectwo: Puchar Świata:
WKKW w Strzegomiu
19.05 Takto leciało!-teleturniej
20.05 Hity na czasie2009w Bydgosz
czy (1)-program muz.
i 21.05 Hity na czasie 2009w Bydgosz
22.00
22.45
23.10
23.15
2320
| 00.10

czy (2) - program muz.
Szybka piłka - magazyn
Panorama
Sport tełegram
Prognoza pogody
Bossa nova (2) - koncert
NabnięmiEari(17/24)-serial

komediowy, USA
0025 Tatuś odchodzi- komedia, USA
1990, reż. Jack Fisk
02.15 Zakończenie programu

5974
05.15 Wstawaj! Gramy! - muz.
06.00 Nowy dzień z Polsat News
07.15 Pokemon(41)-serial,Jap.
07.45 Pokemon(42)-serial,Jap.
08.15 Scooby, gdzie jesteś? (3)-serial
animowany, USA
08.45 Scooby, gdzie jesteś? (4) -serial
animowany, USA
09.15 Czarodziejska lampa Alladyna film anim., Japonia 1982
10.45 Żandarm Iżandarmetkl-kome
13.00
13.30
14.00
16.05
1625
17.00

serial kom., Polska

Wielka Brytania/Wtochy 2004,
I
reż. Uli Edel
i 19.00 Fakty
I 1925 Sport
| 1925 Proffloza pogody

Śwłat według Kiepskich (136)
Rodzina zastępcza phis (299)-

serial kom., Polska

1920 Malanowski i Partnerzy (74):

21.00
22.00
22.05
23.00

|

1320 39 i pół2 (25)-serial obyczajowy,
Polska
i 1420 Co za tydzień-magazyn
15.05 Pierścień Nibelungów (1/2) film pizyg., Niemcy/USA/Wielka
Brytania/Włochy 2004
17.15 Pierścień Nibelungów (2-osŁ)
I
film przygodowy, Niemcy/USA/

18.50 Wydarzenia
1920 Sport
1925 Prognoza pogody

20.00

09.00
10.00
11.00
1120

Uwaga!-magazyn
Teiesidep
Maja w ogrodzie magazyn
Trzy potny-numery z kwatery
(10/13) - serial komediowy, Pol
ska
Szymon Majewski Show 8
Clever Widzisz i wiesz
Projekt plaża - program rozr.
Małpa na boisku-komedia, USA
1996, reż. Bill Couturie

dia, Francja 1982
Jaś Fasola-serial komediowy,
Wielka Brytania
Formuła 1: Studio
Formuła 1: Grand Prix Europy w
Walencji-wyścig
Formuła 1: Studio
Śwtat według Kiepskich (131)

serial kom., Polska
17.45

0525
05.55
07.55
0820

Szara pantera-serial
fabulamo-dokumentalny
CSI: Kryminalne zagadki Nowe
go Jorku (88) - serial sensacyjny,
USA, wyk. Gary Sinise
Wzór (49) - serial krym., USA
Studio Lotto
24godziny(69)-serial,USA
24godziny(70)-serial,USA

00.05 Morderstwo na festiwalu w Can

19.45
20.00
20.45
21.50
22.50

2325

00.00

nes - komedia kryminalna, Kana
da/USA 2000
01.55 Magazyn sportowy
03.55 Zakazana kamera
I 04.55 TV Market

01.50
02.10
0320

Uwaga!-magazyn
Sopot Festival 2009-rozr.
Sopot Festival2009-rozr.
AgendNCIS5(3/19)-serialkry
minalny, USA
Jak upolować mężczyznę, czyli
seks wwiełkbn mieście 6
(16/20)-serial komediowy, USA,
wyk. Cynthia Nixon
Jak upolować mężczyznę, czyli
seks w wielkim mieście 6
(17/20) - serial komediowy, USA,
wyk. Cynthia Nixon
Pseudonim Rosomak-film sen
sacyjny, USA 1996
Uwaga! - magazyn
Nocne granie
Nic straconego- programy po
wtórkowe

08.40 Jak cudne są wspomnienia
(4/7): Ich wielkie miłości
0925 Ziarno-magazyn
10.05 Milusiaki:Mumia-serial,Wł.
10.15 Milusiaki: Przybycie do Wenecji -

serial anim., Włochy
1025 W labiryncie (108): Telefon z Zurichu - telenowela, Polska
11.05 Zamki kresowe Rzeczypospoli
tej: Ostróg - cykl rep.
1125 Pamiętaj o mnie...
11.40 Kulturalni na wakacjach
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem
1225 Folkogranie
13.00 Transmisja mszy świętej
14.15 Droga (4/6)i - serial, Pol.
15.10 Salon kresowy: Maestro z ulicy
Sapiehy-reportaż
1525 Smaki polskie magazyn
1525 Na wyłączność: Kasia Kowalska
15.55 Pamiętaj o mnie...
16.10 Skarby nieodluyte-edukac.
1625 Zaproszenie
17.00 Teleexpress
1720 Szansa na sukces
18.10 Jak cudne są wspomnienia
(5/7): W starym parku
19.15 Dobranocka: Buli (18/57)
1920 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.10 Oficerowie(9/13):Dzlediwdo
wy-serial krym., Polska
21.00 Wakacyjna Filharmonia Dowci
pu Waldemara Malickiego (1) -

widowisko
21.50 Czas dła kibica: PHka nożna: 1.
liga piłki nożnej - mecz Widzew
Łódź-Warta Poznań
23.45 Jak cudne są wspomnienia
(5/7): W starym parku
00.45 Ziarno-magatyn
01.15 Programy powtórkowe

04.55 Queen i Paul Rodgers: Return of
the Champions - koncert
05.55 Dekoratomia- magazyn wnętrzarski
0625 Tornado-komedia, USA 1990,
reż. Michael Almereyda
0820 Opowieśd z Belize (5)-serial do
kumentalny, USA/Wielka Brytania
08.55 Na totze-film obyczajowy, USA
2003
10.50 Galileo-magazyn popularnonau
kowy
11.50 Dekoratomia - magazyn wnętrzarski
1220 Łapizbiry-komedia sensacyjna,
Wiochy 1977
1420 Siatkówka: Memoriał im. Huber
ta Wagiera-finał
17.00 Zakochane gwiazdy (5) -program rozrywkowy
1720 Zakochane gwiazdy (6)
1800 Jazda Figurowa-program rozryw
kowy
19.00 GaiHeo- magazyn popularnonau
kowy
20.00 Japońskie wilki-film sensacyjny,
Hongkong2000, reż. Jingle Ma,
wyk. Tony Leung Chiu Wai, Ekin
Cheng
22.05 Nlckoia(12)-serialinternetowy,
Polska, wyk. Anna Narloch, Paweł
Parczewski
22.40 Chłopaki z taśmy-program roz
rywkowy
23.10 Miss rozbitków - komedia, USA
2004, reż. Bryan Michael Stoller,
wyk. Eric Roberts
01.05 Queen i Paul Rodgers: Return of
the Champions-koncert
0220 Tina Turnen One Last Time-kon
cert
0320 TV Market
03.45 Zakończenie programu
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Rodzynek w ostatniej akcji
PIŁKA NOŻNA Lech Poznań pokazał charakter i w 93. minucie meczu z FC Brugge strzelił gola na 1:0. Polacy przed re
wanżem w Belgii są bliżej awansu do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Taką grą ratują honor polskiego futbolu.
cięstwa. Sędzia tylko pozwolił
Belgom wznowić grę.
Po spotkaniu strzelec nie
ukrywał, że wrzucił piłkę w pole
karne i sam się zdziwił, że zna
lazła ona drogę do bramki.
Niepocieszeni byb zawodni
cy Brugge, którzy w rewanżu,
27 sierpnia, zapowiadają strze
lenie co najmniej dwóch goli.
Przy takiej grze, jak
w pierwszym meczu, jest duże
prawdopodobieństwo, że im się
uda strzebć dwa gole. Ale może
my być pewni, że Lech będzie
walczył do ostatniej minuty.
Do czego nas przyzwyczaił już
w poprzednim sezonie w pucha
rach. Nie ma takiej drugiej dru
żyny figowej w kraju.
Wisła, która dominuje
na polskich boiskach, w pucha
rach przegrywa z tak słabymi
przeciwnikami jak Levadia. Pa
trząc na drabinkę, Biała Gwiaz
da mogła grać o awans do fazy
grupowej Ligi Mistrzów z ze
społem Masy Brugge. Odpadła
szybciej, zaś Lech ma spore
szanse na awans w LE. ■

Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@gp24.pl
Czwartkowy mecz pokazał,
że to nie przypadek, że Lech
jest jedyną polską drużyną
w IV rundzie kwalifikacji w eu
ropejskich pucharach. Na tym
poziomie nie ma słabeuszy.
Brugge niektórym wydawało
się wymarzonym rywalem,
tymczasem na boisku we Wron
kach (stadion w Poznaniu
przy ul. Bułgarskiej jest prze
budowywany) było lepsze. Bel
gowie uzyskali przewagę
w środku pola i dominowali
przez długie fragmenty gry. By
li szybsi, więcej grab z pierw
szej piłki i stworzyli więcej oka
zji do zdobycia gola. Razili jed
nak nieskutecznością. Inna pol
ska drużyna nie podniosłaby
się, gdyby rywal tak nad nią do
minował. Kolejorz jednak sły
nie z gry do końca.
Decydującą akcję przepro
wadził w dohczonym czasie gry.
Sędzia już brał gwizdek do ust,
by zakończyć mecz, gdy kiwają
cy się na lewym skrzydle Sła
womir Peszko zdecydował się
na dośrodkowanie. Do piłki wy
szedł Rengifo, ale jej nie do
tknął. Ku zaskoczeniu wszyst
kich futbolówka wpadła w długi
róg bramki. Gol na wagę zwy-

Polecamy w IV

Wesley Sonck próbuje odebrać piłkę Sławomirowi Peszko z Lecha. Polak strzelił gola, dośrodkowując w 93. minucie.

Grają jak z nut
SIATKÓWKA Polska w finale Memoriału im. Huberta Wagnera.
W piątek, reprezentacja kra
ju pokonała Chiny 3:1 (25:21,
25:18, 20:25, 25:19) w drugim
meczu grupowym rozgrywane
go w Łodzi turnieju. Polacy za
grają w niedzielnym finale
(godz. 15, transmisja w Polsat
Sport) wszystko wskazuje, że
z Włochami, którzy wygrali 3:2
z Serbią.

Siatkarze wygrali grupę od
nosząc dwa zwycięstwa. Cen
niejsze w czwartek, gdy poko
nali 3:1 Hiszpanów, aktualnych
mistrzów Europy. Co dobrze
wróży przed zaczynającymi się
3. września mistrzostwami Sta
rego Kontynentu. Na poprzed
nich zajęli dopiero 11. miejsce.
(gh)

SPORTOWY WEEKEND
Kubica jedzie w Walencji

FORMUŁA i Na wczorajszym tre
ningu przed sobotnimi kwalifika
cjami do Grand Prix Europy Robert
Kubica był w środku stawki.
Po wakacjach team BMW Sauber
jest w lepszej formie, ale na wyso
kie miejsce w wyścigu w niedzielę
nie ma co liczyć. Rok temu w Wa
lencji Polak był trzeci, teraz sukce
sem będzie jeden punkt. Kwalifi
kacje w sobotę o godz. 14, a wy
ścig o tej samej godzinie w nie
dzielę. Transmisje w Polsacie.
Ligowe gry w Europie

PIŁKA NOŻNA Zaczynają się roz
grywki Serie A, czyli włoskiej eks
traklasy. Faworytem jest Inter,
czterokrotny z rzędu mistrz kraju,

ale zdetronizować go chcą piłka
rze Milanu i Juventusu Turyn. Za
powiada się ciekawy sezon. Hitem
pierwszej kolejki ma być niedziel
ne spotkanie Genoa - Roma.
Transmisja w Canal + Sport
o godz. 20.40.
Warto też zerkać na angielskie bo
iska, gdzie rozegrana zostanie już
trzecia kolejka. W niej wyjazdowy
pojedynek Manchesteru United
z Wigan. Czerwone Diabły przegra
ły w środę z Burnley i nie mogą so
bie pozwolić na kolejne straty
punktów ze słabszymi zespołami.

Nie będzie łatwo, bo ze składu
wypadł
kontuzjowany
Rio
Ferdinand. Transmisja w Canal +
Sport w sobotę o godz. 16.
(GH)

Fot. PAP/Bogdan Borowi

W weekend rozgrywana jest 4. kolejka
ekstraklasy. W Canal + Sport w sobotę
transmitowany jest mecz Jagiellonii ze
Śląskiem (godz. 18.25), a w niedzielę
Odry z Legią (godz. 16.45).

Wyniki na miarę XXII wieku
LEKKOATLETYKA Świat jest pod wrażeniem rekordu świata Usaina Bolta, my występów Polaków w MŚ.
strzostw Grzegorz Sudoł. Po
lak aż o 3 minuty i 13 se
kund poprawił rekord życio
wy, otarł się o podium, osią
gając największy sukces
w karierze. Zawodnicy rywa
lizowali w upale i stąd ich
problemy, bo maszerowali
bardzo szybko, uzyskując re
welacyjne czasy.
Na medal Sudoła nie li
czyliśmy, ale jego wynik po
kazuje, jak w Berlinie wal
czą nasi reprezentanci.
Niestety, finałowy występ
Żanety Glanc w rzucie dys
kiem zakończył się po za
mknięciu tego wydania.
Dziś, w sobotę, występ
Anity Włodarczyk w rzucie
młotem. Polka awansowała
do finału z drugim wynikiem
i ma chrapkę na złoto. Po
czątek konkursu o godz.
19.30.
W
niedzielę,
na
zakończenie
mistrzostw,
będą finały z udziałem
polskich lekkoatletów. Może
któryś z nich sprawi nam
medalową niespodziankę.

To było do przewidzenia,
że fenomenalny sprinter
z Jamajki wygra w Berlinie
także bieg na 200 metrów.
Pytanie było tylko takie, czy
poprawi własny rekord świa
ta? Poprawił o 0,11 s, czyli
dokładnie tyle, ile we wcze
śniejszym biegu na 100 m.
Wyśrubował wynik do 19,19
s. Są tacy, którzy mówią, że
to nie koniec jego wyczynów
i gdyby nie lekki wiatr
w twarz, to już by pokonał
granicę 19 s.
Fachowcy mówią, że jest
to talent na miarę kolejnego,
XXII wieku. Przy jego wyjąt
kowej mechanice ruchu jest
w stanie poprawić swoje re
kordy. Przy tym zadziwia lu
zem. Nawet w czwartkowy
wieczór, tuż przed biegiem
wygłupiał się z maskotką
imprezy, po nim też bawił
się doskonale.
Inaczej niż zwycięzca

wczorajszego

chodu

na 50 km Rosjanin Sergiej
Kirdjapkin.
Po
dojściu
na metę zasłabł, tak samo
jak czwarty zawodnik mi

(gh)
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W Bytowie pokopią sobie
w kolejnych derbach Kaszub
PIŁKA NOŻNA Drutex-Bytovia marzy o pokonaniu Cartusii. Jego rywal z Kartuz jest bojowo nastawiony i nie ma zamia
ru pasować Czy bytowskiej drużynie uda się zrealizować cel w derbowym boju? Zobaczymy w sobotę.
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Niedawno Orkan Rumia
przerwał dobrą passę bytowian. Właśnie podopieczni
Bogusława
Oblewskiego
uczynili to 15 sierpnia 2009
roku. Warto przypomnieć, że
wcześniej gorycz porażki
Drutex-Bytovia poznał daw
no temu, bo było to 9 listopa
da 2008 roku z Kaszubią
w Kościerzynie. Od tamtego
czasu nie było na niego siły.
Ale wszystko co świetne,
kiedyś się kończy. A to na
stąpiło w drugiej kolejce Bał
tyckiej III ligi edycji
2009/2010. W jesiennej run
dzie bytowski zespół gra nie
równo i bez powodzenia.
W dwóch meczach zdobył
tylko jeden punkt. Piłkarze
z Bytowa nie zanotowali
jeszcze żadnego trafienia
do siatki rywali. Drutex-By
tovia zajmuje trzynaste
miejsce w tabeli. Cartusia
odniosła dwie wygrane
z Piastem Choszczno 1:0
i Darzborem Szczecinek 3:1.
Kartuska drużyna plasuje
się na trzeciej pozycji.
Derby Kaszubszczyzny
zawsze wywołują wyjątkowo
spore zainteresowanie i do
datkową dawkę piłkarskich
emocji. Nie inaczej będzie
też w sobotę (22 sierpnia).
W Bytowie Drutex-Bytovia
zmierzy się z Cartusią Kar
tuzy. Mecz zacznie się
o godz. 16. Kibiców zapra
szamy na stadion Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Mickiewicza.
Statystyki poprzedniego
sezonu są korzystniejsze dla
bytowian. Jesienią 2008 ro
ku podopieczni Waldemara
Walkusza wygrali u siebie
z Cartusią 2:0. Rewanżowa
potyczka w Kartuzach nie
wyłoniła zwycięzcy, bo za
kończyła się bezbramkowym
remisem.

W Bytowie kibice liczą na skuteczną grę Krzysztofa Bryndala (nr 7) i Michała Wirkusa (z prawej).
- Na ten mecz nasi piłka
rze rzucą wszystkie swoje si
ły. Derby to derby. Od lat
rządzą się swoimi prawami
i podnoszą poziom adrenali
ny wśród trenerów, działa
czy, zawodników oraz kibi
ców - oznajmia Tadeusz Orczykowski, kierownik druży
ny i sekcji piłki nożnej kar
tuskiej Cartusii. - Nasza
drużyna ma z Druteksem-Bytovią porachunki i dlate
go spręży się do tej rywaliza
cji. Podstawowym celem jest
podtrzymanie dobrej passy.

Aby zrealizować zadanie, to
wszyscy nasi gracze muszą
zagrać bardzo odpowiedzial
nie. Trener Adam Adamus
ma dwudziestu czterech za
wodników zdrowych i goto
wych do walki.
Od początku sezonu kar
tuska defensywa została
wzmocniona po pozyskaniu
Wojciecha
Kitowskiego
z drugoligowej Olimpii El
bląg. Mocnym filarem obro
ny jest doświadczony Irene
usz Stencel. Ten 38-letni
stoper przeżywa drugą mło

dość i stanowi trudną prze
szkodę do przejścia. Niezwy
kle groźnym napastnikiem
jest Piotr Zagórski. Bytowscy defensorzy muszą zwró
cić baczną uwagę na tego 28-letniego zawodnika.
Bytowski szkoleniowiec
nie ma specjalnych zmar
twień przed meczem z Car
tusią. Przeciwko kartuskiej
ekipie będzie mógł już sko
rzystać z usług Artura Kobielli i Krystiana Staniosa,
którzy doszli do zdrowia
i całkowicie wyleczyli kontu

Litewska gwiazda w roli asystenta

zje. Wielkim pechowcem
okazał się Dariusz Kasperowicz. Ten doskonały obrońca
nabawił się kontuzji stawu
skokowego. Jego udział
w sobotnim spotkaniu ligo
wym nie wchodzi w rachubę.
- Żadna, a w dodatku do
bra seria nie może trwać
wiecznie i dlatego bardzo
cieszę się, że jesteśmy już
bez dodatkowych obciążeń
- mówi Waldemar Walkusz,
trener Druteksu-Bytovii.
— W tym tygodniu mieliśmy
trochę luźniejsze treningi,

do pracy szkoleniowej. Da
inius Adomaitis urodził się
19 stycznia 1974 roku w Sakiai. To litewski koszykarz,
który grał na pozycji niskie
go skrzydłowego. W tym ro
ku zakończył swoją bogatą
karierę zawodniczą. Zdobył
srebrny medal w barwach
łotewskiego zespołu Barons
Ryga. Litwin mierzy 201 cm
i waży prawie 100 kg.
Masażystą zespołu będzie
nadal Dawid Bocian. Funk

cję kierownika drużyny
sprawować będzie Grzegorz
Slusar.
Koszykarze Energi Czar
nych mają wyznaczone ba
dania lekarskie na 24 sierp
nia (poniedziałek) w Klinice
Salus w Słupsku.
Kariera Adomaltisa:

1994/1996 - FC Statyba Wilno
1996/1999 - Żalgiris Kowno
1999/2000 - Zucchetti Montecatini
styczeń 2000 - Anwil Włocławek

2000/2001 - Zepter Śląsk Wrocław
2001/2003 - Idea Śląsk Wrocław
2003/2007 - Gravelines Dunkierka
2007/do połowy 2009 - Barons Ryga.
Sukcesy Idubowe:

trzykrotny mistrz Litwy z Żalgirisem
Kowno
zdobywca Pucharu Europy w sezonie
1997/1998
mistrz Euroligi w sezonie 1998/1999
wicemistrz Polski w sezonie 1999/2000
w barwach włocławskiego klubu
dwukrotny mistrz Polski w sezonach

żeby zawodnicy zregenero
wali siły i z pełnym zaanga
żowaniem przystąpili do gry
przeciwko Cartusii. Ten
mecz musimy wygrać!
Drugi przedstawiciel re
gionu słupskiego w tej klasie
rozgrywek będzie odpoczy
wać. Dlaczego? Bo zaplano
wany mecz na 22 sierpnia
Kaszubią
Kościerzyna
- Gryf 95 Słupsk został prze
łożony. Nowy termin tej ry
walizacji wyznaczono na 30
września (środa). Gra za
cznie się o godz. 12. ■

| PUKA NOŻNA
i Mecze kontrolne
Drużyny z niższych klas
l podokręgu słupskiego jeszcze
| są w trakcie przygotowań
j do swoich rozgrywek i grają
sparingi.
Oto wykaz niektórych me2000/2001 i 2001/2002 w barwach wro | czów kontrolnych, które rozecławskiego klubu
l gane zostaną w niedzielę (23
sierpnia): Wybrzeże Objazda
uczestnik meczu gwiazd litewskiej ligi.
- Leann Stal Jezierzyce (godz.
Sukcesy reprezentacyjne:
j 12), GTS Czarna Dąbrówka
mistrz Europy drużyn do lat 22 (1996)
- Zawisza Borzytuchom (15),
MKS Debrzno - Drzewiarz Rze
zdobywca brązowego medalu na Igrzy
skach Dobrej Woli (1998)
czenica (17).
Mecz towarzyski w Bruskouczestnik mistrzostw Europy w Barcelo
wie Wielkim SwePol Link - Ronie (1997)
wokół Smołdzino odbędzie się
zdobywca brązowego medalu na igrzy
w sobotę (22 sierpnia) o godz.
skach olimpijskich w Sydney (2000).
17.
(fen)
(FEN)

KOSZYKÓWU Energa Czarni na nowy sezon uzupełniła sztab szkoleniowy. Do Igorsa Miglinieksa i Mirosława Lisztwana dołączy Dainius Adomaitis. Ma bogatą przeszłość zawodniczą na parkietach w najlepszych polskich zespołach na początku wieku.
Krok po kroku podąża
Energa Czarni i montuje
drużynę na sezon 2009/2010.
Nad odpowiednim przygoto
waniem zespołu do ligowych
rozgrywek i formą zawodni
ków czuwać będzie Igors Miglinieks.
W pracy pomagać mu bę
dą: Mirosław Lisztwan (dru
gi trener) i nowa postać
w sztabie trenerskim, którą
jest Dainius Adomaitis. Kil
ka zdań o nowym nabytku

Fot lataz Capar
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Nowy rok zmian
Nowe podstawy programowe,
więcej zajęć doświadczalnych

1 Natura na matematyce - rok
szkolny będzie przełomowym
dla naszych szkół.

III
10 lat po reformie
Gimnazja wrosły już w klimat
Polskiej szkoły. Czy zdały eg

zamin? Odpowiadają specja
liści.

REKLAMA
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KOSZALIN

SZKOŁY

KURSY PRZY60T0WAWCZE
L
DO MATURY

ul. Batalionów Chłopskich 75
tel./fax 094 346-14-60 do 61
DARŁOWO, ul. Chopina 4

język polski,

matematyka,

język angielski,

fizyka,

język niemiecki,

chemia,

język rosyjski,

biologia,

historia,

geografia

zapraszamy do najtańszych
i najlepszych Szkół Etna
dla dorosłych i młodzieży
• Liceum Ogólnokształcące

wiedza o społeczeństwie,
historia sztuki,

SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA!
■ zajęcia w małych grupach
■ możliwość opłaty za kurs w ratach
■ zniżki dla korzystających z więcej niż jednego kursu

» Technikum Elektryczne
»Technikum Budowlane
• Technikum Ekonomiczno-Handlowe
• Szkoła Policealna

■ zapewniamy materiały dydaktyczne i testy sprawdzające

NASI KLIENCI ZDAJĄ NAJLEPIEJ

LOGOS

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, Najniższe opłaty*
Nie pobieramy opłat za okres wakacji i egzaminy*

LOGOS

Testy • Kursy
Tamara Kropiowska

www.etna.edu.pl

76-200 Słupsk, ul. Paukszty 5
teł. (059) 843 60 10, 0 605 824 303
www.logostk.republika.pl
e-mail: logostk@poczta.onet.pl

Szkoły na przyszłość
2799909G1K2A

381409UAG A

POLICEALNA SZKOŁA SOCJOTERAPII
EDYCJA KOSZALIN
Zapisy Na Rok Szkolny 2009/2010
Liczba osób ograniczona

PRYWATNY ZESPÓŁ
SZKÓŁ ZAOCZNYCH

Terapeuta
Zajęciowy
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Opiekunka
Środowiskowa

Informacja
o rekrutacji
l’rwvatin Zespół S^koł Zaocznych

niepubliczna szkoła dla młodzieży i dorosłych

Bezpłatne szkoły

Upoważnienie OKE 75/2009
aa prowadzenie egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe
Uprawnienia szkoły publicznej, zaświadczenia do ZUS, WKU,
Praktyki zawodowe, atrakcyjne czesne, tanie noclegi
KURSY: OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
JĘZYKA MIGOWEGO, MASAŻU LECZNICZEGO

Centrum medyczne BETA- TARNOWSKI
Koszalin, H. Modrzejewskiej 23A
tel. 094/343 35 70,502 503 814

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Ochrona danych osobowych w jednostce organizacyjnej
Ochrona informacji niejawnych
Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
>;
o

c

o
L.
D

c

szkolenia dla
Kadry kierowniczej instytucji i jednostek organizacyjnych
Pracowników przetwarzania i ochrony danych osobowych
Pracowników komórek obsługi klientów
Kierowników i pracowników Sekretariatów i Kancelarii
Pracowników pionów ochrony
Innych podmiotów zainteresowanych problematyka bezpieczeństwa

QZ a j ę o i a
prowadzi doświadczona kadra trenerska
konsultanci projektów z zakresu ochrony danych osobowych

KOSZALIN

501 027 898

609 316 202

2009/2010

www.optima.szkola.pl

szkoły policealne:
-

technik bhp
opiekun w domu pomocy społecznej
asystent osoby niepełnosprawnej
opiekunka środowiskowa
technik mechanik

licea dla dorosłych
technikum samochodowe uzupełniające
kurs terapii zajęciowej

studia zaoczne:
licencjackie, magisterskie, podyplomowe
- politologia
- pedagogika
- dziennikarstwo
- stosunki międzynarodowe

Koszalin, ul. Zwycięstwa 147/1
Tel. (094)344-51-19, (094)340-39-72
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Otwierać szkolę na ucznia
REFORMA OSWlAD Od 1 września w polskiej szkole zaczną obowiązywać nowe podstawy programowe. To oznacza
istotne zmiany w celach nauczania. Najpierw odczują je uczniowie podstawówek i gimnazjów.
Zbigniew Marecki

O Umożliwienie uczniom
wyboru z obowiązkowych zajęć
pozalekcyjnych artystycznych
i technicznych;
■ Możliwa kontynuacja po
ziomowania nauki języków ob
cych i obowiązkowy podział za
jęć z wf na fakultatywne i reali
zujące podstawę programową;
■ W przedmiotach przyrod
niczych (biologia, chemia, fizy
ka, geografia) można częściowow odejść od zajęć klasowo-lekcyjnych na rzecz zajęć
w blokach (doświadczenia, ob
serwacje terenowe);
■ Zdecydowane wzmocnie
nie oferty doradztwa zawodo
wego ułatwiającego uczniom
właściwe rozpoznanie swoich
rzeczywistych możliwości i do
konanie właściwego wyboru
kierunku dalszej edukacji.

zbigniew.marecki@gp24.pl
Najważniejsze z nich zostały
zapisane w rozporządzeniu
0 podstawach programowych
kształcenia ogólnego, które za
wierają przede wszystkim zbiór
oczekiwanych efektów pracy
nauczycieli i uczniów, a nie ob
raz zadań, jakie powinni wyko
nać nauczyciele.
Podstawy programowe za
kładają zdecydowane wzmoc
nienie znaczenia nauczania ję
zyka polskiego jako podstawo
wego narzędzia poznawania
1 opisywania świata oraz edu
kacji medialnej i informatycz
nej jako podstawy skutecznego
Pozyskiwania informacji i ko
munikowania się z innymi.
Generalnie szkoła ma być
bardziej otwarta na indywidu
alne potrzeby ucznia. Dlatego
reforma programowa kładzie
duży nacisk na tworzenie do
datkowych form kształcenia dla
tych, którzy potrzebują pomocy
i dla tych, którzy chcą wiedzieć
więcej i rozwijać swoje pasje.
- Te zmiany w dużym stop
niu nawiązują do rozwiązań,
które przez ostatnie 10 lat ćwi
czyliśmy w szkolnictwie spo
łecznym - ocenia Gabriela Jonik, dyrektor Gimnazjum Językowo-Informatycznego Społecz
nego Towarzystwa Oświatowe
go w Słupsku.
Poza tym nowe podstawy
Programowe dają więcej swobo
dy nauczycielom, którzy będą
mogli poświęcać z uczniami
więcej czasu na poznawanie
otoczenia i wykonywanie róż
nych doświadczeń.
Nowa podstawa programo
wa zrywa z obecną praktyką
powtarzania na poziomie gim
nazjalnym oraz szkoły średniej
lego samego schematu naucza
nia. Zamiast tego traktuje czas
nauki w gimnazjum oraz
w szkole ponadgimnazjalnej ja
ko spójny programowo, sześcio
letni (a w technikum nawet
siedmioletni) okres kształcenia.
Przez ten czas uczniowie
W pierwszej kolejności mają być
wyposażeni we wspólny, solid
ny fundament wiedzy ogólnej,

Liceum i technikum

Codzienna droga do szkoły. We wrześniu na uczniów będzie czekać sporo nowości.

po czym ma ona być znacznie
pogłębiona w zakresie odpowia
dającym indywidualnym zain
teresowaniom i predyspozycjom
każdego ucznia. Ma to pozwolić
na wolne od pośpiechu omówie
nie wszystkich podstawowych
tematów w zakresie klasyczne
go kanonu przedmiotów.
Na przykład, gimnazjalny kurs
historii skończy się na I wojnie
światowej, zaś kurs historii naj
nowszej znajdzie należny przy
dział czasu w szkole ponadgim
nazjalnej. Ponadto dłuższy czas
przeznaczony na naukę każde
go przedmiotu ma pozwolić na
uczycielom głębiej wejść w każ
dy temat.
Jednocześnie podczas nauki
w liceum lub technikum uczeń
będzie kontynuował aż do ma
tury naukę w zakresie obowiąz
kowych przedmiotów matural
nych: języka polskiego, języków
obcych i matematyki. Oprócz
tego wybierze kilka przedmio
tów (może wybrać także spo
śród wymienionych wyżej), któ
rych będzie się uczył w zakresie
rozszerzonym w znacznie więk

szej niż obecnie liczbie godzin.
Taka organizacja procesu na
uczania ma umożliwić uczniom
w każdym z wybranych przed
miotów osiągnąć poziom, które
go oczekiwano od absolwentów
liceów w latach ich świetności.
Czas pokaże, czy te ambitne za
łożenia uda się zrealizować.
Co się zmieni na różnych
etapach nauczania?

Przedszkole
■ Skupienie się na możliwie
wczesnym wspieraniu zdolności
rozwojowych dzieci między in
nymi przez rozpoczęcie pracy
z dziećmi trzyletnimi i obowiąz
kowe włączenie - od 2011 roku
- w obszar oddziaływania edu
kacyjnego pięciolatków;
■ Wzmocnienie bieżącej dia
gnozy rozwoju wychowanków,
której zadaniem będzie możli
wie wczesna identyfikaga moż
liwości i barier rozwojowych
dziecka;
■ Przygotowywanie dla ro
dziców pełnej informacji o sta
nie gotowości dziecka do podję
cia nauki w szkole;

*■ Pełna realizacja podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego stanowiącej
zbiór konkretnych umiejętno
ści, które powinno reprezento
wać dziecko opuszczające pla
cówkę przedszkolną.

Szkoła podstawowa
■ Od 1 września 2012 roku
obowiązek szkolny dla wszyst
kich sześciolatków - w okresie
przejściowym, czyli w latach
2009, 2010 i 2011 o tym, czy
dziecko sześcioletnie zostanie
uczniem, będą decydowali ro
dzice;
■ Zapewnienie, zwłaszcza
na pierwszym etapie kształce
nia, właściwej bazy lokalowej
budującej przyjazne i bezpiecz
ne środowisko rozwoju uczniów;
■ Skupienie się na indywi
dualnym podejściu do każdego
ucznia w celu rozpoznawania
i skutecznego wzmacniania je
go mocnych stron, gwarantują
cych mu osiągnięcie sukcesu
w szkole;
■ Zwiększenie liczby atrak
cyjnych zajęć opiekuńczych i do
A

Gimnazjum
■ Założenie, że nauka
uczniów w gimnazjum będzie
częścią kształcenia ogólnego,
które będzie następnie konty
nuowane i ukończone w I klasie
szkoły ponadgimnazjalnej;
■ Wprowadzenie drugiego
języka obcego;

A

„OGÓLNIAK”

english language school

Zaprasza na rok szkolny 2009/2010

since 1993

16 LAT SUKCESÓW!
NOWA FILIA SZKOŁY!
76-200 Słupsk, ul. 11 Listopada 15/1, ul. Garncarska 4
kom. 603 881 118 • www.english-progress.pl

Zapisy od 24.08.09

w godz-ló.00-19.00/sobota 10.00-12.00
----------------------------------- r----------------------- ■----------------- —----------------- ------

M

datkowych
pozwalających
uczniom w sposób atrakcyjny
spędzić czas w szkole także po
za godzinami zajęć obowiązko
wych;
■ Zmodyfikowanie sposobu
prowadzenia zajęć w klasie
pierwszej w celu stworzenia
z nich naturalnego przejścia
z obszaru wychowania przed
szkolnego do nauki w szkole;
■ Wprowadzenie możliwego
różnicowania poziomów na
uczania
języka
obcego
od IV klasy oraz obowiązkowy
podział zajęć wf na realizujące
podstawę programową z tego
przedmiotu (2 godziny w tygo
dniu) i fakultatywne (2 godziny
w tygodniu) zgodnie z indywi
dualnym wyborem uczniów;

Liceum Ogólnokształcące

progress

-7-t

Fot. Łukasz capar

■ Kontynuacja kształcenia
ogólnego w I klasie i wybór
przedmiotów do wyboru w kla
sach II i III (możliwy również
od klasy I), w tym kontynuacja
języka polskiego, języków ob
cych, matematyki, wychowania
fizycznego i religii/etyki oraz re
alizacja 2-3 przedmiotów we
dług programu rozszerzonego
i przynajmniej jednego przed
miotu uzupełniającego;
■ Możliwość wyboru trzecie
go języka obcego;
■ Możliwość odejścia od sys
temu klasowo-lekcyjnego i two
rzenie z mniejszej liczby klas
większej ilości grup, co w efek
cie daje obniżenie liczebności
uczniów w grupie i zwiększenie
efektywności nauczania;
■ Wprowadzenie dodatko
wych zajęć uzupełniających
do wyboru: (artystycznych oraz
ekonomii w praktyce;
■ Wprowadzenie obowiązu
jących uczniów bloków uzupeł
niających edukację: historia
i społeczeństwo - dla uczniów,
którzy wybrali przedmioty
przyrodnicze w zakresie rozsze
rzonym lub przyroda - dla tych,
którzy w zakresie rozszerzo
nym uczą się przedmiotów hu
manistycznych;
■ Nowa organizacja egzami
nu maturalnego. ■

74S209SLBH A?????????????????

• młodzież do klasy I, II, III (szansa na stypendium)
* dorosłych do 3-letniego liceum stacjonarnego
(wieczorowego) lub zaocznego na semestry I - VI.
Informacje i zapisy — sekretariat szkoły,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 — 15.30

www.ogolniak.com.pl,
ogolniak@ogolniak.com.pl
Szczecin, ul. Jagiellońska 62, tel./fax: 0 91 484 90 85
Äi4/i)yS/H-Ä
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Uczeń jest coraz droższy
PIENIĄDZE Szkolna wyprawka to wydatek minimum 600 zł na dziecko. - Jest za drogo - narzekają rodzice. Ale płacą,
bo nie mają wyjścia. Na rządowe zapomogi mogą liczyć tylko najbiedniejsi.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl
Możemy się cieszyć, gdy
do szkoły wyprawiamy tylko
jedno dziecko. W liczniejszych
rodzinach szkolna wyprawka to
prawdziwy cios dla domowego
budżetu.
- Na razie kupiłam tylko
książki, a już wydałam całą
pensję - mówi pani Małgorzata
z Ustki, mama trójki dzieci.
- Resztę kupimy tuż przed po
czątkiem roku szkolnego, jak
mąż dostanie pieniądze. Nieste
ty, z roku na rok jest drożej.
Nowy zestaw książek
do gimnazjum dla córki to wy
datek
361
zł.
Książki
do IV i VI klasy szkoły podsta
wowej kosztowały naszą czytel
niczkę po ok. 300 zł za komplet.
Do tego trzeba jeszcze doliczyć
zeszyty i przyboiy szkolne, czyli
ok. 120 zł na dziecko. Nowy tor
nister kosztuje ok. 100 zł. Pani
Małgorzata zrobiła wstępne ze
stawienie kosztów. Okazało się,
że wysłanie trójki dzieci
do szkoły pochłonie ok. 2 tys. zł.
- I to się nazywa bezpłat
na oświata - ironizuje pani
Małgorzata.
To oczywiście wersja opty
mistyczna. Jeśli bowiem ze

chcemy spełnić zachcianki naj
młodszych, to koszty pójdą jesz
cze w górę.
- Tegorocznym hitem są ze
szyty z bohaterami popular
nych filmów i kreskówek, jak
np. „Hannah Montana” czy
„Włatcy móch” - mówi sprze
dawca ze sklepu papierniczego
w Słupsku. Popularne są także
kredki i flamastry z trójkątnym
uchwytem, dużo wygodniejsze
niż okrągłe.
- Na takie różne akcesoria
i zeszyty wydaliśmy po ok.
250 zł - mówi Agnieszka Kola
sek ze Słupska, mama trzech
córek. - Dla mnie to nie jest
w tym roku tak wielki koszt,
bo do szkoły chodzą już tylko
dwie córki. Najstarsza w paź
dzierniku zaczyna studia, więc
wydatki rozłożą się w czasie,
a poza tym ona dorabia
i w znacznym stopniu sama się
utrzymuje.
Przy zakupie podręczników
można również skorzystać z po
mocy rządowej. Jest głównie
kierowana do uczniów I,
II i III klas szkoły podstawowej
oraz pierwszych klas gimna
zjum. By ubiegać się o dofinan
sowanie, trzeba spełnić kilka
warunków.
Najważniejszy
- miesięczne dochody rodziny

Aby obniżyć koszty, wiele osób szuka podręczników w antykwariatach.

nie mogą przekroczyć 351 zł
netto na osobę. ■
POMOC RZĄDOWA
Wartość pomocy nie może
przekroczyć kwoty: 150 zł - dla
ucznia klasy I i II szkoły podsta
wowej oraz dla ucznia klasy
I ogólnokształcącej szkoły mu
zycznej I stopnia; 170 zł - dla

ucznia klasy III tych szkół oraz
280 zł - dla ucznia klasy I gim
nazjum, dla ucznia klasy I ogól
nokształcącej szkoły muzycz
nej II stopnia.
Wniosek o udzielenie po
mocy składa się do dyrektora
szkoły, w której uczeń rozpo
czyna naukę w roku szkolnym
2009/2010. Z wnioskiem mogą

Fot. tuka« capar

wystąpić: rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia, nauczy
ciel, pracownik socjalny lub in
na osoba, za zgodą rodziców.
Do wniosku należy załączyć za
świadczenie o wysokości do
chodów, a także (w przypadku
ucznia, którego rodzina nie
spełnia kryterium dochodowe
go, lecz znajduje się w trudnej

sytuacji życiowej) uzasadnie
nie wniosku.
Termin składania wniosków
jest ustalony przez wójta, bur
mistrza lub prezydenta miasta,
właściwego dla siedziby szko
ły. Dyrektor szkoły zwraca ro
dzicom uczniów koszty zaku
pu podręczników po przedło
żeniu dowodu zakupu.
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PRYWATNA ŚREDNIA SZKOŁA

Prywatne Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące

75-847 Koszalin, ul. Wenedów 3
telefax 094 346 20 95

w Słupsku, ul. Kołłątaja 31A
Zaprasza na

Zapraszamy w roku szkolnym 2009/2010 młodzież i dorosłych!
Szkoła istnieje od 1994 r. Posiada własną bazę.
Obiekt chroniony, zamknięty. Niskie czesne!
Ulgi w opłatach dla uczniów wyróżniających się w nauce!

NOWE KIERUNKI
Morski
Bezpieczeństwa Narodowego
Uwaga!!! dla młodzieży spoza Słupska możliwość uzyskania atrakcyjnych stypendiów

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży
rok szkolny 2009/2010

-

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- TECHNIKUM HOTELARSKIE
- TECHNIKUM ŻYWIENIA

Zapraszamy również dorosłych do:
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego,
Prywatnego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego

Szkoły policealnej dla dorosłych na kierunki:
■ technik rachunkowości
• technik ekonomista
• technik obsługi turystycznej
■ technik handlowiec
• technik informacji naukowej
■ technik prac biurowych
• technik bezpieczeństwa i higieny praca
• technik architektury krajobrazu
• technik ochrony środowiska
■ technik administracji
• technik archiwista

Szkoły zaoczne - rok szkolny 2009/2010
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
(2-letnie)
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letnie)
- TECHNIKUM w zawodach:
* technikum żywienia
* technik mechanik

* technik elektryk
- POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZAOCZNE:
* technik informatyk
* technik żywienia
* technik hotelarz

Szkoła organizuje kursy:
Młodzieżowe
Liceum Ogólnokształcące,

ul. Kołłątaja 31 A
tel. (- 59) 8411 468
www.pmlo.slupsk.pl
kontakt: spolkanauka@wp.pl
TWWTBrT

- BHP
- GASTRONOMICZNE
(kucharz, kelner, barman)
- INFORMATYCZNE
- PEDAGOGICZNE i inne
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GŁOS DO SZKOŁY.

Egzaminacyjny kalendarz
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Wybierając się na egzamin, warto mieć ze sobą coś na szczęście.

w klasach dwujęzycznych,
14.00 j. angielski (pr)
7 maja (piątek) - 9.00 wie
dza o społeczeństwie (pp i pr),
14.00 historia sztuki (pp i pr),
10 maja (poniedziałek)
- 9.00 biologia (pp i pr) 14.00 hi
storia muzyki (pp i pr),
11 maja (wtorek) - 9.00 j.
niemiecki (pp), j. niemiecki
w klasach dwujęzycznych,
14.00 j. niemiecki (pr),
12 maja (środa) - 9.00 j.
hiszpański (pp), j. hiszpański
w klasach dwujęzycznych,
14.00 j. hiszpański (pr),

13 maja (czwartek) - 9.00
geografia (pp i pr), 14.00 wiedza
o tańcu (pp i pr),
14 maja (piątek) - 9.00 j.rosyjski (pp), 14.00 j. rosyjski (pr),
17 maja (poniedziałek)
- 9.00 historia (pp i pr), 14.00
chemia (pp i pr),
18 maja (wtorek) - 9.00 in
formatyka (pp i pr), 14.00 j.łaciński i kultura antyczna (pp

ipr),
19 maja (środa) - 9.00 j.
francuski (pp), j. francuski
w klasach dwujęzycznych,
14.00 j. francuski (pr),
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Obaj panowie prowadzicie szkołę
wieloletnimi nauczycielami języka
angielskiego wyjaśnijcie, skąd tak
duże zainteresowanie nauką języka
angielskiego w systemie
pozaszkolnym?

Bogdan Grabowski: Rzeczywiście,
nasza szkoła ma siedzibę w Słupsku,
ale mamy swoją filie w Sławnie,
prowadzimy również zajęcia w
Redzikowie, natomiast odpowiadając
na twoje pytanie należy powiedzieć, że
jest kilka istotnych przyczyn, leżących
w obszarze kulturowym, biznesowym,
turystki i komunikacji. Jednakże,
wydaje się, że głównym
mechanizmem napędowym jest
inwestowanie we własne umiejętności
lub umiejętności dzieci, które będą
absolutnie niezbędne w przyszłym
życiu zawodowym młodego człowieka.
Spuścizna Imperium Brytyjskiego,
potęga ekonomiczna USA i fakt, że dla
około 2 miliardów ludzi język angielski
jest albo językiem ojczystym albo
urzędowym sprawia, że stał się on
językiem powszechnej komunikacji
międzynarodowej.
A czym różni się Wasza szkoła od
innych funkcjonujących w Słupsku?

Sylwester Szmaciński: Staram się

zawsze unikać odpowiedzi
bezpośredniej na to pytanie, które
często zadają nasi uczniowie. Szanuję

Fot. Krzysztof Tomasik

20 maja (czwartek) - 9.00 fi
zyka i astronomia (pp i pr),
14.00 filozofia (pp i pr),
21 maja (piątek) - 9.00 języ
ki mniejszości narodowych, j.
kaszubski, j. włoski (pp i pr),
22 maja (sobota) - 9.00
przedmioty zdawane w języku
obcym.
■ Egzamin maturalny
- część ustna: od 4 do 28 maja przeprowadzana jest w szko
łach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczą
cych szkolnych zespołów egza
minacyjnych. ■

NAUKA Oto kalendarz na nowy rok szkolny.
Chociaż nowy rok szkolny
dopiero za parę dni, juz te
raz warto zaplanować sobie
dni wolne od nauki, które
wypadają w tym okresie.
■ W tym roku nie będzie do
datkowego wolnego na Wszyst
kich Świętych. Święto wypada
w niedzielę, więc wyjazdy
na groby bliskich trzeba będzie
rozłożyć na dwa dni weekendu.
Święto 11 listopada wypada
w środę.
■ Zimowa przerwa świą
teczna rozpocznie się w śro
dę, 23 grudnia 2009 roku
i potrwa do czwartku, 31
grudnia 2009 roku. Trzeba
jednak pamiętać, że okres
od 1 stycznia (święto) do 3
stycznia 2010 roku (sobota
i niedziela) jest również wol
ny od zajęć szkolnych, a więc
rzeczywisty okres ferii świą
tecznych określić można ja
ko okres od 23 grudnia 2009
roku do 3 stycznia 2010 ro
ku. Pierwszy dzięn zajęć
w szkołach wypadnie więc
na poniedziałek, 4 stycznia
2010 roku.
■ Ferie zimowe na Pomo
rzu będą w tym roku szkol
nym w lutym. W wojewódz
twie zachodniopomorskim
będą trwały od 1 do 14 lute
go 2010 roku, a w Pomor
skiem - od 15 do 28 lutego.
■ Wiosenna przerwa świą
teczna rozpocznie się w czwar
tek, 1 kwietnia i potrwa

do wtorku, 6 kwietnia 2010 ro
ku, bo dni tygodnia przypadają
ce na początek (czwartek) i ko
niec (wtorek) ferii wielkanoc
nych nie sąsiadują z dodatko
wym okresem wolnym od zajęć,
więc okres od 1 do 6 kwietnia
2010 roku jest jednocześnie rze
czywistym okresem ferii wiel
kanocnych.
■ O jeden dzień wolny wię
cej będzie w maju. Wprawdzie 1
maja wypada w sobotę, ale
święto 3 maja w poniedziałek,
więc po majowym weekendzie
wrócimy do szkoły dopiero 4
maja.
■ Boże Ciało wypada
w czwartek, 3 czerwca.
■ Wakacje letnie w roku
szkolnym 2009/2010 rozpoczną
się w piątek, 25 czerwca 2010
roku, a zakończą we wtorek, 31
sierpnia 2010 roku.
(maz, wna)

- - - - - - - - - - - W LICZBACH

67
dni potrwają w sumie
przyszłoroczne wakacje,

9
miesięcy nauki pozostało do ich
rozpoczęcia,
V
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językową GLOB w Słupsku. Będąc
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| Już teraz zaplanuj
| ferie i wakacje

ROK SZKOLNY Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił już terminy
tegorocznych egzaminów kończących poszczególne etapy kształcenia.
■ Sprawdzian w szkołach
podstawowych - 8 kwietnia
2010 roku (czwartek), godz. 9.
■ Egzamin gimnazjalny: 1)
część humanistyczna - 27
kwietnia 2010 roku (wtorek),
godz. 9, 2) część matematycz
no-przyrodnicza - 28 kwietnia
2010 roku (środa), godz. 9, 3)
język obcy nowożytny - 29
kwietnia 2010 roku (czwartek),
godz. 9.
■ Egzamin gimnazjalny
w szkołach dla dorosłych,
tam gdzie nauka kończy się
w semestrze jesiennym: 1)
część humanistyczna - 11
stycznia 2010 roku (ponie
działek), godz. 15, 2) część
matematyczno-przyrodnicza
-12 stycznia 2010 roku
(wtorek), godz. 15, 3) język
obcy nowożytny - 13 stycz
nia 2010 roku (środa), godz.
15.
■ Egzamin maturalny
w 2010 r. - część pisemna:
4 maja (wtorek) - 9.00: język
polski (poziom podstawowy pp), 14.00: język polski (poziom
rozszerzony-pr),
5 maja (środa) - 9.00 mate
matyka (pp), 14.00 matematy
ka (pr)
6 maja (czwartek) - 9.00 j.
angielski (pp), j. angielski

sobota - niedziela
22 - 23 sierpnia 2009

pracę innych ośrodków i wolałbym
skupić się na naszych atutach. Po
pierwsze lektorzy, których praca
świadczy o szkole. Współpracują z
nami od 8 do 9 lat, zmiany kadrowe
są niewielkie , a to ważne przy
zachowaniu ciągłości nauczania.
Następny atut to laboratorium
językowe, nieoceniona pomoc przy
nauce konwersacji. Nawet najbardziej
opornym puszcza „blokada mówienia”
po kilku miesiącach. Organizujemy też
wycieczki do Londynu z
zakwaterowaniem u rodzin
angielskich. Poza tym mamy lekcje
tematyczne, których celem jest
przybliżenie kultury anglosaskiej.
Halloween, na przykład, to wielka
impreza w naszej szkole. Ze względu
na liczbę kursantów, łatwo nam
zapewnić ciągłość nauczania i
precyzyjnie modyfikować grupy pod
względem wiekowym i poziomu
zaawansowania co procentuje bardzo
dobrymi wynikami.
Czy nadal uczniowie są
zainteresowani zdawaniem
egzaminów Cambridge?

B.G.: Owszem, ale należy
stwierdzić, że popularność spada i z
roku na rok coraz mniej uczniów jest
zainteresowanych tymi egzaminami.
My oczywiście przygotowujemy
chętnych do egzaminów FCE, Advance
czy Proficiency, ale obecnie posiadacz
jednego z tych certyfikatów i tak nie

jest zwolniony z matury, a sama
matura stała się bardzo precyzyjnym
narzędziem pomiarowym. Akcent
przesuwa się na zdobycie
umiejętności a nie dokumentu
zaświadczającego o tych
umiejętnościach.
Widzi się reklamy mówiące o
metodach pozwalających nauczyć się
języka szybko i bezboleśnie. Czyjest
rzeczywiście taka pigułka, po zażyciu
której będę „szybko, wszystko umiał"?

S.S.: Odpowiem przewrotnie. Studia
na filologi angielskiej trwają 5 lat, a
kandydaci już dysponują wiedzą
określaną jako bardzo dobra
znajomość języka. Czy można zatem
uczyć się kilka razy szybciej i
skuteczniej? Uważam, że nie.
Oczywiście trudno porównywać studia
akademickie do powszechnej nauki
języka obcego, ale czas poświęcony
nauce jest kluczem do poznania.
Jasne, że można się sporo nauczyć w
kilka miesięcy ale czy mamy kilka
godzin dziennie na angielski? Nasz
system oferujący 120 - 130 godzin
lekcyjnych rocznie wydaje się
optymalny, zwłaszcza w odniesieniu
do uczniów obłożonych obowiązkami
szkolnymi. A należy pamiętać, że na
maturze wymagana jest dogłębna
znajomość języka, bez pominięcia
jakichkolwiek elementów.
Dziękuję za rozmowę.

www.glob.cba.pl
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Dziennik w komputerze
EDUKACJA Od września nauczyciele mogą prowadzić wyłącznie elektroniczne dzienniki lekcyjne. Ich wprowadzenie bę
dzie zależeć od decyzji gminy. Dzięki nim rodzice będą mogli na bieżąco śledzić postępy swoich pociech.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Dyrektorzy szkół, przed
szkoli lub innych placówek
oświatowych mogą już przygo
towywać się do wprowadzania
w formie elektronicznej m.in.
dzienników zajęć lub lekcyj
nych. Umożliwiło to nowe roz
porządzenie ministra edukacji
z 16 lipca 2009 r.
Szkoły mogły wcześniej pro
wadzić dzienniki elektroniczne,
ale wciąż wymagane było pro
wadzenie równolegle ich w wer
sji papierowej. Od września na
uczyciele mogą stosować wy
łącznie elektroniczne dzienniki.
Nowelizacja nie przesądza jed
nak o obowiązkowym ich pro
wadzeniu w szkołach. Dyrektor
placówki będzie mógł je wpro
wadzić wyłącznie za zgodą or
ganu prowadzącego, którym
najczęściej jest gmina. Samo
rządy muszą jednak sfinanso
wać wyposażenie szkół w odpo
wiedni sprzęt i oprogramowa
nie oraz przeszkolić nauczycieli.
Nowe przepisy określają też
warunki rejestrowania, prze
chowywania i dostępu do da
nych zawartych w dzienniku
elektronicznym po zakończeniu
roku szkolnego lub semestru.

Andrzej Chojnacki, nauczycviel ze słupskiej Szkoły Podstawowej nr 5, przegląda elektroniczną wersję dziennika lekcyjnego.

Dziennik elektroniczny bę
dzie także dodatkową formą
kontaktu między szkołą a rodzi
cami uczniów. Nauczyciele
na bieżąco będą uzupełniać
elektroniczny dziennik, wpisu
jąc do niego m.in. uwagi o za
chowaniu ucznia i oceny z po
szczególnych przedmiotów.

Z kolei rodzice i uczniowie będą
mogli o każdej porze mieć
wgląd do tych informacji.
Czy szkoły gremialnie wpro
wadzą nowy system zapisywa
nia ocen i uwagi o uczniach?
Mogą być z tym kłopoty.
- Generalnie jestem za, ale
na razie żadna ze szkół nie wy
R
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Księgarnia
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stąpiła do nas z wnioskiem
o wprowadzenie dziennika
elektronicznego jako jedynej
formy zapisywania ocen - mówi
Bogdan Leszczuk, dyrektor wy
działu oświaty w słupskim ra
tuszu. - My też nie będziemy
w tej chwili na szybko wdrażać
tego systemu we wszystkich na

Fot. Kamil Nagórek

szych szkołach w mieście, bo
brakuje pieniędzy na wszystkie
niezbędne prace i zakupy. Bę
dziemy jednak wspierać tych,
którzy zdecydują się na rozwią
zania pilotażowe.
Podobnie jest w wielu in
nych gminach, choć są i takie,
gdzie dzienniki elektroniczne

już działają. Tak jest na przy
kład w Szkole Podstawowej
w Łebie.
- Dziennik elektroniczny
zaczęliśmy testowo wprowa
dzać od grudnia ubiegłego
roku. Od kwietnia wszystkie
klasy są wyposażone w kom
putery podłączone do sieci
- mówi Tadeusz Rabka, dy
rektor Szkoły Podstawowej
w Łebie. - Od września
dziennik elektroniczny bę
dzie dla nas podstawową for
mą zapisywania wszystkich
informacji przez nauczycieli.
Będziemy w nim umieszczać
wszystkie zapisy, które poja
wiają się w dziennikach tra
dycyjnych. Bardziej rozbudo
wana będzie część z ocena
mi, aby rodzice mieli pełną
wiedzę, kiedy i za co ucznio
wie je otrzymali. Rodzice
i uczniowie już otrzymali ha
sła, przy pomocy których
mogą wejść na strony inter
netowe. Tam mogą oglądać
wszystkie zapis. Za to od ra
zu mogą napisać list elektro
niczny do nauczyciela. Bali
śmy się, że nowoczesność
spowoduje, że rodzice rza
dziej będą odwiedzać szkołę,
ale chyba nie ma takiej za
leżności. ■
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Oświacie potrzeba
stabilizacji i spokoju

Reformę szkolnictwa
przećwiczono na nas

ROZMOWA z Elżbietą Zdunek, dyrektorem Gimnazjum nr 3 w Szczecinie,
o wyzwaniach, jakim przez dziesięć lat musiały sprostać publiczne gimnazja.

ROZMOWA z Gabrielą Jonik, dyrektorem Gimnazjum Językowo-lnformatycznego STO w Słupsku, o szansach i możliwościach, jakie dają gimnazja prywatne.

- Jak wspomina pani re
formę oświaty sprzed
dziesięciu lat, która spo
wodowała m.in.
utworzenie gimnazjów?
- Powstanie gimnazjów to
historyczny fakt dla naszego
kraju i systemu oświaty. 10 lat
temu, jako doświadczony na
uczyciel bałam się, że te zmiany
Wywołają jedynie zamieszanie,
którego nie da się uporządko
wać. Zabierając wtedy głos w tej
sprawie, mówiłam, że szkoła
Potrzebuje spokoju, stabilizacji,
a nie tak radykalnych prze
mian. Podkreślałam, że skoro
już musimy tworzyć gimnazja,
to róbmy zespoły szkół albo po
wołujmy je przy liceach. Nieste
ty, jak to u nas, pozwolono nam
opiniować rządowe projekty, ale
uikt głosów nauczycieli nie słu
chał.
Władze musiały dokonać
wyboru, które ze szkół podsta
wowych trzeba rozwiązać, które
mają wygasać, a które pozostać.
Często ten wybór był przypad
kowy, zniknęło w ten sposób
wiele wspaniałych szkół.
Kiedy nastało nowe, nauczy
ciele zabrali się solidnie do pra
cy, bo to na nich miał spoczy
wać sukces reformy. Wykonali
śmy wówczas ogromną pracę,
nikt nie domagał się nawet
urlopu wakacyjnego. Pracowakśmy, aby 1 września wszystko
było na „medal”.
- Jak ocenia pani funk
cjonowanie gimnazjów
z perspektywy 10 lat?
- Można powiedzieć, że
Po 10 latach funkcjonowania
gimnazjów jest niemal normal
nie, jak to w szkole. Przyzwy
czailiśmy się, że tak jest. Młodzi
nauczyciele nie wiedzą nawet,
jak to drzewiej bywało w pol
skiej szkole. O ile łatwiej i sku
teczniej było kiedyś pracować.
Dzisiaj gimnazjalista przy
chodzi do nas jako osoba anoni
mowa, musimy go poznać, więc
obserwujemy, diagnozujemy
i zaczynamy wdrażać dla niego
»nowe”. Nowe otoczenie, nowi
nauczyciele, nowe przedmioty,
nowe i dużo większe wymaga
nia, a chęci i możliwości
Uczniów bardzo różne.
- Jak zmiana otoczenia,
przejście ze szkoły pod
stawowej do gimnazjum
wpływa na uczniów?
- Gimnazjalista znajduje się
^ szczególnym okresie rozwoju,
a jego ja” jest w fazie „podwyż
szonego ryzyka”. Często jest to
faza buntu, rozwoju uczuć wyż
szych, a tu pojawiają się wyma
gania, wymagania i jeszcze raz
Wymagania. Zanim dobrze po
znamy ucznia, jego rodzinę i to,
co ma wpływ na jego osobowość,
mija często rok. Zostają dwa la
ta na ukształtowanie młodego
człowieka, któremu musimy
»Wtłoczyć” ogromną ilość wiado
mości, wyposażyć go w umiejęt
ności niezbędne do życia, które
Pozwolą mu pozytywnie zdać
egzamin zewnętrzny, ale także
stać się świadomym Polakiem
1 kosmopolitą.
- Jak ocenia pani tworze
nie gimnazjów
przy nąjlepszych liceach?

- Gimnazja mają już 10
lat. Pani kieruje jednym
z nich od 8 lat. Czy z tej
perspektywy można po
wiedzieć, że warto było
tworzyć gimnazja?
- Mogę mówić o własnych
doświadczeniach, bo inne
mają dyrektorzy dużych,
masowych szkół, a inne ci,
którzy kierują małymi, ka
meralnymi placówkami. Na
sza zalicza się do tej drugiej
grupy. Z mojej perspektywy
to były bardzo udane lata.
Największym problemem
było dobranie nauczycieli.
Przed utworzeniem gimna
zjum prowadziliśmy bowiem
tylko liceum ogólnokształcą
ce i współpracowaliśmy z na
uczycielami, którzy w znacz
nej części byli jednocześnie
nauczycielami akademicki
mi. Oni bardzo dobrze
sprawdzali się w liceum.
Po utworzeniu gimnazjum
okazało się, że nie da się
przenieść metod stosowa
nych w liceum do tego nowe
go typu szkoły. W gimna
zjum nauczyciel musi być
także wymagający, ale jed
noczenie powinien spełniać
rolę matki, do której ucznio
wie przychodzą ze wszystki
mi swoimi problemami. Te
raz już wiem, że nie wszyscy
nauczyciele potrafią łączyć
te dwie role.
- Często można usłyszeć,
że gimnazja nie spraw
dzają się, bo gromadzą
w jednym miejscu duże
grupy młodzieży w wieku
dojrzewania, która ma
poczucie anonimowości,
co powoduje spore pro
blemy wychowawcze. Czy
pani to potwierdza?
- To może być problem
szkół masowych. My nie ma
my kłopotów z agresją, bo
u nas wszyscy się znają i nie
można nic zrobić anonimo
wo. Za to często stykamy
z dziećmi bardzo wrażliwy
mi, które nie wierzą w swoje
możliwości. Trzeba umieć
do nich dotrzeć, uświadomić
im ich możliwości i zmoty
wować do wykazania się
w różnych dziedzinach dzia
łalności. Dzięki temu, że
pracujemy w małych gru
pach, 14-15-osobowych, moż
liwości dotarcia do ucznia są
większe. Efekty widać, bo
od lat nasi uczniowie otrzy
mują bardzo dużo punktów
podczas testów gimnazjal
nych i zwykle bez kłopotu
dostają się do najlepszych li
ceów. Odnoszą także liczne
sukcesy na innych polach,
a jednoczenie są aktywni
społecznie
i
wrażliwi
na sprawy najbliższego oto
czenia. To znaczy, że reali
zujemy zarówno cele dydak
tyczne, jak i wychowawcze.
- W tym roku do gimna
zjów wchodzi reforma
programowa. Jak pani
ocenia tę zmianę?
- Mam wrażenie, że założe
nia reformy zostały sprawdzone
w szkołach Społecznego Towa
rzystwa Oświatowego, bo to, co

Elżbieta Zdunek

Zanim do
brze pozna
my ucznia,
mija często
rok. Na na
ukę zostaję
dwa lata.
Elżbieta Zdunek

- To kuriozalna sytuacja,
z którą w Szczecinie często ma
my do czynienia. Do gimnazjów
tych trafiają najlepsi uczniowie.
To sprawia, że w pozostałych
gimnazjach nie ma prymusów.
Skutek tego zjawiska jest taki,
że w gimnazjach funckjonują-

Fot. Andrzej Szkocki

cych samodzielnie trudniej
i mozolniej się pracuje.
Aby osiągnąć sukces, czyli
w miarę dobry wynik z egzami
nu zewnętrznego, trzeba dwa
razy więcej pracować, nieustan
nie mobilizować młodzież, sto
sować wyszukane metody i or
ganizować masę dodatkowych
zajęć.
- Co zmieniłaby pani
po 10 latach funkcjono
wania gimnazjów albo
na co położyła większy
nacisk?
- Szkole potrzeba spokoju,
stabilizacji i rozsądku ludzi de
cydujących
o
zmianach
w oświacie. Gimnazja potrzebu
ją więcej środków na nowe na
rzędzia do nauki, na poprawę
bezpieczeństwa, więcej etatów
na obsługę. Młodzież zaś po
trzebuje mądrości pedagogów
oraz miłości i troski rodziciel
skiej.
Rozmawiała Monika Stefanek

Gabriela Jonik

ma się obecnie stać standardem
w gimnazjach, my już ćwiczymy
od 10 lat. Myślę o podziale
na grupy podczas lekcji języków
obcych czy o wprowadzeniu na
uki drugiego języka obcego.
Od dawna także wskazywali
śmy, że program gimnazjalny
jest zbyt przeładowany i teore
tyczny, a nie ma w nim miejsca
na doświadczenia i swobodę
w poznawaniu otoczenia. Teraz
ma to się zmienić. Na przykład
aż jedna czwarta zajęć z przed
miotów przyrodniczych może
się odbywać w terenie. To po
zwoli na pewien oddech.
- Krytycy takich rozwią
zań mówią, że w efekcie
dojdzie do kolejnego ob
niżenia poziomu
nauczania?
- Być może, ale młodzież
w gimnazjach musi wytrzymać
psychicznie. Musi mieć też czas
na rozwijanie pasji, a nie tylko
koncentrowanie się na nauce

Fot. Kamil Nagórek

i przygotowaniach do egzaminu
końcowego.
- Jak pani zdaniem będzie
wyglądać przyszłość małych
gimnazjów społecznych czy
prywatnych?
- Będzie coraz trudniej
utrzymać tego typu szkoły,
bo ze względu na szeroką
ofertę edukacyjno-wycho
wawczą one nie należą do ta
nich. Tymczasem wyraźnie
widać dwa niekorzystne zja
wiska. Z jednej strony niż
demograficzny powoduje, że
w ogóle ubywa uczniów,
a z drugiej kryzys gospodar
czy odbija się na kieszeni ro
dziców, dla których mie
sięczne czesne w granicach
400 złotych to spory wyda
tek, zwłaszcza w mniejszych
miastach. Jednocześnie ro
śnie konkurencja, więc część
ambitnych szkół może mieć
kłopot z utrzymaniem się.
Rozmawiał Zbigniew Marecki

VIII
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Katarzyna Kolasińska
z Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie

- Nie znam ani jednego
psychologa, pedagoga czy na
uczyciela, który byłby zadowo
lony z utworzenia gimnazjów.
Wątpliwa dla mnie jest już sa
ma zasadność „wyjmowania"
uczniów w wieku dojrzewania
z ich dotychczasowego środo
wiska i wtłaczania ich w nowe,
zupełnie inne. Konsekwencją
tego jest budowanie nowych
hierarchii, co z kolei prowadzi

.............. . ;

do wzrostu agresji pomiędzy
uczniami.
Z moich doświadczeń wy
nika, że gimnazjaliści są grupą
bodaj najbardziej potrzebują
cą pomocy psychologa i naj
częściej dotkniętą zaburzenia
mi.
Swego czasu, podczas kon
ferencji prowadzonej przez
„Głos" w ramach akcji „Bez
pieczna szkoła", postulowa

łam wprowadzenie w pierw
szej klasie gimnazjum zajęć
rozwijających dojrzałość spo
łeczną. Polega to na nauce
rozmawiania, wyrażania swo
jego zdania i realizowania ce
lów bez naruszania godności
innych osób. Taki trening
umiejętności społecznych
na
pewno
wpłynąłby
na zmniejszenie zachowań
agresywnych.

MÓWI KURATOR OŚWIATY

Maria Borecka,
wicekurator oświaty
w w woj. zachodniopomorskim

- W 1999 roku dyrektorzy
i nauczyciele stanęli przed
ogromnym wyzwaniem stwo
rzenia od podstaw nowego ty
pu szkoły - w zasadzie bez
wzorów i przykładów.
Zmuszeni byli do pionier
skich poszukiwań metod, form
pracy, rozwiązań, które spełni
łyby oczekiwania i wymagania
stawiane nie tylko przez twór
ców reformy, ale także przez
rodziców i uczniów.

I tak gimnazja stały się naj
nowocześniejszymi szkołami
o najlepiej wówczas przeszko
lonej kadrze pedagogicznej.
Nauczyciele, którzy zostali
wybrani do pracy w gimna
zjum, czuli się autentycznie
wyróżnieni. Byli to najlepsi
z najlepszych.
Krytyka gimnazjów polega
jąca na nagłaśnianiu tylko pro
blemów
wychowawczych
w tych szkołach wynika chyba

z ludzkiej niewiedzy. Przecież
wiek 13-16 lat to najburzliw
szy etap w rozwoju człowie
ka. Zawsze tak było i tak po
zostanie. Natury nie zmieni
my.
Dzięki gimnazjom moż
na jednak skoncentrować
uwagę wychowawców, wy
kwalifikowanych pedago
gów, a także psychologów
i terapeutów na problemach
dojrzewania.

Minęła de'
uczyliśmy
SZKOLNICTWO W obecnym kształcie gim”z
który postanowił upodobnić strukturę pols( ie
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Elżbieta Linartowicz,
Dyrektor Poradni
Akademos w Szczerinie

Tomasz Szewc,
nauczyciel języka polskiego
wZS0nr3wSłupsku

- Pomysł utworzenia gim
nazjów oceniam całkiem do
brze. Młody człowiek, który
w szkole podstawowej był
w jakiś sposób napiętnowany,
uznany na przykład za spóź
nialskiego czy nieuczciwego,
otrzymuje w gimnazjum szan
sę na nowe postrzeganie
przez środowisko szkolne.
Gimnazjum jest też miej
scem, w którym uczy się mło

dzież w tym samym wieku. Nie
ma więc problemu z rozdrob
nieniem się na młodszych
uczniów, którym trzeba za
pewnić opiekę i na starszych,
którzy potrzebują innego ro
dzaju wsparcia.
Wiek dojrzewania, w któ
rym znajdują się gimnazjaliści,
rodzi jednak problemy.
Dlatego uważam, że klasy
w gimnazjach powinny mieć

po dwóch wychowawców
i być mniej liczne.
W tym okresie życia nie
zmiernie ważne jest też dla
młodego człowieka wspar
cie, jakie może otrzymać
od innych ludzi, również jego
rodziny oraz szkoły.
To
ważne
zadanie
dostrzegam przede wszyst
kim jako priorytet dla gmin
i urzędów.

- Trudno odmówić do
brych intencji przy tworzeniu
reformy szkolnictwa w 1999 r.
Nowy system oświatowy miał
zapewnić podniesienie eduka
cji społeczeństwa przez upo
wszechnianie wykształcenia
średniego i wyższego i wyrów
nanie szans edukacyjnych.
Okazało się jednak, że teo
ria nie sprawdziła się w rzeczy
wistości, choć pewne efekty
przyniosła. Z pewnością jest to
położenie nacisku na naukę ję
zyków obcych, informatyki
i wychowania fizycznego, jed
nak kosztem obcięcia godzin
z przedmiotów ścisłych.
A przecież dziś już wiadomo,
że zawód inżyniera jest najbar
dziej poszukiwanym na rynku
pracy.
Udało się także unowocze
śnić
wyposażenie
szkół
w komputery i bogate biblio
teki. Dziś gimnazjaliści świet
nie radzą sobie z zagadnienia
mi informatycznymi i odnaj
dywaniem wiadomości w internecie, lecz tylko nieliczni
uczniowie potrafią wykorzy
stać te umiejętności w posób
twórczy.

Położony nacisk na zdawalność
testów
wytwarza
w uczniach jedynie potrzebę
zaliczenia danego progu trud
ności. Takie podejście obniża
poziom edukacyjny gimna
zjów i jednocześnie do tego
poziomu dopasowują się
szkoły średnie. W ten sposób
obniżeniu poziomu poddaje
się rówież kształcenie średnie
i później wyższe.
Ta zależność wynika mię
dzy innymi z oderwania mło
dzieży w ich najtrudniejszym
momencie
rozwojowym
od środowiska szkoły podsta
wowej, w której w naturalny
sposób przyzwyczajeni byli
do wytworzonych norm i za
chowań. Przychodząc do gim
nazjum, mają poczucie zmia
ny i chcą się poczuć jak dorośli.
Szpanują przed nowymi kole
gami i popisują się przed na
uczycielami. Klasy nie są zżyte.
To tworzy problemy wycho
wawcze I kłopoty z dyscypliną
na lekcji. Nauczyciel musi wię
cej uwagi i czasu poświecić
na utrzymanie uczniów w ry
zach. To bardzo utrudnia pro
ces dydaktyczny i przekazywa-

nie
uczniom
wiedzy
oraz kształcenie umiejętno
ści.
Moim zdaniem dokuczli
wym niedociągnięciem re
formy oświaty było także po
wielanie programów w gim
nazjum i liceum. Na szczęście
od września ulegnie to zmia
nie dzięki nowemu rozporzą
dzeniu resortu edukacji.
Przy wprowadzaniu refor
my w 1999 r. zapomniano też
o młodzieży z dysfunkcjami,
a szczególnie o osobach nie
pełnosprawnych. Nie ma dla
nich np. zapleczy rehabilita
cyjnych, a i poziom świado
mości społecznej w klasach
integracyjnych wobec dzieci
niepełnosprawnych pozosta
wia wiele do życzenia. To
efekt braku spójnego i ogól
nokrajowego programu edu
kacyjnego mówiącego o pro
blemach osób z różnymi dys
funkcjami.
Lukę tę z wielkim poświę
ceniem wypełniają szkolni
pedagodzy i psychologowie
oraz nauczyciele, którzy
każdego dnia wykonują
ogromną pracę.

MÓWI URZĘDNIK OŚWIATOWY

Lidia Rogaś,
dyrektor Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta w Szczecinie

- Reforma edukacji wpro
wadzająca do systemu oświa
ty gimnazja budziła wiele kon
trowersji. Tak radykalna zmia
na miała wielu przeciwników,
którzy czarno widzieli funkcjo
nowanie odrębnych szkół dla
uczniów - nastolatków w naj
trudniejszym okresie ich roz
woju. W mojej opinii - ocenia
jąc gimnazja z perspektywy
dziesięciu rozwojowych lat
- obawy sceptyków i przepo
wiednie wrogów reformy nie

potwierdziły się. Uważam, że
utworzenie gimnazjów przy
niosło wiele korzyści, a trudno
ści, jakie napotkaliśmy przy
wdrażaniu reformy, nie na
zwałabym negatywnymi skut
kami. Początkowo najwięk
szym problemem wydawała
się być konieczność mentalne
go usamodzielnienia się kadry.
Szkolne życie szybko jednak
wyklarowało model nauczy
ciela gimnazjum. Innym pro
blemem było zachowanie

uczniów
gimnazjów
w pierwszych latach gimna
zja uważane były niemalże
za „siedlisko wszelkiego zła",
z którym nauczyciele sobie
nie poradzą. A jednak
i na tym polu odnieśli sukces.
Każde nasze gimnazjum to
obecnie samodzielna, wy
specjalizowana szkoła, która
dzięki wytężonej pracy dy
rektorów, nauczycieli, a także
samych uczniów wypracowa
ła indywidualną tożsamość.

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl
Od tego roku gimnazjum
stało się drugim, obowiązko
wym poziomem kształcenia
w Polsce. Uczęszcza do niego
młodzież w wieku 13-16 lat.
Nauka w gimnazjum trwa 3
lata i kończy się ogólnopol
skim egzaminem, od którego
wyników w dużej mierze za
leży wybór szkoły ponadgimnazjalnej.
Oczywiście tej zmianie to
warzyszyły liczne dyskusje
i spory, bo gimnazja miały
i nadal mają swoich zwolen
ników i przeciwników. Jedni
przekonywali, że są potrzeb
ne, bo trzeba oddzielić dzieci
młodsze od zbuntowanych
nastolatków. Inni pokazy

wali, że w ten sposób stwo
rzono placówki, w których
z powodu poczucia anonimo
wości i zebrania w jednym
miejscu dojrzewającej mło
dzieży rozwija się agresja
i patologie. Inne argumenty
podnosiły
samorządy,
zwłaszcza wiejskie, które
miały spore kłopoty z wyod
rębnieniem osobnych budyn
ków dla gimnazjów, a w porę
nie uzyskały na ten cel dota
cji rządowych.
Kolejne dyskusje dotyczy
ły podziałów w środowisku
nauczycielskim, bo powsta
nie gimnazjów spowodowało,
że powstała zupełnie nowa
grupa nauczycieli gimnazjal
nych. Dla jednych oznaczało
to awans, a dla innych zawo
dową degradację.
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MÓWI NAUCZYCIEL ZWIAZKOWIFC
- Zamysł stworzenia gim
nazjów był może nawet dobry,
ale jego wykonanie jest bez
nadziejne. Miały być osobne
budynki dla gimnazjów, inte
gracja i wyrównywanie szans,
a są zespoły szkół, subkultury,
walki plemienne między
uczniami oraz podział my i oni
między
nauczycielami
i uczniami.
Zapowiadano także two
rzenie szkół przyjaznych śro
dowisku, a powstały płacówki-molochy, w których uczą się
uczniowie dowożeni autobu
sami z całej gminy i wyrywani
na siłę ze swoich lokalnych
środowisk.
Poza tym czas nauki w gim
nazjum nie jest wykorzystany
edukacyjnie, bo pół roku,

Adam Zygmunt, prezes Okręgu
Zachodniopomorskiego ZNP:

n^zja zawdzięczamy reformatorskiemu rządowi Jerzego Buzka,
ols1 iego szkolnictwa do tej w Europie Zachodniej.

a czasem nawet cały rok zaj
muje nauczycielom wyrówny
wanie poziomów i sprawdza
nie, ile uczniowie naprawdę
umieją.
Z kolei ostatnie pół roku
trzeciej klasy gimnazjalnej
zwykle upływa na przygoto
waniach do testów gimnazjal
nych.
W efekcie tak naprawę tylko
dwa lata nauki przeznacza się
na wprowadzanie nowych tre
ści edukacyjnych.
Mrzonką są również w wie
lu gimnazjach zajęcia pozalek
cyjne. To prowadzi do tego, że
w gimnazjach gubi się
uczniów zdolnych, którzy swo
je pasje i zdolności ujawniają
w podstawówkach.
Opinie zebrali (ste, wna, maz)

.... ...... NASZA SONDA
Czy gimnazja sie sprawdziły?

Jednak po 10 latach funk
cjonowania gimnazjów tem
peratura dyskusji związa
nych z gimnazjami znacznie
SR ochłodziła. Wydaje się, że
dzisiaj one już na tyle wrosły
^ szkolny krajobraz, że żad
na z sił politycznych nie za
mierza dążyć do ich likwida
cji. Zwłaszcza że gimnazja
Jnż mają swoje rytuały, tra
dycje i osiągnięcia, a cała
rZesza nauczycieli czuje się
z nimi związana.
Zresztą podobnie było,
Sdy w 1932 roku do polskie
go systemu oświaty wprowa
dzono ośmioklasowe gimna2Ja, do których uczęszczali
Oczniowie w wieku od 10
do 18 lat. Wtedy co prawda
rządzący przełożyli na nasz
Srunt wzory niemieckie, ale

one przetrwały do 1948 ro
ku, kiedy gimnazja zlikwido
wały władze komunistyczne.
Współczesne gimnazja
funkcjonują w innym ukła
dzie, ale już przyczyniły się
do wydłużenia czasu nauki
młodych ludzi w Polsce. Te
raz znajdują się przed no
wym etapem w swoim roz
woju, bo rząd Donalda Tu
ska poprzez zmiany progra
mowe postanowił je wypeł
nić nowymi treściami i for
mami kształcenia. Ten ruch
już spowodował liczne dys
kusje, a za kilka lat przeko
namy się, czy przyczyni się
do poprawy kształcenia czy
też - jak prorokują pesymi
ści - będzie kolejnym kro
kiem w kierunku obniżenia
poziomu nauczania. ■

Magdalena Gruszewska,
studentka

Kamil Sadowski,
żołnierz zawodowy

Dominika Przybyszewska,
studentka

- Uważam, że gimnazja się
sprawdziły, zwiększyły poziom
wiedzy, jaką muszą opanować
młodzi ludzie, którzy wchodzą
w okres, gdy muszą wybrać
drogę życiową. Uważam, że
dobrze do tego przygotowują.
Dają nadzieję na lepszą eduka
cję, a potem ciekawą i atrakcyj
ną pracę.

- Moim zdaniem gimnazja
w ogóle się nie sprawdzają.
Nie przygotowują do nauki
w liceach. Winny jest temu
program nauczania. Ciągle się
zmienia, a każda zmiana to
utrudnienie. Powinno się
stworzyć program nauczania
od zera, od podstaw, ale raz
a dobrze.

- Gimnazja nie przyniosły
dotąd zbyt wiele dobrego.
Owszem, potrzebne są zmia
ny, ale takie, które uzgadniane
są z nauczycielami, rodzicami
i uczniami. Na razie wszystkie
projekty tworzą urzędnicy,
którzy wszystko robią wbrew
ludziom. Nie mają pojęcia, jak
uczą się zwykli ludzie.

Kinga Grudziewska, studentka

Kamila Grudziewska, studentka

Edward Koli, pracownik służby
zdrowia

- Gimnazjum to właściwie
tylko powtórka ze szkoły pod
stawowej. Poziom wiedzy
podnosi się w niewielkim stop
niu. Zły jest program naucza
nia, który daje uczniom nie
wiele nowej wiedzy. Moim
zdaniem powinno być osiem
klas podstawówki, a potem
od razu liceum, czyli tak, jak
było kiedyś.

- Myślę, że przez gimnazja
znacznie ucierpiał poziom w li
ceach. Powinno się znaleźć po
rozumienie pomiędzy ucznia
mi, nauczycielami i oświatą, że
by stworzyć dla uczniów od
powiedni program. Nie może
być tak, że po trzech latach
w gimnazjum, przychodząc
do liceum, powtarza się
wszystko od nowa.

- Co roku w gimnazjach po
jawiają się jakiś zmiany. Zmie
nia się program, trzeba kupo
wać nowe podręczniki. Łączy
się to z dodatkowymi wydat
kami i stresem. Moim zdaniem
powinno się powrócić do daw
nego rozwiązania, czyli ośmiu
klas podstawówki.
TOMASZ KOSZIEC, FOT. KN

W LICZBACH

13
lat ma młody człowiek, gdy po
skończeniu szkoły podstawowej
rozpoczyna naukę w gimnazjum,

16
lab gdy ją kończy,

8
lat nauki pozostało mu do tego, by
po ukończeniu liceum mógłopus'cić

mury szkoły wyższej z dyplomem
magistra wybranej specjalności.

Gimnazja wrosły w klimat polskiej oświaty, jednak ciągle spotykają się z bardzo skrajnymi opiniami. Taki ob
razek zaobserowaliśmy na jednej z ulic Słupska, tuż przy samej szkole, (wna)

fot. tuka« capa.
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Koniec taryfy ulgowej
OŚWIATA Przyszłoroczni maturzyści nie będą mogli korzystać z ułatwień na maturze wynikających z wrodzonych trud
ności ucznia z matematyką. MEN rozważa także możliwość likwidacji ulg z powodu dysleksji i dysgrafii.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Chodzi o dyskalkulię, czyli
zaburzenia powodujące trudno
ści w uczeniu się matematyki.
Osoba, która cierpi na to zabu
rzenie, może mieć kłopoty z za
pisywaniem działań i liczb.
Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
MEN chciało w tym roku prze
prowadzić ogólnopolskie bada
nia, aby sprawdzić, jak dużej
liczby uczniów dotyczy ten pro
blem. Sprawa jest o tyle ważna,
że od 2010 roku matura z mate
matyki będzie obowiązkowa.
Osoby z dyskalkulią, podobnie
jak te z dysleksją czy z dysgrafią, mogą mieć problem z zali
czeniem egzaminu.

Nie zbadają dyskalkulii
Jednak centrum nie uzyska
ło zgody resortu na przeprowa
dzenie badań. Stało się tak,
choć na swej strome interneto
wej już umieściło ankietę skie
rowaną do wszystkich poradni
psychologiczno-pedagogicznych
w kraju, w których pyta o liczbę
wydawanych rocznie opinii,
przygotowanie specjalistów
do badania tego zjawiska i for

my pomocy uczniom. Jedno
z pytań dotyczyło także potrze
by wprowadzenia zmian w pra
wie, które dawałyby uczniom
z dyskalkulią jakieś przywileje
podczas egzaminów. Tak
od dawna dzieje się w przypad
ku dysleksji czy dysgrafii. Od
powiednie zaświadczenie dają
uczniom prawo do dłuższego pi
sania testu i łagodniejszej oceny
błędów ortograficznych.
Centrum już jednak nie
zbiera ankiet, bo wiceminister
edukacji prof. Zbigniew Marci
niak, matematyk z wykształce
nia, stwierdził, że badanie nie
jest konieczne. Uważa, że nie
ma sensu, bo teorie naukowe
dotyczące dyskalkulii, które po
wstały w latach 30. ubiegłego
wieku, nie zostały potwierdzo
ne. Według niego nie ma dowo
dów na to, że z powodu zabu
rzeń mózgowych nie można na
uczyć się matematyki. Dlatego
nie przewiduje żadnych ulg
na egzaminach dotyczących
matematyki.
Część ekspertów związa
nych z Centrum Metodycznym
Pomocy Psychologiczno-Peda
gogicznej przekonuje jednak, że
problem istnieje. Zetknęli się
z nim także pracownicy poradni

Rozdawanie testów przed egzaminem.

psychologiczno-pedagogicz
nych, Jolanta Kamińska, dy
rektor poradni w Słupsku, sza
cuje, że dyskalkulią dotyczy ok.
1 proc. wszystkich uczniów, ale
jednocześnie przyznaje, że gdy
by zaczęto przyznawać jakieś
ulgi z tego tytułu, to im bliżej by
było do egzaminu, tym więcej

Przyszłość

w Twoich rękach!
Tmesm

Fot. x^of Tomasik

osób zgłaszałoby się do poradni
po zaświadczenia.
Na razie wszystko wskazuje
na to, że Centrum Metodycznej
Pomocy Psychologiczno-Peda
gogicznej MEN będzie prowa
dziło dalsze badania nad zjawi
skiem dyskalkulii we własnym
zakresie. Nie jest wykluczone,

że po pewnym czasie dyskusja
na ten temat wróci na forum
pubhczne.

A może zlikwidować
wszystkie ulgi
Jednak MEN w likwidacji
ulg chce pójść dalej. Rozważa
wprowadzenie takich zmian

prawnych, które pozbawią dys
lektyków ulg na sprawdzianie
po podstawówce, na egzaminie
gimnazjalnym i na maturze.
Wiceminister Marciniak chciał
by w zamian wydłużyć czas eg
zaminów. Według niego zwłasz
cza na egzaminach matural
nych „musi obowiązywać taka
sama, uczciwa miara dla
wszystkich”, bo jest to jednocze
śnie egzamin na wyższe studia.
Tymczasem ulgi przysłu
gujące dotychczas dyslekty
kom ze specjalnymi za
świadczeniami z poradni
psychologiczno-pedagogicz
nych to przede wszystkim
prawo do łagodniejszego oce
niania, a także do: korzysta
nia z pomocy nauczyciela,
który czyta teksty i treść za
dań; rozwiązywania testu
na komputerze, wydłużone
go czasu zdawania i pisania
na osobnej sali. Specjaliści
uważają, że likwidacja ulgi
dla dyslektyków byłaby nie
porozumieniem, ale jedno
cześnie przyznają, że o takie
ulgi próbują się ubiegać tak
że osoby, które dyslektykami
nie są. Ostateczna decyzja
w MEN jednak jeszcze nie
zapadła. ■
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Pierwsza matura z matmą
EGZAMINY W maju przyszłego roku maturzyści znowu będą musieli zdawać matematykę jako jeden z obowiązkowych
egzaminów. Zdecydowało o tym nowe rozporządzenie w sprawie matury, które przygotowało ministerstwo.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@ gp24.pl
W sumie abiturienci będą
zdawać trzy przedmioty obo
wiązkowe w ramach pięciu
egzaminów, do których będą
musieli podchodzić: pisem
nie i ustnie język polski i ob
cy oraz pisemnie właśnie
matematykę.
Wszystkie te egzaminy
mają się odbywać na jedna
kowym poziomie trudności.
Ci maturzyści, którzy zdo
będą co najmniej 30 procent
Punktów z każdego z tych
egzaminów, otrzymają świa
dectwa maturalne.
Jednocześnie będą też mo
gli podchodzić nawet do sze
ściu nieobowiązkowych eg
zaminów z innych przedmio
tów, do wyboru: na poziomie
Podstawowym albo rozsze
rzonym. Wyniki tych ostat
nich egzaminów nie będą
Wliczane do wyników matu
ry, ale będą się liczyć pod
czas rekrutacji na studia
Wyższe.
Rozporządzenie jednak ła
mie dotychczasowe zwycza
je, bo poprzednio reguły ma
turalne zmieniano na dwa
lata przed egzaminem. Tym

razem jest inaczej, ale resort
edukacji tłumaczy, że moż
na było tak zrobić, bo to nie
ogranicza
możliwości
uczniów, tylko je poszerza.
Na dodatek dotyczy to jedy
nie chętnych. Zaskoczenie
mimo to pozostało, bo jesz
cze w czasie trwania po
przedniego roku szkolnego
o takiej maturze nie było
mowy. Wtedy obowiązywało
rozporządzenie z września
2008 roku. Zgodnie z nim ja
ko dodatkowe można było
wybrać tylko trzy przedmio
ty.
Poza tym z powodu zmian
niektóre przedmioty będzie
trzeba zdawać podwójnie.
Do takiego rozwiązania będą
zmuszeni na przykład kan
dydaci na polonistykę, któ
rzy język polski obowiązko
wo będą musieli zdawać
na poziomie podstawowym,
ale uczelnie wyższe będą po
trzebowały egzaminu roz
szerzonego. Żeby ten wymóg
spełnić, abiturienci będą
musieli język polski zdawać
drugi raz. Ponadto absol
wenci szkół z nauczanym ję
zykiem mniejszości będą
zdawać egzamin ustny i pi
semny z tego języka. ■

Egzamin maturalny w I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku.

p. ..-i.- Coś fajnego dla małego...
czyli SJ0 Eureka dla dzieci

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

...

A GIELS i DLA P ZI DSZKOLAK 3W
Wasze dziecko ma ogromne pokłady energii? Jest ciekawskie i wszędobylskie? Pragniecie, aby poznawało świat nie tylko
z ekranu telewizora?
Studium Języków Obcych EUREKA już kolejny rok zaprasza maluchy w wieku 3-6 lat na ciekawe, twórcze zajęcia języka
angielskiego. Opracowane zostały one w oparciu o program TVP Lippy and Messy - nagrodzony projekt Sokratesa w 2005 r.
oraz laureata głównej nagrody w konkursie Świat Przyjazny Dzieciom.
Celem programu Lippy and Messy jest zapewnienie dzieciom rozrywki edukacyjnej doskonałej jakości, zapoznanie ich
z prostymi zwrotami i strukturami języka angielskiego, przyswojenie zasad wymowy i elementów wiedzy o kulturze. Nauka ma
tu formę zabawy animowanej przez lektora. Dzieci na przykład robią zakupy lub porządkują domek ucząc się nowych słów za
pomocą wyliczanek i piosenek. Zajęcia zapewniają nie tylko nauczenie się podstaw języka, ale również rozwój poznawczy
dziecka i jego ogólnej wiedzy o otaczającym świecie. Aktywizacja
pamięci i wyobraźni dziecka zagwarantuje mu spokojne i radosne
»nabywanie” języka podczas zabawy. Lekcje pozwalają dziecku
na ruch, śpiewanie oraz działania twórcze - na zakończenie roku
dzieci przygotowują małą inscenizację w oparciu o opanowany
materiał. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 45
minut. Kursy cieszą się ogromną popularnością, mali słuchacze
zdumiewają swoich rodziców nabytymi umiejętnościami. Jak
powiedziała jedna z Mam podczas rozdania świadectw- efekty
przeszłyjej najśmielsze oczekiwania.
Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty w dniu 29 sierpnia
(sobota) o godz. 12:00. Z przyczyn organizacyjnych, prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr (094) 34714 99.

KLUB MALUCHA SJO EUREKA

Wasz maluch nie dostał się do przedszkola lub żłobka? Jest zbyt chorowity, aby tam uczęszczać? A może nie wykazuje cech
gotowości przedszkolnej i boi się całkowitej rozłąki z opiekunem na 8-9 godzin? Martwicie się, czy pójście do przedszkola nie
będzie dla malca zbyt stresujące?
SJO EUREKA zaprasza wszystkie maluchy do KLUBU MALUCHA - miejsca, gdzie dzieci bawią się i uczą pod okiem
doświadczonego pedagoga, zdobywają nowe doświadczenia i rozwijają umiejętność współdziałania. Zakres działań ma
ułatwić dziecku adaptację w nowym, przyjaznym środowisku, a w przyszłości złagodzić stres związany z pójściem do
przedszkola. Poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne, wspólne
czytanie i zabawę tematyczną dzieci zdobywają wiedzę i uczą
się funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Poznają zasady
i obserwują jak ich przestrzeganie sprzyja udanej wspólnej
zabawie. Opiekunowie mogą, choć nie muszą uczestniczyć w
zajęciach wspólnie z dzieckiem, z czasem ich obecność staje
się z reguły niepotrzebna.
Zajęcia w KLUBIE MALUCHA to propozycja łagodnego
i bezstresowego przejścia z pod opieki mamy czy babci do
grupy rówieśników, a więc w przyszłości do grupy
przedszkolnej czy zespołu klasowego.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, w godzinach przedpołudniowych.

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w dniu 29 sierpnia (sobota) o godz. 10:00.
www.sjoeureka.pl
Koszalin,ul. Wojska Polskiego 24-26, tel/fax: (094) 34714 99
2813309G1K2A

Fot Krzysztof Tomasik

Nowa podstawa
każe uczyc inaczej
DYDAKTYKA Zmiany programowe w polskiej oświecie mają także spowodo
wać nowy sposób naucznia ważnych przedmiotów.
Język polski nie tylko
na polskim
W podstawie programo
wej zapisano, że jednym
z najważniejszych zadań
szkoły jest kształcenie umie
jętności posługiwania się ję
zykiem polskim. Wypełnia
nie tego zadania należy
do obowiązków wszystkich
nauczycieli, nie tylko poloni
stów. Szkoła ma wykształcić
człowieka, który będzie po
trafił sprawnie posługiwać
się językiem ojczystym, co
jest warunkiem wszelkiej
komunikacji, a także wszel
kiego uczenia się, będzie
świadomym i aktywnym
uczestnikiem kultury w roz
maitych jej przejawach, zy
ska ogładę humanistyczną
niezbędną we współczesnym
świecie, nauczy się samo
dzielności, odwagi, ale i dys
cypliny w myśleniu.

Języki obce, aby się poro
zumieć
Podstawowym
celem
kształcenia językowego jest
zdobycie przez uczniów
umiejętności skutecznego
porozumiewania się w języ
ku obcym w mowie i w pi
śmie. Dlatego program na
uczania kładzie duży nacisk

na praktyczne porozumie
wanie się.

Wiedza historyczna
i obywatelska
Istotną nowością podsta
wy nauczania historii jest
połączenie programowe cy
klu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Przyjęcie te
go rozwiązania powoduje, że
w gimnazjum uczeń zapozna
się z historią Polski i świata
do 1918 r. Materiał obejmu
jący dzieje po I wojnie świa
towej aż po czasy współcze
sne został przeniesiony
do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Takie wzmocnienie histo
rii najnowszej w obecnej
podstawie wynika z przeko
nania, że znajo-mość historii
XX wieku stanowi klucz
do lepszego rozumienia ota
czającego świata, mecha-nizmów życia społeczno-poli
tycznego i wydarzeń dnia
dzisiejszego, a zarazem roz
wija świadomość obywatel
ską.
W szkole ponadgimnazjalnej
uczniowie będą mogli wybrać
pogłębiony, erudycyjny kurs hi
storii o dużym wymiarze go
dzin, przygotowujący do stu
diów wyższych, zwłaszcza

na kierunkach humanistycz
nych i społecznych.
Uczniowie decydujący się
na inny profil realizować będą
obowiązkowy przedmiot Histo
ria i społeczeństwo. Dziedzic
two epok. Zajęcia z tego przed
miotu mają pomóc zrozumieć
uczniom zainteresowanym na
ukami ścisłymi i przyrodniczy
mi, jak ważna jest historycz
na ciągłość i jak wiele zjawisk
współczesnych jest zakorzenio
nych w doświadczeniach po
przednich pokoleń.
Przedmiot wiedza o społe
czeństwie ma wyposażyć
uczniów w wiedzę, umiejętności
i postawy obywatelskie, które
umożliwiają im odpowiedzialne
i skuteczne uczestnictwo w ży
ciu pub-licznym. Ma skłaniać
uczniów do zainteresowania się
sprawami publicznymi i anga
żowania w debaty i dyskusje,
uczyć wyrażania własnych po
glądów oraz wysłuchiwania, ro
zumienia i uwzględniania opi
nii odmiennych niż własne. Ma
rozwijać szacunek do innych lu
dzi, grup społecznych, kultur
i narodów. Ma przygotować
uczniów do samodzielnego i nie
zależnego myślenia o wydarze
niach i procesach zachodzących
w lokalnej społeczności.
Zbigniew Marecki
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