Pacjentom nie smakuje
szpitalne jedzenie

Dzieci z Zatorza
odzyskają swoje boisko

Wywalczyli światła
na szóstce

Pacjenci słupskiego szpitala narzekają na jedzenie. We
dług nich jest ono niesmaczne i zimne. Dyrektor szpita
la potwierdza, że to możliwe, mimo że jest ono przy
gotowywane w nowoczesnej kuchni.

Ekipa budowlana, która buduje nową przychodnię
przy ul. Łokietka zniszczyła boisko przy Gimnazjum nr 4. Szef
firmy uspokaja jednak, że miał na to pozwolenie dyrekcji
szkoły i za to boisko odremontuje.

Protesty mieszkańców Mostów
zrobiły swoje. Na przejściu dla
pieszych przez krajową szóstkę
zostaną postawione światła.
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Piłka nożna / Historyczny sukces Bytovii II w Pucharze Polski. Bytowianie awansowali do 1/16 rozgrywek.

Jak wygrać
z Unią
Europejską

Wzięli Tura za rogi

uż jutro po raz kolejny do
łączymy do naszej gazety
bezpłatny dodatek „Fundusze
Europejskie”. Prezentujemy
w nim firmy, które z sukce
sem starały się o unijne dota
cje, rozmawiamy też z przed
siębiorcami o tym, jak napi
sać dobry wniosek.
Oprócz naszego małego eu
ropejskiego poradnika, za
mieszczamy także aktualny
harmonogram konkursów
dotyczących dotacji ogłasza
nych w naszym regionie.
Zachęcamy do lektury.

J

Grzegorz Hilarecki
9gegorz.hilarecki@qp24.pl___________
Wczoraj zespół z Bytowa poko
nał 1:0 drugoligowego Tura Turek
w pierwszej rundzie zasadniczej
Pucharu Polski. Teraz Bytovia może
*ię spotkać z zespołem ekstraklasy.

o największy pucharo

T

wy sukces bytowskiej
piłki. Miarą zwycięstwa
Jest fakt, że teraz kolejnym
Przeciwnikiem w pucharze
kraju mogą być zespoły z eks
traklasy. W pierwszej rundzie
grały dwa, beniaminkowie:
Korona Kielce i Zagłębie Lu
bin, a na następnym szczeblu
dojdą pozostałe. Do Bytowa
Oioże więc zawitać mistrz
kraju: Wisła Kraków, wicenaistrz - Legia Warszawa czy
Lech Poznań. Czekamy na lo
sowanie, mecze 1/16 zaplano
wano na 22-23 września. H
fóUCIA Z WCZORAJ!
■Meczu na sir. zs

(nag)

Słupsk

O pociągach
w telewizji
ikwidacją słupskich, dale
kobieżnych połączeń kole
jowych zainteresowały się
ogólnopolskie media. Wczoraj
do Słupska przyjechali dzien
nikarze programu „Prosto
z Polski” TVN 24, którzy roz
mawiali z mieszkańcami mia
sta w pobliżu dworca PKP.
Niestety, mimo wcześniej
szych zapowiedzi niewielu
słupszczan zjawiło się, by po
rozmawiać o likwidacji połą
czeń PKP Intercity. Z dzien
nikarzem rozmawiali głównie
działacze Centrum Inicjatyw
Obywatelskich. - PKP zabra
ło połączenia najważniejsze
dla studentów, którzy uczą
się w Warszawie, Poznaniu
czy Wrocławiu - mówiła Mar
ta Makuch, szefowa CIO.
- Rozmawiałam z wieloma
turystami, którzy powiedzieli,
że przez to nie będą przyjeż
dżać do Słupska.
Na miejscu nie pojawił się
też żaden z przedstawicieli
PKP. Według dziennikarza
TVN, jeden z nich powiedział,
że nie będzie miał pociągu po
wrotnego ze Słupska.

L

Zmęczeni, ale szczęśliwi zwycięzcy. Po prawej stoi Piotr Łapigrowski, strzelec gola.

Fot.lukasz Capar

Współpraca / Wczoraj w Mielnie spotkali się włodarze wszystkich polskich kurortów nadmorskich. Wspólnie chcą promować krajowe plaże.

Wszyscy razem: Teraz Bałtyk!
- Obejrzałem reklamę pro

oniec kłótni o to, który mującą Egipt. Ona uderza
kurort jest najlepszy. w nasz region. Musimy ze
Wszyscy mają wyłożyć pieniąbrać siły i zadziałać razem
dze, przygotować gigantyczną - mówił wójt Mielna.
Reklama zagotowała krew
Promocyję bałtyckich plaż
1 ściągnąć nad morze tłumy.
w żyłach mieszkańców regio

K

- Jeśli każdy da 15 tysięcy,
Robimy promocję jak marze
nie - mówił wczoraj wójt
Mielna Zbigniew Choiński.
Zaprosił do hotelu Medu
za przedstawicieli wszystkich
bałtyckich kurortów w Polsce.
Kikt nie zawiódł. Stawili się
Prawie w komplecie. Pozostah wysłali listy poparcia.

Jutro z Głosem

nu. Na billboardach z jednej
strony stoi starszy pan, pada
deszcz, jest smutno, a napis
mówi, że w Międzyzdrojach
za pobyt zapłacimy ponad 2
tys. złotych. Z drugiej strony
reklamy jest słońce, piękne,
uśmiechnięte
dziewczyny
i podpis, że Egipt zaprasza
już za 1,2 tys. złotych.

- W Egipcie nie byłem, bo
co rusz słyszę o podkładanych
tam bombach, terrorystach
i chorobach zwanych zemstą
faraona - odpowiada na to
wójt Choiński. Pokazał też
aktualne cenniki, w których
wyjazdu do Egiptu za 1,2 tys.
złotych nie znalazł.
- Trzeba przeciwdziałać te
go typu akcjom promocyjnym
- mówi Jan Olech, burmistrz
Ustki. - Dlatego postanowili
śmy połączyć siły. Nie może
my pozwolić na to, żeby ktoś
w taki sposób zniechęcał
wczasowiczów. Zresztą Ustka

jest pięknym, bezpiecznym
i czystym kurortem. U nas
nie ma chociaż terrorystów.
- Zamysł jest taki: wszyst
kie gminy znad Bałtyku zapo
minają o kłótniach, składają
się na wielką kampanię pro
mocyjną i za pośrednictwem
billboardów w całym kraju
zachęcają do odwiedzenia naj
lepszych plaż świata, czyli
plaż nad Bałtykiem.
- Kupuję to. Przecież nasz
Bałtyk jest nawet zimą prze
piękny - kiwa głową Tyberiusz Narkowicz, burmistrz
Jastarni. Wsparła go bur

mistrz Łeby Halina Klińska.
- Oczywiście, duży organizm,
czyli wszystkie gminy nadbał
tyckie, będzie mógł dużo wię
cej - przyznała.
Wczorajsze ustalenia są ja
sne: pomorska i zachodniopo
morska regionalne organiza
cje turystyczne będą mózgiem
wielkiej operacji pod nazwą
„Czas na Bałtyk”. Każda gmi
na wpłaci na wspólne konto
pieniądze -10-15 tys. zł, wte
dy zostanie wybrana firma,
która przygotuje wielką kam
panię promocyjną.
Jakub Roszkowski współpraca mm

(mm)
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H wojna światowa

Chcą pracować w akwaparku

Rozmowa z Piotrem Cywińskim, ber-

Prawie sto osób ubiega się o pracę

■'óskim korespondentem tygodnika
»Wprost" o rocznicy wybuchu wojny,

w nowym parku wodnym w Rędzikowie, który ma rozpocząć działalność

977013795213835
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w październiku. W obiekcie już trwa
ją prace wykończeniowe. Już zamon
towano wielką, zewnętrzną rurę zjeż
dżalni. Na miejscu jest również cały
system automatycznej kręgielni,
przy której trwają ostatnie prace.

Wandale niszczą dzieciom plac zabaw
Rodzice, którzy każdego dnia przy
chodzą ze swoimi dziećmi na jeden
z największych placów zabaw w mie
ście, skarżą się, że wandale regular
nie niszczą tamtejsze zabawki. Policja
zapewnia, że funkcjonariusze co
dziennie patrolują to miejsce. Pra
cownicy zarządu zieleni rozkładają

progress
english language school

76-200 Słupsk
ul. 11 Listopada 15/1
ul. Garncarska 4
kom. 603 881 118
www.english-progress.pl
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Pijani recydywiści na zawsze
mogą stracić prawo jazdy
POMYSŁ NA BEZPIECZEŃSTWO Prawo i Sprawiedliwość chce zaostrzenia kar dla pijanych kierowców. Nietrzeźwi, zła
pani za kółkiem mieliby być zupełnie eliminowani z dróg.
Michał Kowalski
michal.kowalski@qp24.pl____________

Projekt nowelizacji prawa
karnego
przygotowany
przez grupę posłów Prawa
i Sprawiedliwości zakłada
radykalizację przepisów do
tyczących pijanych kierow
ców.
Najważniejszą, niespoty
kaną do tej pory w Polsce
karą byłoby zupełne wyeli
minowanie z ruchu drogo
wego kierowców, którzy
wsiadają za kółko po kielisz

ku. Dotyczyłoby to tych kie
rowców, którzy są łapani
za jazdę po pijanemu po
wtórnie. Drugą grupa obję
tych takim przepisem byliby
kierujący powodujący w sta
nie nietrzeźwości wypadek
ze skutkiem śmiertelnym,
albo znaczne szkody, czy też
swoich zachowaniem stwa
rzający zagrożenie dla zdro
wia i życia innych kierow
ców.
Kolejnym krokiem, we
dług pomysłu PiS, wobec re
cydywistów - pijaków była

by bezwzględna kara więzie
nia od trzech do pięciu lat.
Policjanci i praktycy pra
wa mają odmienne zdanie
na temat pomysłu parla
mentarzystów.
- Moim zdaniem w Pol
sce istnieją dostateczne
mechanizmy walki z pija
nymi kierowcami - stwier
dza Anna Bogucka - Skow
rońska, znany prawnik ze
Słupska, specjalistka z za
kresu prawa karnego. Problem leży gdzie indziej,
chodzi o społeczne przy

zwolenie na to, by samo
chodem kierował nietrzeź
wy. Często się przecież
zdarza, że łapani są kieru
jący, gdzie obok nich siedzi
trzeźwa żona. Należałoby
więc prowadzić szereg
działań profilaktycznych,
żeby wyeliminować to na
stawienie. Natomiast po
mysł radykalizacji prawa
karnego zazwyczaj jest ele
mentem propagandy poli
tycznej.
Za posłami PiS przema
wiają jednak liczby. W po

równaniu z ubiegłym ro
kiem na polskich drogach
złapano o dziesięć tysięcy
więcej pijanych kierowców.
- Naszym zdaniem, każ
dy pomysł, który wpłynie
na poprawę bezpieczeń
stwa jest akceptowalny uważa Jacek Bujarski
z Komendy Miejskiej Poli
cji w Słupsku. - Polskie
drogi nie są wolne od nie
trzeźwych. Wszystko co
zniweluje te niedobre statystki jest przez nas oce
niane jako pozytywne. Ü

Sonda internetowa
Czy jesteś za odbieraniem
na zawsze prawa jazdy kierowcy,
który po raz drugi został złapany
za jazdę po pijanemu?

Tak 87,8%

Nie wiem 2%

W OBIEKTYWIE

Kotki już nie będą latać
KUJAWSKO-POMORSKIE Zwierzęta są bezpieczne.
Kotki, zabrane z gospodar
stwa we Wtelnie (kujawsko-pomorskie), gdzie jednym
z nich strzelano z dmuchawy
do zboża, trafiły do bydgo
skich Animalsów.
- Od razu, kiedy dowie
dzieliśmy się o tej bulwersują
cej sprawie, wystąpiliśmy
o przekazanie nam zwierząt mówi Irena Janowska, szefo
wa Towarzystwa Przyjaciół
Zwierząt Animals w Bydgosz
czy. - Teraz kotki są już w do
brych rękach.
Z gospodarstwa we Wtel
nie policjanci zabrali dwa ma
łe kotki, w tym jednego, który
był głównym bohaterem fil
mu, w którym widać jak 16latek, syn miejscowego rolni
ka, wystrzelił go z dmuchawy
do zboża.
Zwierzątka - jedno czarne,
a drugie szare, trafiły do byd
goskiego schroniska dla zwie
rząt na Osowej Górze. W mi
niony czwartek Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy prawnie prze
kazał je Animalsom.

Pijana 14-latka
Ostrołęccy policjanci zostali
wezwani na interwencję. Funk
cjonariuszy powiadomili pra
cownicy pogotowia. Na miej
scu, przy jednej ze szkół zastali
dwóch 16-latków i 14-latkę. By
ła tak pijana, że do karetki trze
ba ją było prowadzić.
Całą trójkę odwieziono
do szpitala. Dwóch 16-latków
opuściło go po niedługim cza
sie, jednak dziewczynka, ze
względu na swój stan, musiała
pozostać na oddziale.
Nie wiadomo, ile promili al
koholu miała, bo mimo upoje
nia, nie zgodziła się na prze
prowadzenie badania.
- Sprawa trafi do sądu ro
dzinnego. Sprawdzamy, gdzie
młodzi ludzie zaopatrzyli się
w alkohol - mówi Dariusz We
sołowski z policji w Ostrołęce.
(PK)

Film z Wtelna pojawił się
w internecie 10 sierpnia,
wstawił go tam kolega Micha
ła D., chłopaka, który wy
strzelił kotka. Sprawa zbul
wersowała cały kraj, a gospo
darstwo szybko namierzono.
W kadrze filmu znalazł się sa
mochód jego ojca z tablicą re
jestracyjną powiatu bydgo
skiego.
Sprawą zajęła się policja
z Koronowa. Funkcjonariusze
przesłuchali chłopaka w obec
ności ojca, a później akta
sprawy przekazali do sądu
dla nieletnich.
Nie wiadomo jeszcze, kie
dy rozpocznie się postępo
wanie w tej sprawie. Doro
słym grozi za złamanie
ustawy o ochronie zwierząt
do roku pozbawienia wolno
ści. Nie wiadomo jednak, ja
ki werdykt wyda sąd
w przypadku osoby nielet
niej. Chłopiec ma dobrą opi
nię w szkole i we wsi, w któ
rej mieszka.
(MY)

Złota medalistka lekkoatletycznych mistrzostw świata Anita Włodarczyk wręcza premierowi Donaldowi Tuskowi pamiątkowy medal 12. mistrzostw
świata w lekkiej atletyce. Po raz pierwszy w historii lekkoatletycznych mistrzostw świata, po ich zakończeniu szef polskiego rządu podjął reprezen
tantów kraju. Wczoraj premier zjadł z medalistami berlińskich mistrzostw i m. in. ich trenerami śniadanie.

Biskupi o przyszłości ze świadomością prawdy
HISTORYCZNA CHWILA Wspólne oświadczenie hierarchów polskiego i niemieckiego Kościoła.

Fot. PAP/Bamomiej Zborowski
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KURSY WALUT

Z okazji 70. rocznicy wy
buchu II wojny światowej
biskupi polscy i niemieccy
opublikowali
wczoraj
wspólne
oświadczenie,
w którym zachęcają obydwa
narody do dawania współ
czesnemu światu przykładu
nowej kultury pokoju,
prawdy, sprawiedliwości
i miłości.
Oświadczenie przewodni
czących episkopatów oby
dwu Kościołów przedstawio
no równocześnie w Często
chowie i Bonn. Powtórzono
w nim słynne słowa z orę
dzia biskupów polskich
do niemieckich z 1965 roku:

Przebaczamy i prosimy
o wybaczenie.
Jednocześnie jednak bi
skupi zauważają odchodze
nie pokoleń, które przeżyły
koszmar wojny oraz tych,
którzy mieli odwagę wypo
wiedzieć słowa skruchy, roz
poczynając w ten sposób no
wy rozdział w dziejach Pola
ków i Niemców. Zauważają
też, że obu narodom po
trzebne jest
patrzenie
w przyszłość, ale z zachowa
niem pamięci o historycznej
prawdzie we wszystkich jej
aspektach.
Zdaniem
autorów
oświadczenia
potrzebne

jest również świadectwo
obydwu Kościołów i współ
działanie między nimi
w dziele ewangelizacji
świata i podejmowania wy
zwań
humanitarnych.
Uważają też, że współcze
śni katolicy powinni się an
gażować na rzecz wspiera
nia rodziny i ochrony ludz
kiego życia od poczęcia aż
do naturalnej śmierci.
Myśl o napisaniu tego
oświadczenia powstała na po
czątku roku, przed wyjazdem
polskich biskupów do Nie
miec, na spotkanie grupy
kontaktowej obydwu Episko
patów.

W związku z 70. rocznicą
wybuchu II wojny świato
wej 30 sierpnia w katedrze
św. Jadwigi w Berlinie bi
skupi polscy i niemieccy od
prawią wspólnie nabożeń
stwo. Uroczystą mszę św.
koncelebrować będą kard.
Georg Sterzinsky, biskup
Berlina, metropolita war
szawski abp Kazimierz
Nycz oraz współprzewodni
czący Grupy Kontaktowej
Episkopatów
polskiego
i niemieckiego: abp Ludwig
Schick, arcybiskup Bambergu i bp Wiktor Skworc, bi
skup tarnowski.
(maz)
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70. rocznica jest szansą Polski
ROZMOWA Z Piotrem Cywińskim, berlińskim korespondentem tygodnika Wprost, o zbliżającej się rocznicy wybuchu II

wojny światowej, na której obecni będą będą w Polsce kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Rosji Władimir Putin.
W Polsce bardzo dużo mówi
się o obchodach 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Czy w Niemczech ta rocznica
jest w ogóle dostrzegana?
- W tym roku widać ją
w mediach. Zarówno prywat
nych, jak i publicznych.
Po raz pierwszy pokazano te
lewidzom film dokumentalny
»Napad na Polskę”, który ja
sno tłumaczy, że II woj
na światowa zaczęła się
od napadu na Polskę.
To przecież oczywiste.
- Dla ludzi wykształconych
w Niemczech też, ale dla tych,
którzy wiedzę o świede czerpią
z 3ilda”, to nie jest oczywiste.
Dla wielu z nich II wojna za
częła się dopiero wraz z wybu
chem wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku. Tym
czasem „Napad na Polskę” po
kazuje w pigułce, że to Niemcy
napadli na Polskę, a nie reago
wali na nasze zaczepki, jak to
Przedstawiała hitlerowska
Propaganda. Ważne jest rów
nież to, że jasno przedstawiono
sprawę paktu Ribbentrop-Mołotow, który był faktyczną za
powiedzią rozbioru Polski mię
dzy Niemcy i Sowietów. Z cie
kawością oglądałem także po
kazane w tym filmie przedwo
jenne mapy Niemiec i Polski,

procent wyborców nie moż
na lekceważyć, zwłaszcza
przed wyborami. Poza tym
w tych zjazdach uczestniczył
poprzedni kanclerz Schroeder,
który - jak wiadomo - repre
zentuje lewicę, więc Merkel nie
mogła lekceważyć ziomków.
Jednak zachowała się bardzo
dobrze. Mówiła eufemizmami
i nie dała Polakom powodów
do irytacji. Natomiast z pew
nością zawiodła Erikę Steinbach, która z pewnością liczyła
na dobre słowa i otwarte po
parcie. Tego nie uzyskała.
Co Angela Merkel powin
na powiedzieć podczas wizy
ty w Polsce?

które z pewnością uświada
miają Niemcom, że to nasz
kraj poniósł największe straty
terytorialne w wyniku II woj
ny światowej. Jestem podbu
dowany tym wszystkim.
To skutek polityki pań
stwa?
- Nie, bo państwo nie ma bez
pośredniego wpływu zarówno
na media publiczne, jak i piywatne. Natomiast nie bez zna
czenia jest to, że kanclerz Ange
la Merkel wybiera się do Gdań
ska na obchody rocznicy.
Przedtem jednak pojecha
ła na zjazd ziomków.
- Market musiała pojechać
na zjazd ziomków, bo 1 do 2

Śmierć milicjantów

Najkrwawszy rok misji
w Afganistanie
Jak
donosi
serwis
bbc.co.uk, ofiary śmiertelne
po strome USA i państw zaan
gażowanych w misję w Afga
nistanie rosną w zastraszają
cym tempie. Ten rok jest naj
bardziej tragiczny dla sił mię
dzynarodowych od 2001 roku,
kiedy obalone zostały rządy
talibów. W całym ubiegłym ro
ku zginęło 294 żołnierzy. Dwa
tygodnie
temu
zginął
dziesiąty polski żołnierz.

Zamachowiec-samobójca
zabił czterech stróżów prawa
w miejscowości Mesker-jurt,
położonej w odległości 30 km
od stolicy Czeczenii, Groźnego.
- Mężczyzna podszedł
do policyjnego auta, które za
parkowało na terenie stacji ob
sługi i zdetonował ładunek,
który miał na sobie - podało
biuro prezydenta Czeczenii.
Trzech policjantów zginęło
na miejscu, czwarty zmarł w szpi
talu. Policja szybko zidentyfiko
wała zamachowca, miał 25 lat.
Tydzień temu czterech mili
cjantów zginęło w Groźnym, a
po raz pierwszy w Czeczenii za
machowiec-samobójca użył ro
weru, by zbliżyć się do ofiar.

(mago)

(mago)

NATO Wczoraj zginęli kolejni żołnierze.
Do 295 ofiar śmiertelnych,
Wśród żołnierzy międzynaro
dowych wojsk pod dowódz
twem NATO, wzrósł tegorocz
ny bilans wojny w Afganista
nie. Wczoraj na południu kra
ju w wyniku wybuchu bomby
zginęło czterech żołnierzy
unaerykańskich.
~ Doszło do tego w jednym
z najtrudniejszych obszarów
kraju - wyjaśnił gen. Erie
Tremblay z NATO, ale nie
uściślił o jakie miejsce chodzi.

- Nie chciałbym, aby pod
czas jej wizyty w Gdańsku do
szło do kolejnego walenia się
Niemców w piersi. Takich
symbolicznych deklaracji było
już wiele, a jak się oczekuje,
aby były powtarzane za często,
to rodzą się przeciwne uczucia.
Merkel na pewno jednak nie
będzie się odżegnywała od win
swojego narodu. Myślę, że wy
brnie z sytuacji elegancko. To
w końcu przywódca, który się
cieszy poparciem zdecydowa
nej większości Niemców, a ma
gazyn „Forbes” niedawno
uznał, że jest najbardziej wpły
wowym politykiem na świede.
Można więc od niej oczekiwać
umiejętnośri ważenia słowa.
To dobrze, że Merkel spo
tka się w Gdańsku z Putinem?
- Bardzo dobrze. Rodzi się
tylko pytanie, jak on się zacho
wa, bo Putin bywa nieobliczal
ny. W końcu kanclerz Merkel
po raz pierwszy przyjął w Soczi
w gabinede, po którym biegała
jego labladorka, choć doskona
le wiedział, że Merkel była kie
dyś pogryziona przez psa i ma
na tym punkde uraz. W języ
ku dyplomaqi był to znak, że
jeśli Merkel zacznie podskaki
wać, to się ją poszczuje. Teraz
Putin też może się niekonwen-

qonalnie zachować, tym bar
dziej że rosyjska telewizja już
nadała program, który wbrew
faktom przekonuje, że Polacy
mieli tajny pakt z Niemcami
i na nas przerzuca winę za wy
wołanie II wojny światowej.
- Jakie skutki może wywo
łać ich spotkanie na uroczy
stościach w Polsce?
- Sytuaq'a będzie korzyst
na, bo już wiadomo, że w gdań-

skich uroczystośdach nie będą
uczestniczyć przywódcy Fran
cji i Anglii. W rezultacie uwaga
świata będzie się koncentro
wać na układzie trójkowym Polska, Niemcy i Rosja. To są
okoliczności sprzyjające nam,
bo one będą podkreślać rosną
ce znaczenie naszego kraju.
Teraz ważne jest, aby nasi po
litycy nie zepsuli tej okazji.
Rozmawiał Zbigniew Marecki

W MOSKWIE PODGRZEWAJĄ ATMOSFERĘ PRZED ROCZNIC
Im bliżej 70. rocznicy wy
buchu II wojny światowej,
tym bardziej robi się gorąca
atmosfera międzynarodowa.
W jej podnoszeniu celuje Ro
sja.
Już kilka dni temu rosyjska
telewizja państwowa zasuge
rowała w jednym z progra
mów, że to Polska przyczyniła
się do wybuchu II wojny świa
towej, podpisując tajny pakt
z Niemcami. Wczoraj nato
miast, Siergiej Iwanow, szef
biura Służby Wywiadu Zagra
nicznego Rosji poinformował,
że ma zamiar przedstawić
przed rocznicą wybuchu
II wojny światowej odtajnio
ne dokumenty, które weszły
do zbioru pod tytułem: Sekre-

ty polskiej polityki zagranicz
nej 1935-45.
Nie ukrywa, że zamierza to
zrobić, aby dać odpór próbom,
jak je określa: rewizji historii
drugiej wojny światowej i jej
wyników, narzucenia pokole
niom XXI wieku tendencyj
nych interpretacji tej historii.
Polska dyplomacja zamie
rza oficjalnie zdementować ro
syjskie rewelacje. Tymczasem
wTrójmieście trwają intensyw
ne przygotowania do uroczy
stych obchodów 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej
na Westerplatte. Mają w nich
uczestniczyć m.in. kanclerz
Niemiec Angela Merkel i pre
mier Rosji Władimir Putin.
(maz)

Przekładany od lat start rakiety
zakończył się porażką
fCÖÜÄ POŁUDNIOWA Nie wiadomo, co stało się w locie, ale satelita nie
znalazł się na orbicie.
Po wystrzeleniu pierwszej
rakiety w przestrzeń ko
smiczną, Korea Południowa
doznała bolesnej porażki.
- Wszystko co związane
z wystrzeleniem przebiegało
tak jak powinno - mówi Ahn
Byung Man, minister nauki
i technologii. - Jednak sateli
ta przemknął przez planowa
ną orbitę i osiągnął wysokość
360 kilometrów, choć mied się
oddzielić na 302 kilometrach.

Jak informuje serwis
cnn.com, na razie nie są
znane przyczyny niepowo
dzenia misji. Będą one wy
jaśniane z pomocą rosyj
skich specjalistów, którzy
zapewnili technologię moż
liwą do wystrzelenia rakie
ty.
Start rakiety napotykał
od
początku
sporo
problemów. Początkowo wy
strzelenie planowano na rok

2005, potem przekładano je
na kolejne lata. Rakieta
kosztowała Koreę Płd. po
nad 400 min dolarów. Jest
częścią ambitnych planów
podboju kosmosu, których
kolejnym etapem ma być
przeprowadzenie bezzałogowej misji na Księżyc w 2025
roku.
Pocisk wystartował z cen
trum kosmicznego Naro.
Maciej Janiak

Już w sobotę z Głosem ósma płyta z serii muzycznej

ZŁOTA
KOLEKCJA
BAYER FULL

za jedyne 5,90 zł

„Cyganeczka Janeczka" i inne hity kultowego zespołu disco polo w oryginalnym wykonaniu
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Stu chętnych chce pracować
w wodnym świecie
REDZIKOWO Prawie sto osób ubiega się o pracę w nowym parku wodnym, który ma rozpocząć działalność w paździer
niku. W obiekcie już trwają prace wykończeniowe.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Firma Summabud, która
jest głównym wykonawcą, już
zakończyła próby szczelnościowe. Zarówno w basenach rekre
acyjnych, jak i sportowych wy
padły bardzo dobrze. Teraz bu
dowlańcy obkładają baseny ka
felkami. Przed kilku dniami za
montowano wielką, zewnętrzną
rurę do zjeżdżania. Na miejscu
jest również cały system auto
matycznej kręgielni, przy której
trwają prace wykończeniowe.
Tymczasem Ośrodek Sportu
i Rekreaqi w Jezierzycach, któ
ry zarządza budową akwaparku, rozpoczyna nabór jego przy
szłych pracowników. Roman
Wójcik, dyrektor OSiR, zdradził
nam, że zanim w prasie ukaza
ły się ogłoszenia o naborze pra
cowników, na jego stole już le
żało prawie sto podań o przyję
cie do pracy.
- Zaczniemy od wyboru kie
rownika, aby on miał wpływ
na zatrudnienie osób, z którymi
będzie pracował - mówi dyr.
Wójcik. W sumie w parku wod
nym w Rodzikowie będzie pra
cować około 30 osób.

Park wodny w Redzikowie z niedawno zamontowaną rurą do zjeżdżania.

Obiekt będzie miał 5 tysięcy
metrów kwadratowych. Mieści
się w nim basen sportowy o wymiarach 25 m na 12,5 metra,

fol Krzysztof Tomasik

Obok niego znajdować się bęJednak większość fanów
dzie widownia dla publiczności, parków wodnych najbardziej
która będzie oglądać zawody interesować będą zjeżdżalnie,
sportowe.
basen do nauki pływania, bro-

dzik dla maluchów, rwąca rzeka z wyspą i jacuzzi pośrodku,
Będą jeszcze wanny z hydromasażem oraz dwa inne jacuzzi.

Na klientów czekać będą
również urządzenia do rehabilitaqi wodnej, sauny (sucha i mo
kra) i solaria. Będzie można też
korzystać z basenu zewnętrzne
go o średnicy 10 metrów. Dla
chętnych do zabawy przygoto
wana zostanie nowoczesna,
czterotorowa
kręgielnia,
a na parterze zacznie funkcjo
nować centrum rekreacyjno-re
habilitacyjne z kriokomorą, klu
bem fitness, siłownią, pomiesz
czeniem na masaże oraz hydro
masażem leczniczym.
Już wiadomo, że po urucho
mieniu parku wodnego przed
południa w dni robocze będą
zajmowane przez uczniów szkół
w gminie Słupsk, bo zgodnie
z wolą radnych wszyscy ucznio
wie z gminy raz w tygodniu bę
dą mieli lekcję wychowania fi
zycznego na basenie. Popołu
dniami oraz w weekendy park
wodny będzie dostępny dla
wszystkich chętnych. - Już
przygotowaliśmy projekt cenni
ka, ale o szczegółach jeszcze nie
chcę mówić - powiedział na®
dyr. Wójcik. ■
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Do kłótni w schronisku przyjechała policja
SŁUPSK Ewa Nartowicz chce być wolontariuszką w schronisku dla bezdomnych zwierząt mimo zakazu kierownika placówki. Jej wczorajsza wizyta zakończyła
się interwencją policji i straży miejskiej.
Ewa Nartowicz, Polka
z amerykańskim paszportem,
wolontariuszka w schroniskach
dla zwierząt w USA, chciała
wykonywać podobną pracę
w Słupsku. Tu się urodziła i co
roku tu spędza wakacje.
Po kilku tygodniach pracy,
jej zarzuty co do organizacji
pracy schroniska, sposobu trak
towania zwierząt, spowodowa
ły, że kierowenik Jerzy Szyszko
zabronił jej przebywać. Mimo to
wczoraj Ewa Nartowicz razem
z siostrą pojawiła się w siedzi
bie schroniska, chcąc dalej
w nim pomagać. Kiedy kierow
nik podtrzymał swój zakaz, do
szło do awantury pomiędzy pra

cownikami a wolontariuszką.
- Nie może pani wejść ani
do psów, ani do kotów. Nie jest
pani pracownikiem schroniska
- mówił Szyszko.
- Obiecał pan mi umowę, nic
nie dostałam. Wszystko jest dla
pana problemem. Tutaj rządzi
jakaś biurokracja, a gdzie są
w tym wszystkim zwierzęta?
- pytała Nartowicz.
Później wypomniała pracow
nikom schroniska, że zamiast
poświęcać się zwierzętom, piją
kawę i palą papierosy. - Ta pa
ni działa samowolnie i w żaden
sposób nie podporządkowuje się
regulaminowi
schroniska
- podkreślał Szyszko. - Zresztą

tutaj wolontariusze nie mogą
być do czasu zakończenia postę
powań prokuratorskich, aż
wszystko się wyjaśni.
- Raczej po to, by nie widzie
li, co się tutaj dzieje - odparo
wała Nartowicz. Chwilę po tym
na miejsce przyjechała policja
i straż miejska, która usiłowała
doprowadzić od porozumienia
stron. Kierownik Szyszko pozo
stał jednak nieugięty. Podobnie
zresztą jak wolontariuszka,
która zapowiedziała, że dziś
znów pojawi się w schronisku.
Michał Kowalski

Fot. Kamil Najów*1

Kobieta podejrzana o masakrę na drodze nie zostanie aresztowana
WYPADEK W DĘBINIE Sąd uważa, że prokuratura ma niewiele dowodów na to, kto spowodował tragedię na drodze.
Dramat rodzin, które straci
ły bliskich w lipcowym wypad
ku koło Dębiny, może przero
dzić się w mękę dochodzenia
sprawiedliwości.
Wstępne ustalenia były pro
ste: 31 lipca 47-letnia Jolanta S.
z Zielonej Góry kabrioletem
peugeot 307 na prostej drodze

Objazda - Rowy zjechała na le
wy pas wprost pod jadącego
opla corsę. Podróżujące nim
cztery osoby zginęły: lokalny
przedsiębiorca Kazimierz O., je
go córka Magdalena, półtora
roczna wnuczka i Waldemar S.
Słupska Prokuratura Rejo
nowa zarzuciła Jolancie S. spo

wodowanie śmiertelnego wy
padku w wyniku nieostrożnej
jazdy. Żądała trzech miesięcy
aresztowania. Tymczasem dla
sądów, najpierw rejonowego,
a wczoraj okręgowego, sprawa
nie jest taka oczywista. Podej
rzana nie trafi do aresztu, nie
ma też dozoru policyjnego, za

kazu opuszczania kraju, nie
musi wpłacić poręczenia.
- Aby zastosować jakikol
wiek z tych środków, musi ist
nieć wysokie prawdopodobień
stwo, że to Jolanta S. jest
sprawcą wypadku, a prokura
tura ma na to zbyt mało dowo
dów - mówi sędzia Dariusz Du-

manowski ze słupskiego Sądu
Okręgowego. - Nie ma żadnych
świadków, a podejrzana odmó
wiła złożenia wyjaśnień. To, że
licznik prędkości zatrzymał się
na 130 kilometrach na godzinę,
nie wskazuje, czy jest to pręd
kość zderzeniowa. Najważniej
szymi dowodami w tej sprawie

będą opinie biegłych z oględzin,
stanu pojazdów czy drogi.
Według sędziego, Jolanta Sjest podejrzaną, bo w takich
okolicznościach jest jedyną oso
bą, która wchodzi w grę. Kobie
ta ma złamany kręgosłupJeździ na wózku inwalidzkim.
Bogumiła Rzeczkowska
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Na zdrowie, pacjencie
ODŻYWIANIE Pacjenci słupskiego szpitala coraz częściej narzekają na jedzenie. Podobno jest mało
smaczne, a przede wszystkim niezbyt ciepłe. Powód? Jest dowożone z kuchni na ulicy Hubalczyków.
Michał Kowalski
michal.kowalski@gp24.pl

- Tak, wiem, może być z tym
problem - przyznaje Ryszard
Stus, dyrektor słupskiego szpi
tala. Posiłki w Słupsku przygo
towywane są w nowoczesnej
kuchni słupskiego szpitala, któ
ry jest już częściowo oddany
do użytku w nowym budynku
Przy ulicy Hubalczyków. Jednak to oznacza, że przygotowyWane tam pożywienie musi być
dowożone do innych oddziałów
słupskiego szpitala, między inuyuu na ulicy Obrońców Wy
brzeża, Kopernika, a nawet
do... Ustki.
- Termosy przy takiej odle
głości niekoniecznie trzymają
Clepło. Być może do jedzenie
rzeczywiście nie jest tak gorące
Jak powinno - przyznaje Stus.
Marian Rydz, dyrektor techuiczny słupskiego szpitala,
Pod którego pieczą znajduje się
zywienie, zapewnia, że nigdy
było skarg co do jego jakości.
" Nic takiego nie słyszałem, raCZeJ spotykam się z innymi opi
sami - stwierdza Rydz.
Inne zdanie mają nasi Czyteluicy, którzy co chwila zwraCaJą się do nas z tym proble
mem. - Moja córka leży na po
rodówce w Ustce. Ciągle otrzy
muje zimne jedzenie. Przecież
ana jest tuż przed urodzeniem
dziecka. Nie może funkcjonoWać w jakichś stresujących wa

Dlaczego kierowcy auto
busów miejskich
sprzedąją tylko karnety
biletów ulgowych, a nie
mają biletów normal
nych?

Marcin Grzybiński, dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego
w Słupsku
Kuchnia stupskiego szpitala należy do bardzo nowoczesnych. Opinie ojej produktach są różne.

runkach. Często zdarza się, że
dowożę jej coś lepszego - opo
wiada nam słupszczanka.
Być może kwestia smaku
związanego z jedzeniem produ
kowanym w słupskiej kuchni
jest wynikiem kwoty, jaką wy
kłada się na jego produkcję.
- Często nie chodzi też
o jakość, a o ilość podawa
na na talerzu. Mój mąż

śmiał się, że po obiedzie
szpitalnym ma dopiero ocho
tę zjeść coś dobrego - stwier
dza czytelniczka z Ustki.
Dzienne wyżywienie pacjen
ta w Słupsku kosztuje 15 zł.
Jednak tak zwany „wkład
do kotła” to jedynie 5,60 zł. Róż
nicę stanowią koszty przygoto
wania posiłków i ich dowóz
do pacjentów. ■

Fot. Łukasz Capar

CO SIE JADA W SZPITALU
Przykładowy jadłospis szpital
ny - wtorek, 25 sierpnia
■ śniadanie: pieczywo, ma
sło, jajko, płatki owsiane
na mleku (plus ser żółty dla
dietetyków),
■ obiad: 1. zupa owocowa
z makaronem, ziemniaki, ud

ko, fasolka szparagowa lub
2. kopytka w sosie mięsnowarzywnym,
■ kolacja: twaróg ze śmieta
ną, chleb, masło, (kasza
manna - dla dzieci), konser
wa drobiowa (dla dietety
ków).

- Specjalnie wprowadzili
śmy tylko bilety ulgowe u kie
rowców, aby nie wozili oni
przy sobie zbyt drogich bile
tów i nie stali się celem ataku
kogoś, kto chciałby ich okraść.
Nowe karnety czterobiletowe
poziome
wprowadziliśmy
również po to, aby pasażero
wie mogli łatwo kasować dwa
bilety ulgowe jako jeden nor
malny.
(map)

Co sądzisz o szpitalnym jedzeniu?

i
Andrzej Leonowicz, uczeń

Wojtek Stasiowski, uczeń

Karol Wawrzyniak, stolarz

Bożena Zielińska, sprzątaczka

Pani Krystyna, ekonomistka

Wojtek Juzwa, uczeń

~ Jedzenie w szpitalu nie jest
Najlepsze. Najgorzej wspominam
niesmaczne
kanapki
2 Pasztetem. Potrawy źle wyglą
dają i jeszcze gorzej smakują.

- Kilka lat temu byłem
w szpitalu i niestety muszę
przyznać, że jedzenie było nie
smaczne. Porcje były zbyt ma
łe, a zupa była jak woda.

- Byłem w szpitalu w Ko
ścierzynie i bardzo dobrze to
wspominam. Jedzenie było
smaczne, a porcje wystarczają
ce i każdy mógł się najeść.

- Przede wszystkim jedze
nie jest zimne, a to od razu
zniechęca od próbowania.
Na dodatek porcje są niewiel
kie, więc trudno się tym najeść.

- Byłam w szpitalu już jakiś
czas temu, ale nie mogę narze
kać. Nie mam zastrzeżeń do
szpitalnej kuchni, choć wiem,
że wiele osób na nią narzeka.

- Nie miałem okazji spróbo
wać szpitalnego jedzenia. Ale
z tego, co słyszałem, to nie
mam czego żałować.

Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Czy latem ceny w Ustce
odstraszają turystów?

poszukuje:

Tak 83,9%

(nk,

fot. łc)

pożyczka

1. osoby do roznoszenia korespondencji
na terenie miasta Ustki
na zasadzie umowy o dzieło (praca dorywcza)
Oddano głosów: 143

Trudno powiedzieć 6,3%!

Nie 9,8%

Ananas

możesz i
łiczyc ■
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w Bolesławicach:
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Dyrektor szkoły obiecał:
dzied odzyskają boisko
Z MIASTA Ekipa budowlana, która remontuje przychodnię przy ul. Łokietka, zniszczyła boisko pobliskiego Gimnazjum
nr 4. Właściciel firmy uspokaja: wszystko będzie jak dawniej.
Natalia Kwapisz
redakcja@gp24.pl

Na miejscu spotkaliśmy
okolicznych mieszkańców.
- Dzieci zostały bez boiska.
Sama pani widzi, że po bież
ni i boisku nie ma już śladu.
Normalnie tu zawsze bawiło
się dużo dzieci i młodzieży,
a teraz parkuje tu tylko
sprzęt budowlany. Dzieci na
tomiast musiały się prze
nieść do pobliskiego parku.
Martwimy się, co będzie da
lej. No i kiedy, jeśli w ogóle,
dzieci będą mogły tu wrócić
- mówi pani Janina, miesz
kanka ulicy Chrobrego.
- Często tu przychodzili
śmy żeby pograć w piłkę
i pobiegać. Teraz musimy
chodzić aż na Grottgera
- mówią Kamil Stefański
i Sebastian Trun, uczniowie
gimnazjum.
- Wszystko jest pod kon
trolą - tłumaczy Lech Raś, dy
rektor Gimnazjum nr 4
przy ul. Banacha. - Teren bo
iska został udostępniony fir
mie budowlanej, która wyko
nuje remont przychodni

Kamil Stefański i Sebastian Tran na boisku Gimnazjum nr 4. Niedługo ma tu powstać boisko z prawdziwego zdarzenia.

przy ulicy Łokietka. Ekipa budowlana potrzebowała jakie-

goś zaplecza, a to było idealne
miejsce, ponieważ graniczy

W poniedziałek przesłuchają
kandydatów na prezesa
- Chcemy, aby spółdziel
nią kierowała osoba z nasze
go regionu, a najlepiej ze
Słupska - mówi Zdzisław
Tokarek, przewodniczący ra
dy nadzorczej.
Jednak na wniosek jedne
go z członków rady nadzor
czej wśród kandydatów po
zostawiono jednego kandy

NEKROLOGI/KONDO

L

StUPSKWczoraj otwarto nowy plac zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku.

data z Trójmiasta, który
spełnia wszystkie wymogi.
- Ostateczną decyzję po
dejmiemy po rozmowach
z kandydatami, bo chcemy
się między innymi dowie
dzieć, dlaczego odchodzili
z poprzednich miejsc pracy
- dodaje Tokarek.
(maz)
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DANUCIE
WIERZCHOWSKIEJ

ANDRZEJOWI
JADZIEWICZ
z powodu śmierci

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

MATKI

składa

składają

Rada Nadzorcza,
Zarząd i pracownicy
Spółdzielni

Koleżanki i Kolędy ze STOWARZYSZENIA
KIWANIS INTERNATIONAL KLUB SŁUPIA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 sierpnia 2009 r.
I—| odeszła od nas w wieku 80 lat Nasza ukochana

“

Niespodzianka
czeka
na dzieci, które odwiedzą
Park Kultury i Wypoczynku.
Zamontowano tam mnóstwo
nowych zabawek, a stare od
nowiono.
- Zlikwidowaliśmy sześć
starych huśtawek, które nie
spełniały już żadnych norm
i mogłyby stwarzać zagroże
nie. Usunęliśmy też tak
zwane kiwaczki, które co
prawda nie były stare, ale
nie przetrwały próby czasu
- mówi Krystyna Jankowiak, kierownik działu tere
nów zielonych w Zarządzie
Zieleni Miejskiej i Cmenta
rzy Komunalnych.
W ich miejsce zamonto
wano nowe urządzenia.
- Dotychczasowy plac po
dzieliliśmy na dwie części
- dla dzieci młodszych do 4-5 lat
i dla dzieci starszych w wieku
6-12 lat. W części dla maluchów
będzie nowa już piaskownica,

762309SLBH_A
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Wyrazy głębokiego współczucia
PANU

Koleżance

*0

pięć bujaczków, dwie karuzele
i podwójne huśtawki. W części
dla dzieci starszych urządzenie
do wspinaczki i huśtawki - mó
wi Jankowiak.
Wczoraj najmłodsi testo
wali nowe urządzenia.

FoMuka«c*i»'

piaskownice znalazły się
na nowym placu zabaw.

(mag)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 21 sierpnia 2009r. odszedł od nas

Wyrazy szczerego współczucia

ś.p.

ANDRZEJOWI PEPŁOŃSKIEMU

Panu prof. zw. dr hab.
z powodu śmierci

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 27.08.2009 r. o godz. 12.10
w Kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku, skąd nastąpi
odprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 12.40.
Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu pogrzebu
o godz. 07.30 w Kościele Mariackim w Słupsku

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 26.08.2009r. o godz. 14.50
w Kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku, skąd nastąpi
wyprowadzenie urny do miejsca spoczynku o godz. 15.20.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu pogrzebu o godz. 8.00
w Kościele św. Maksymiliana Kolbe.

Pogrążona w smutku RODZINA

Pogrążona w smutku Rodzina
757209SLSB A

Ostatnie prace wykończeniowe na placu zabaw.

NEKROLOGI/KONDOLENCJE

Henryk Gojżewski

Anna Wizgird

nie tego terenu, firma budowlana zobowiązała się przywró

Raj dla maluchów koło fontanny

SfHkDZIEtCZOŚĆTrwa konkurs na nowego prezesa spółdzielni mieszkaniowej Czyn. W rywaliza
cji pozostało 8 z 12 kandydatów.
Konkurs na to stanowisko
ogłosiła jeszcze poprzednia
rada nadzorcza, gdy z funk
cji prezesa z powodu choroby
zrezygnował w kwietniu
Piotr Jędrzejczak. Zgłosiło
się dwunastu chętnych.
Po analizie dokumentacji
członkowie 9-osobowej rady
nadzorczej odrzucili 4 osoby.

bezpośrednio z placem budowy. W zamian za udostępnię-

Fot. ^«of Tomasik

cić teren do stanu sprzed re
montu, a właściwie stworzyć
tu prawdziwe boisko. Wcze
śniej tu było klepisko, które
zwłaszcza po deszczu nie
nadawało się do niczego. Było
straszne błoto i wiele kamieni.
Zawsze brakowało pieniędzy,
żeby wyremontować ten te
ren. A tak, w zamian za udo
stępnienie terenu, będziemy
tu mieli prawdziwe boisko.
Wyrównamy teren, posiejemy
trawę i zainstalujemy nowe
bramki. Dodatkowo wszystko
będzie ogrodzone. Tak, jak
powinno tu być od dawna mówi dyrektor.
Jarosław Kamiński, wła
ściciel firmy budowlanej Mi
lenium, która remontuje
przychodnię, potwierdza, że
jego firma zobowiązała sić
odtworzyć boisko. - Od dziś
rozpoczynamy prace, aby
w
przyszłym
tygodnia
wszystko było już gotoweOczywiście, trzeba będzie
jeszcze poczekać, aż urośnie
trawa, ale to już nie zależy
od nas - mówi.
Boisko powinno być goto
we do połowy września. ■

761609SLSB A

ŻONY
Jadwigii Skoczek-Pepłońskiej
składają

władze oraz pracownicy
Akademii Pomorskiej w Słupsku
765709SLBHJ

POWIAT SŁUPSKI

środa 26 sierpnia 2009

Choć przyczepka jest jego,
nie może z niej korzystać
PRAWO Jan Sieciechowicz z Wrześcia pod Słupskiem nie może korzystać z przyczepki, której jest właścicielem, bo jest
zabezpieczona jako dowód w sprawie prokuratorskiej. Przyczepka od lutego stoi na jego podwórku.
Michał Kowalski
michal.kowalski@gp24.pl

Przyczepka samochodo
wa, której właścicielem jest
Sieciechowicz, została mu
ukradziona w ubiegłym ro
ku. Mieszkaniec Wrześcia
padł ofiarą gangu, który
kradł przyczepki w całym
Pomorskiem.
Postępowanie policji dość
szybko doprowadziło do te
go, że już w lutym 2009 roku
Sieciechowicz odzyskał swój
sprzęt. Jednak mimo tego,
że przyczepka stanęła z po
wrotem na jego podwórku,
do dzisiaj nie może z nią nic
zrobić, ponieważ jest ona do
wodem w całej sprawie.
- Przywiązałem ją łańcu
chem do betonowego słupa,
ponieważ gdyby mi ją znów
ukradziono, to wówczas był
bym pewnie większym prze
stępcą, niż ten, który zabrał
mi ją wcześniej - tłumaczy.
I w ten sposób sprzęt stoi
na podwórku od lutego. Sie
ciechowicz buduje dom.

Przyczepka jest mu potrzeb
na do wożenia materiałów
budowlanych. Nie może ko
rzystać ze swojej, więc wy-

Zabezpieczona przyczepka należy do mieszkańca Wrześcia, ale nie może z niej korzystać w żaden sposób.

Gimnazjum w Dębnicy
straciło dyrektora
OŚWIATA Sławomir Miluski już nie będzie kierował szkołą.
Miluski był pewniakiem,
bo od wielu lat szefował
szkołom w gminie Dębnica
Kaszubska i cieszył się bar
dzo dobrą opinią w środowi
sku oświatowym. Pewnie
dlatego w czerwcu spokojnie
wyjechał z nauczycielami
gimnazjalnymi na wycieczkę
do Grecji. W tym czasie wójt
gminy Eugeniusz Dańczak
ogłosił konkurs na dyrektora
gimnazjum, który wyznaczył
na 15 lipca.
Gdy Miluski wrócił do
kraju kilka dni przed kon
kursem poprosił wójta, który
jest organem prowadzącym
gimnazjum, o wystawienie
oceny pracy, dokumentu,
który jest niezbędny do star
tu w nowym konkursie. Wójt
wystawił mu ocenę wyróż
niającą, najwyższą z możli
wych.
- Jednak panu Miluskiemu nie spodobało się uza
sadnienie. Według niego po
minąłem jego ważne zasługi.
Dlatego ocenę potraktował
jako projekt i wystąpił o jej
zmianę. Ponieważ w tym
czasie nie złożył dokumen
tów na konkurs, wydałem
mu ją kilka dni po terminie
składania
dokumentacji

konkursowej wójt Dańczak.
W efekcie do konkursu
przystąpiła tylko pani Beata
Spierewka-Tyrkinhejm, na
uczycielka
matematyki
w Gimnazjum w Dębnicy
Kaszubskiej. I go wygrała.
Wtedy pojawiły się protesty
nauczycieli nauczycieli i ro
dziców.
- Gdyby Miluski mógł
wziąć udział w konkursie
i przegrał, to nie mielibyśmy
żadnych pretensji, a tak wy
szło, że wójt po prostu chciał
się pozbyć Miluskiego - mó
wią przedstawiciele prote
stujących.
- Niestety, ale to on nie
złożył dokumentów, a ja nie
mam podstaw, aby dowolnie
traktować wymogi konkur
sowe. Naprawdę bardzo ce
nię pana Miluskiego i nie
miałem nic przeciw temu,
aby startował w konkursie
na dyrektora - broni się wójt
Dańczak.
- Nie chcę tego komento
wać. Gdyby wójt chciał,
abym był dyrektorem, to
mógł po prostu przedłużyć ze
mną umowę - ucina rozmo
wę Miluski.
Zbigniew Marecki

Fottukaucapar

najmuje podobne urządze
nia. Cena? 40 złotych
za dzień.
Mieszkaniec
Wrześcia
próbował dowiedzieć się
w prokuraturze, czy nie
można zdjąć zabezpieczenia
z jego przyczepki wcześniej.
Odpowiednie pisma wysyłał
do prokuratury w czerwcu,
a później w lipcu. Na to
ostatnie w ogóle nie otrzy
mał odpowiedzi.
- Jak dla mnie cała sytu
acja trąci paranoją. Przecież
wszystkie niezbędne czynno
ści związane z tą sprawą
można było już wykonać
dawno temu - stwierdza.
- To jest sprawa wielo
wątkowa. Rzeczywiście, mu
szę sprawdzić, czy ta przy
czepka wymaga dalszego za
bezpieczenia - stwierdza
Maria Pawłyna, prokurator
rejonowy w Słupsku. - Na tę
chwilę nie mogę tego stwier
dzić, ponieważ nie posiadam
przy sobie akt głównych
sprawy, które znajdują się
na policji. Z pewnością jed
nak w najbliższym czasie
pan Sieciechowicz otrzyma
odpowiedź na piśmie w tej
sprawie. ■

Tanie mieszkania dla ubogich
STRZELINO Złotówka za metr kwadratowy czynszu miesięcznie będzie kosztowało najemcę mieszkanie
w nowym budynku socjalnym, który wkrótce zostanie oddany do użytku.
24-rodzinny budynek zbu
dowała
gmina
wiejska
Słupsk. Trwające prawie rok
prace budowlane nadzoro
wało Gminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,
a głównym wykonawcą był
Zakład Ogólnobudowlany
Danuty i Janusza Prusza
ków ze Słupska. Inwestycja
kosztowała w sumie 2,5 mi
liona zł.
Za te pieniądze zbudowanmo 24 mieszkania o po
wierzchni od 36 do 42 me
trów kwadratowych. Mniej
sze
są
jednopokojowe,
a większe - dwupokojowe.
W każdym jest łazienka
i aneks kuchenny. Ogrzewa
ne będą piecami indywidual
nymi, a ciepła woda będzie
grzana bojlerami.
- Budynek jest bardzo cie
pły. Szacujemy, że miesięcz
ny koszt ogrzewania wynie
sie 100 do 150 złotych.
Wszystkie opłaty eksploata
cyjne lokatorzy będą ponosić
indywidualnie - mówi Ma
rek Biernacki, prezes GTBS.
W budynku już trwają ostat
nie prace wykończeniowe i po
rządkowe. Wykonawca właśnie
wymienia stary polbruk na te-

Grzegorz Gach wykonuje ostatnie prace w nowym budynku socjalnym w Strzelinie.

renie osiedla, na którym
przed rokiem zbudowano
pierwszy budynek socjalny.
Władze gminy już wybra
ły prawie wszystkie rodziny,
które zamieszkają w nowym
budynku.
- To są osoby, które cze
kają od wielu lat na miesz
kanie socjalne. Rodziny

składają się z od 1 do 5 osób.
Podpisujemy z nimi umowy
na 12 miesięcy. Jeśli potem
ich warunki rodzinne albo fi
nansowe się poprawią, to bę
dą musiały się wyprowadzić
do mieszkań droższych
w utrzymaniu. Jeśli będą
spełniać wymogi formalne,
to otrzymają dodatki miesz

fol Krzysztof Tomasik

kaniowe - mówi Bernard
Rybak, zastępca wójta gmi
ny Słupsk.
Gmina Słupsk zamierza
budować kolejne budynki so
cjalne, bo jest takie zapo
trzebowanie społeczne. Nie
zbuduje natomiast kolejnych
mieszkań komunalnych.
Zbigniew Marecki

DZIŚ REDAKCYJNY DYŻUR PEŁNI:
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Bytów: Po Ortem, ul. Wojska Pol
skiego 27, tel. 059 822 13 89;
Miastko: Królowej Jadwigi, ul. Kró
lowej Jadwigi 12, tel. 059 857 56
76; Człuchów: Centrum Zdrowia,

ul. Szczecińska 13, tel. 059 834
3142.

IMÜ
Bytów: Albatros Terminator - oca
lenie, godz. 19; Człuchów: Uciecha
Harry Potter i Książę Półkrwi, godz.
17; Miastko: Grażyna nieczynne.

POMOC DROGOWA
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301

316; Człuchów 059 834 14 12; 0
602176 059.

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

KRÓTKO
Nowa strona ratusza
Swój wygląd zmieniła strona inter
netowa Urzędu Miejskiego w Bytowie. Szata graficzna jest ładniej
sza, a strona bardziej przejrzysta.
Wprowadzono też wiele udogod
nień, m.in. opcję „wyszukaj”, ka
lendarz z imprezami i informator
pogodowy. Jest też możliwość za
mówienia newslettera. Ratusz
chce też na swojej stronie mieć
rozbudowany dział „galeria”. I cho
dzi nie tylko o fotografie wykona
ne na zlecenie urzędu. Teraz każ
dy może mieć swoją fotograficzną
galerię na urzędowej stronie.
(ang)

Kaszubskie Słoneczniki
otwierają przedszkola
DOBRA WIADOMOŚĆ Dzięki Fundacji Kaszubskie Słoneczniki w dwunastu wsiach w powiecie bytowskim i słupskim uruchomione zostaną od września punkty przedszkolne.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@gp24.pl

- Dostaliśmy milion złotych
z Europejskiego Funduszu Spo
łecznego. Za te pieniądze two
rzymy wspólnie z gminami
dwanaście wiejskich punktów
przedszkolnych - mówi Beno
na Skrzypek, prezes Fundacji
Kaszubskie Słoneczniki.
Słonecznikowe przedszkola
przeznaczone są dla dzieci
w wieku 3-5 lat. W każdym ma
być maksymalnie 15-osobowa
grupa.
- Rekrutacja trwa do końca
sierpnia. Formularz można po
brać na stronie www.sloneczniki.org - informuje Skrzypek.
Fundacja zatrudnia nauczycie
li. Są to młode osoby po stu
diach i specjalnych szkoleniach.
Punkty przedszkolne będą
działały od poniedziałku do
piątku przez cztery godziny
dziennie. - Cały ten czas wypeł
niony będzie edukacją. Rodzice
będą mogli dowiedzieć się o predyspozycjach swoich pociech,
uczestnicząc w spotkaniach
z psychologiem i pedagogiem.
Zaplanowaliśmy dla rodziców
warsztaty, szkolenia, a także
wyjazd studyjny. Będziemy wy
dawać gazetkę i nakręcimy fil
my - mówi Benona Skrzypek.
Przedszkola są bezpłatne.
- Pieniędzy wystarczy do końca
czerwca przyszłego roku. Chcie
libyśmy, aby punkty działały

W Trzebielinie w miejsce świetlicy dla maluchów powstanie punkt przedszkolny.
dalej. Być może uda się nam po
zyskać kolejne fundusze. A jeśli
nie, może zatrudnieni przez nas
nauczyciele zdecydują się sami
je prowadzić. Liczymy na gmi
ny. Słonecznikowe przedszkola
mają zachęcić ich do działania
- oznajmia Skrzypek.
W gminie Tuchomie z po
czątkiem września uruchomio
ne zostaną trzy słonecznikowe
przedszkola. - Mamy około 120

- mówi Jerzy Lewi-Kiedrowski,
wójt Tuchomia. Dodaje, że kie
dy skończą się pieniądze
na przedszkola, to samorząd
nie zostawi dzieci. - W Tucho-

miu przedszkole może być
gminne. W Kramarzynach
i Modrzejewie możemy utwo
rzyć grupy przedszkolne przy
klasach zerowych - mówi. ■

GDZIE SŁONECZNIKOWE PRZEDSZKOLA
Tuchomie, Modrzejewo, Kramarzyny (gmina Tuchomie),
Borzyszkowy (gmina Lipnica),

Włynkówko, Głobino, Kusowo
(gmina Słupsk), Domaradz
(gmina Damnica), Borzęcino,

Podwilczyn (gmina Dębnica
Kaszubska), Trzebielino, Su
chorze (gmina Trzebielino).

Obiecany chodnik już jest,
teraz czas na malowanie pasów

Okna z Bytowa polecą za ocean
BIZNES Jest szansa na współpracę ekonomiczną z amerykańską Winoną.
Winona to partnerskie mia
sto Bytowa. W tym amerykań
skim mieście żyją potomkowie
bytowskich Kaszubów. Dzięki
księdzu Paulowi Brezie z Winony, kilka lat temu doszło do na
wiązania kontaktów. Przez ty
dzień był tam Adam Izeik, wice
burmistrz Bytowa.
- Wizytę podzieliłbym
na dwie części. Pierwsza zwią
zana była z otwarciem nowej
części polskiego muzeum i no
wej wystawy - mówi Adam Leik. - Muzeum jest ogromne.
Jest w nim chyba wszystko, co
można było zgromadzić o Bytowie i kaszubszczyźnie. W nowej
części muzeum są fotogramy,

dzieci w wieku przedszkolnym.
Punkty, które będzie prowadzi
ła fundacja, jak i nasze istnieją
ce przedszkola, praktycznie po
krywają całe zapotrzebowanie

Fot. Andrzej Gurba

które opowiadają o przyjeździe
bytowskich Kaszubów do Sta
nów Zjednoczonych.
Adam Leik uczestniczył
w sesji amerykańskiego samo
rządu. Odbył wiele spotkań, za
równo z władzami, jak i miesz
kańcami Winony. W sierpniu
obchodzone są tam Dni Bytowa.
- Wielu młodych ludzi do
piero teraz dowiaduje się o swo
ich polskich, kaszubskich ko
rzeniach. Chce też odwiedzić
Bytów. To ważne, bo przecież
ktoś kiedyś będzie musiał za
stąpić księdza Brezę w tym, co
robi. Ksiądz to fenomenalny
człowiek. Będziemy chcieli
nadać mu honorowe obywatel

stwo Bytowa - oznajmia Adam
Leik.
Jego wizyta w Winonie była
też okazją do rozmów na temat
współpracy
gospodarczej.
- Amerykanie są zainteresowa
ni polską porcelaną. Jest szan
sa, aby eksportować okna na
szego Druteksu do USA - infor
muje wiceburmistrz.
Kolejny konkret to inicjaty
wa związana z nauką języka
angielskiego. - Najprawdopo
dobniej uda się zorganizować
amerykańskich wolontariuszy,
którzy uczyliby przez kilka mie
sięcy języka angielskiego w Bytowie - oznajmia Adam Leik.

dzieci ze stowarzyszeń niepeł
nosprawnych, warsztatów te
rapii zajęciowej, szkół.
Przewidziano trzy kategorie
wiekowe: 3-8 lat, 9-16 lat, po
wyżej 16 lat.

sprawnych „Pomocna Dłoń",
ul. Szewska 2/22,77-200 Miast
ko. Wręczenie nagród nastąpi
podczas XI Ogólnopolskiego
Festiwalu Integracyjnego Sto
warzyszeń Osób i Dzieci Nie
pełnosprawnych w dniu 13
września.

(ang)

KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PO INTERWENCJI Dzieci będą bezpiecznie i wygodnie szły do szkoły.
Chodnik ma umożliwić
swobodne i bezpieczne przej
ście dzieciom. W miejscu,
gdzie go zbudowano, wcze
śniej parkowały samochody.
Zlikwidowano też już niefor
tunnie umieszczone przej
ście dla pieszych.
Lada dzień pasy wymalo
wane zostaną w miejscu,
gdzie ulica Chrobrego styka
się z ulicą Królowej Jadwigi,
bo tam odbywa się ruch pie
szych.
- Za chodnikiem, przy
dawnej rozlewni, wymaluje
my jeszcze pasy, aby wyzna

czyć miejsce do przejścia dla
pieszych, przede wszystkim
uczniów pobliskiej podsta
wówki. Teraz parkują tam
samochody i nie można swo

bodnie się przemieszczać
- mówi Konrad Główczewski, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Bytowie.
(ang)

LIGIA

Narysuj swoją drogą
do domu
Hasło konkursu to „Bez
pieczna droga i powrót do do
mu ze szkoły".
Praca musi mieć minimum

format A4, może być wykona

Prace należy przesyłać do 4

na w dowolnej technice. Kon
kurs przeznaczony jest dla

września na adres: Stowarzy
szenie Osób i Dzieci Niepełno

(ang)

30
metrów ma chodnik od
skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi
i Chrobrego w kierunku
Szkoły Podstawowej nr 1.

V.

Prace przy ulicy Chrobrego są już na ukończeniu.

Fot. Andrzej Gurba
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NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

Będą światła w Mostach
OKLASKI Protesty zrobiły swoje. Na przejściu dla pieszych przez krajową szóstkę w Mostach posta
wiona zostanie sygnalizacja świetlna.
wgodz. 12-16

Edyta Litwiniuk
edyta.litwiniuk@gp24.pl

Kilka tygodni temu miesz
kańcy Mostów i Lubowidza pro
testowali przeciwko rezygnacji
przez gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
1 Autostrad z zamontowania
na przejściu przez krajową
szóstkę w Mostach sygnalizacji
świetlnej. GDDKiA tłumaczyła
Sló, że z tej, jak i kilku innych
uiwestycji, zrezygnowano z po
wodu braku pieniędzy w związ
ku ze światowym kryzysem.
Szefostwo GDDKiA podkreślało
Jednak, że sygnalizacja w tym
miejscu jest potrzebna. Tym
czasem okazuje się, że światła
Ostaną zainstalowane.
~ Jeszcze w tym roku w ra
bach programu „Drogi zaufa1110 na drogach krajowych
p województwie pomorskim
Generalna Dyrekcja Dróg KraJ°Wych i Autostrad oddział
w Gdańsku zleci zainstalowa1116 nowych sygnalizacji świetl
ik, realizując ustalone wczeSnieJ zobowiązania co do kilku
zadań z zakresu bezpieczeń
stwa ruchu drogowego w 2009
roku - piSZe rzecznik GDDKiA
teotr Michalski.
Jedną z inwestycji, do których powrócono, jest zainstalo
wanie
sygnalizacji
w
postach. - Światła pojawią się
"testach przy skrzyżowaniu
krajowej szóstki z ulicą Kwiato-

Lębork SitSakiti, ul. I Armii WP, teł. 059
862 53 00; Łeba: Słowińska, ul. Ku
śduszki 70a,tel. 05986613 65; Wic
ko; Pod Agawą, tel. 059 8611114.

IMÜ
Lębork Fregata Epoka Lodowcowa
3: Era Dinozaurów, godz 16 i 18. Łe
ba: Rybak Załoga G, godz. 11.15,

14.45, 16.15; Miłość na wybiegu,
godz. 13,18,20,22.

iron
Szpitalny Oddział Ratunkowy 059

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

PKS - 059 862 19 72; MZK

-w godz. 7-15 059 86214 51

POMOC DROGOWA
Lębork - 059 86217 87,059 863

23 23,0601628 414.

REKREACJA
Centrum Sportu i Rekreacji, tri. Olim
Mieszkańcy okolicznych miejscowośd walczyli o światła. I sygnalizacja będzie.

wą - tłumaczy Karol Markow
ski, zastępca dyrektora oddzia
łu w Gdańsku.
Generalna dyrekcja sygnali
zację świetlną zamierza zamon
tować jeszcze m.in. w Kobylnicy
przy skrzyżowaniu drogi krajo
wej 21 z ul. Witosa oraz w Człu

chowie przy skrzyżowaniu dro
gi krajowej 22 z ul. Jerzego
z Dąbrowy.
- Dodatkowo zmodernizu
jemy również sygnalizację
świetlną na węźle Kack
na Obwodnicy Trójmiasta,
co będzie niezbędne przy po

Fot. Edyta Litwiniuk

szerzeniu zjazdu z Obwodni
cy Trójmiasta w ulicę
Chwaszczyńską - tłumaczy
Karol Markowski.
Mieszkańcy, którzy nie
dawno domagali się posta
wienia świateł, teraz nie
kryją zadowolenia.

- W końcu w tym miejscu
będzie bezpiecznie - mówią.
- Teraz przejście przez kra
jówkę jest bardzo trudne.
Nieraz przez kilka minut
bez przerwy jeżdżą tędy sa
mochody. Dzięki sygnalizacji
będzie nam wygodniej. ■

Plac wyremontują do końca września
PROBLEM Mieszkańcy Nowej Wsi Lęborskiej narzekają na tempo remontu. Władze mówią, że szybciej się nie da.
~~ Przy Urzędzie Gminy

^ Nowej Wsi Lęborskiej
°d wielu miesięcy, najstarsi
S°rale nie pamiętają, kiedy
to się zaczęło, trwają prace
^aJ budową parkingu. Pro
wadzi je Gminny Zakład
Usług Komunalnych - pisze
nasz czytelnik z Nowej
. si Lęborskiej. - Wszystko
tegt tam rozkopane. Karetka

nie może dojechać do apteki,
ostatnio nawet bus się tam
o mało nie zatopił. Jak za
cznie padać, to ludzie nie
mogli do apteki się dostać.
Firma prywatna zrobiłaby to
w trzy miesiące i pewnie
za mniejsze pieniądze.
Ryszard Wittke, wójt No
wej Wsi Lęborskiej, broni in
westycji.

- Od jesieni, kiedy rozpo
częły się prace, wymienili
śmy tam między innymi ka
nalizację burzową, ciągi cie
płownicze, przyłącza energe
tyczne i studzienki teleko
munikacyjne - wylicza wójt.
- W niektórych miejscach
wykopy były głębokie na
pięć metrów. Prace ziemne
są już zakończone. Teraz zo

stanie jeszcze tylko ułożenie
nawierzchni. To rozpocznie
się za tydzień. Zdaję sobie
sprawę, że mieszkańcy, któ
rzy jeżdżą do ośrodka zdro
wia, mogą narzekać na
utrudnienia. Przepraszam
ich za to. Jednak tych prac
nie można było wykonać
szybciej, bo najpierw trzeba
było poczekać, aż ziemia

osiądzie. Prawdą jest, że nie
dawno zapadł się tam bus,
ale tylko dlatego, że chciał
podjechać pod sam ośrodek.
Nasz pojazd go wyciągnął.
Jak zapewnia Ryszard
Wittke, prace w okolicy
urzędu gminy i ośrodka
zdrowia mają potrwać mak
symalnie do końca września.

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

KRONIKA POLICYJNA

Mercedes wjechał
w pociąg
We wtorek rano na niestrze
żonym przejeździe kolejowym
w Lęborku dostawczy merce
des sprinter wjechał w pociąg
relacji Wrocław - Łeba. Przy
czyną kolizji najprawdopo
dobniej była nieuwaga kie
rowcy mercedesa. Nikomu nic
się nie stało. Kierujący autem
i maszynista byli trzeźwi.

Wężykiem po drodze
Policjanci zatrzymali dwoje
pijanych rowerzystów. W Bu
kowinie 56-letni Hernryk P. je
chał, mając w wydychanym
powietrzu promil alkoholu.
W Cewicach policjanci zatrzy
mali do kontroli 41 -letnią Kata
rzynę L. Kobieta wydmuchała
pół promila alkoholu.

Daniel Klusek

(dmk)

PROMOCJA

Już w poniedziałek, 31 sierpnia tylko z „Głosem"
wyjątkowy prezent od ENERGI

Kalendarz ucznia
a w nim kalendarium roku szkolnego 2009/2010
z ważnymi dla uczniów datami, miejscem na plan lekcji i notatki
KALENDARZ W CENIE GAZETY!
-■ -s%

Partnerem wydania kalendarza jest
.................................................................................................................... ;..... ......................... ...........................................samum?
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PROGNOZA §
POGODY

LĘBORK

SŁUPSK
■

lekkie zachmurzenie
lekkie zachmurzenie
przelotne opady
< ^ przelotne opady i burze

bezchmurnie
lekkie
słonecznie ^3» zachmurzenie m

Ä [21 _____ 1008 hPa I
•j. Krzynia

26*

|

1014 M*
j. Krzynia

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel 059

8424957;
Pizy Placu Dąbrowskiego, (wejście

od ul. Przemysłowej) otwarta codzien
nie 8-22, tel. 0598403022.

IM
MBenium, tel. 059842 5191Załoga

G, godz. 14.30,17 i 19; Miłość na wy
biegu, godz. 1630, 1830 i 2030;
Ostatni dom po lewej, godz. 16,18
i 20; Rejs nieczynne.

JEDZENIE NA TELEFON
Merano Pizzeria - Kebab, ul. Królowej

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

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

KANTOR
Miami-Nice: Podkowa, tel. 059 841

70 31; ZWy Róg ul. Murarska, 059
8420302.

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

KOMUNIKAÜA
PKP9491; 059 7281120; PKS 059

842 42 56; dyżurny ruchu 059 843
7110; MZK 059 848 93 06, Nord
Express 059 843 23 4L

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, alarmowy 19588, uL Armii Kra

jowej 15, tet. 059 842 8196,0 601
928 600, H. K. Banachowie;
Zieleń - ul. Kaszubska 3A, całodobo

wo, O 502 525 005; 059 8411315,
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo:
tel. 8429891,0601663 796. Prze
wóz i przechowanie bezpłatne;

, ul. Obr. Wybrzeża % (całodo
bowo) tel 059 842 84 95; 0604 434
441

IMTl
Szpital, ul. Obr. wybrzeża, tel 059

842 84 71 ul. Kopernika, teL 059
842 84 81 Poleją - 997; ul. Rey
monta, tel. 059 848 06 45; Straż
Miejska 986; 059 843 3217; Straż
Gminna 059 848 59 97; Straż Pożar
na 998; Pogotowie Ratunkowe 999;
Pogotowie Energetyczne 991 Pogo
towie Gazownicze 992; Pogotowie
Ciepłownicze 993; Pogotowie Wod
no-Kanalizacyjne 994.

r
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Bo babka bycza
bardzo lubi Bałtyk
ENCYKLOPEDIA BAŁTYKU Ryba, która przypadkowo została wprowadzona do Bałtyku, polubiła
nasze morze. Niestety, zaczęła również wypierać rodzimą babkę. Walka o terytorium trwa.
Piotr Kawałek
piotr.kawalek@gp24.pl

Naturalnym
miejscem
występowania babki byczej
są wody przybrzeżne Morza
Czarnego, Azowskiego i Ka
spijskiego. Po raz pierwszy
w Zatoce Gdańskiej zauwa
żono ją dwadzieścia lat te
mu,
najprawdopodobniej
przypłynęła w wodach bala
stowych statku z Morza
Czarnego do portu w Gdyni.
Z ówczesnych badań wynika,
że pojawiła się u nas jakieś
trzy lata wcześniej, czyli
około roku 1987.
Babka bycza żyje na głę
bokości do 30 metrów, lubi
muliste dno lub gęsto poro
śnięte wodorostami z dużą
liczbą naturalnych lub
sztucznych kryjówek. Uwiel
bia wręcz mieszkać we wra
kach statków i tam najczę
ściej można ją spotkać.
Osiąga do 25 centyme
trów i żywi się mięczakami,
m.in. omulkiem, skorupia
kami i ikrą innych ryb.
Jest bardzo ekspansywna,
bo nie ma u nas naturalnych
wrogów. W ciągu kilkunastu
lat jej populacja tak się roz
rosła, że zagraża dziś rodzi
mym gatunkom babek, które
są słabsze.
W polskiej części Morza
Bałtyckiego do tej pory zna
leziono pięć gatunków ba
bek.

Bal)ka bycza od dwudziestu lat zamieszkuje nasze wody.

W roku 1994 obecność
babki byczej odnotowywano
już niemal w całej polskiej
części Zatoki Gdańskiej,
a rok później zadomowiła się
nawet w naszych rzekach
i przymorskich jeziorach.
Pod koniec lat 90. babka by
cza dotarła nawet do jezior
Łebsko i Gardno w Słowiń

skim Parku Narodowym.
Najdalej zawędrowała i osie
dliła się aż 130 kilometrów
od
Morza
Bałtyckiego,
na
wysokości
Swiecia,
do którego dotarła przez uj
ścia rzek.
Jest rybą jadalną, ale nie
polecaną przez wędkarzy
i ichtiologów, jako że żywi

Fot. Akwarium GdyAs#

się omulkiem (mała małż
bałtycka), w którego ciele za
warte są metale ciężkie, po
nieważ omułek działa jak
naturalny filtr, zatrzymując
wszelkie zanieczyszczenia
- biologiczne i chemiczne.
Według specjalistów ze
Stacji Morskiej Uniwersyte
tu Gdańskiego na Helu, suk

ces ekspansji gatunku jest
w dużej mierze spowodowany rozwojem żeglugi oraZ
sprzyjającymi
zmianam1
ekologicznymi. ■
Na podstawie materiałów Sta'
cji Morskiej Uniwersytetu
Gdańskiego w Helu oraZ
Akwarium Gdyńskiego.
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&• więcej
W wakacyjnych
■ zaproszeń
■ znajdziesz na
Ł
Bk

wrww.9p24.pl

Icoaóze kiedy

REKLAMA

Pożegnanie wakacji
z Blue Caffe
LATO PRZEBOJÓW Plenerowa impreza Gali i radia Zet.
To już ostatni weekend
wakacji, dlatego w regionie
będzie obchodzony bardzo
hucznie.
W Lęborku letnia impre
za radia Zet i tygodnika Ga
la odbędzie się w sobotę, 29
sierpnia na terenie przy pły
walni miejskiej Rafa.
Wystąpią m.in. znany ka
baret Formacja Chatllet
oraz gwiazdy polskiej muzy
ki rozrywkowej Łukasz Zagrobelny oraz Blue Cafe.
Dzień później impre
za przeniesie się na plac
Zwycięstwa do Słupska.

Gwiazdami wieczoru będą
Kabaret OT.TO i zespoły
Pectus oraz ponownie Blue
Cafe.
Zarówno w Lęborku, jak
i Słupsku wokół sceny
koncertowej powstanie prze
bojowe miasteczko, w któ
rym będzie mnóstwo atrak
cji dla całej rodziny, m.in.
konkursy i zabawy z nagro
dami.
Początek obu imprez w
Lęborku i w Słupsku, o go
dzinie 15.
Wstęp wolny.
Piotr Kawałek

Rano może popadać
Przed południem na Po
morzu będzie pochmurno,
możliwe też będą przelotne
opady deszczu. W głębi lądu
mogą również przejść burze.
- Po południu padać już
nie powinno i możemy się
spodziewać więcej słońca
- mówi Krzysztof Scibor
z Biura Prognoz Pogody Calvus. - Temperatura będzie
trochę niższa, niż w ostat
nich dniach, ale przyjemna,
do 20 stopni Celsjusza
nad morzem i do 23 stopni
w głębi lądu.
Powieje wiatr zachodni,
nad morzem będzie umiar
kowany, natomiast nad lą
dem słaby.

Kto został
ratownikiem sezonu
Dziś liczymy głosy, a jutro
podamy zwycięzcę naszego
plebiscytu na „Ciacho na plaży/
czyli najsympatyczniejszy ratownik sezonu".
Kilka dni temu wyłoniła się
czołówka, ale rywalizacja byte
zacięta do samego końca
W naszym plebiscycie wzięło
udział kilkudziesięciu ratowni'

Krzysztof Śdbor

Fot. Łukasz Capar

Czwartek i piątek zapo
wiadają się dużo lepiej, wró
ci do nas gorące powietrze i
znów będzie ciepło.
Daniel Klusek

ków, którzy pilnują bezpie
czeństwa kąpiących się na pla
żach od Międzyzdrojów do Łe
by. Ich sylwetki prezentowali
śmy państwu na łamach na
szej gazety i w serwisie inter
netowym www.gp24.pl
Ratownik, który zdobędzie
najwięcej głosów, otrzyma tort
oraz zje kolację w ekskluzyw
nej nadmorskiej restauracji.
Natalia Kwapisz
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artrakcje
i IMPREZY

Dzisiaj od godz. 9 do 10 poranna gimnastyka na plaży wschodniej w Ustce
«K

SŁUPSK

BYTÓW

USTKA

| Dla dzieci: Przygoda przyjeżdża

Wystawa: „Od ciżemki do obca

sa. Historia szewstwa”

Kaszubska
na zakończenie lata

sobota

g pociągiem
gj

Miejsce: Muzeum w Lęborku,

Miejsce:

ul. Młynarska 14-15

Wołcza
pod Miastkiem

Mała

§
8

Kiedy: Do 31 sierpnia

Kiedy: W najbliższą sobotę

8

Biblioteka
przy
ul. Romera 6
^ Kiedy: Dzisiaj, godz. 12-14
1“ Miejsce:

Piknik:

ROWY

ŁEBA

imi

Teatrzyk: Wielka bursztynkowa fc Impreza: Niebiesko-czarne lata

a
g
|

przyprawa Kubusia Puchatka
Miejsce:

8

nadmorska

1| 80.

Promenada ^ Miejsce: Tawerna Tahiti
§ wschodniej stronie portu

Kiedy: Dzisiaj, godz. 17.30.

Piknik: Rodzinny piknik z piratami
|j i koncert Piotra Szczepanika

po g Miejsce: Nowęcin

8" Kiedy: Dzisiaj od godz. 19

Koniec wakacji
z didżejami i laserami
ROZRYWKA Na koniec lata we wszystkich dyskotekach organizowane są imprezy. Podpowiadamy
więc, w jakich rytmach można pobawić się w ten weekend.

Kiedy: W najbliższą sobotę, począ8* tek o godz. 12

«

KHB
Remedium, ul. kard. Wyszyńskiego 1

b,tel.0598146969.

IMÜ
Deffirc Noc w muzeum 2, godz. 15;
Generał Nil, godz. 17; Coco Chanel,
godz. 19.10; Kac Vegas, godz. 21

Pogotowie Ratunkowe - 059 814 70
09, Kapitanat Portu - 059 814 44
30, Urząd Celny - 059 814 46 37,
SbażMiejska - 986,059814 67 61
0 697 696 498, W0PR - 601100

100.

USŁUGI MEDYCZNE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,

ul. Mickiewicza 12 teł. 059 814 69
68,

Marcin Markowski
Barcin.markowski@gp24.pl

Z imprez organizowanych
w dyskotekach z okazji za
kończenia wakacji będzie za
dowolona głównie młodzież,
która w piątkowy i sobotni
Wieczór potańczy przy naj
większych hitach.
Jedna z największych za
baw odbędzie się w klubie Libe
rał w Ustce. Tam przez trzy dni
goście lokalu będą mogli spró
bować swoich sił w karaoke
oraz zatańczyć w rytm muzyki
granej przez czterech didżejów.
- W czwartek będzie tradycyjne
karaoke. Natomiast w sobotę
jedną z atrakcji będzie pokaz
tańca na barze skąpo ubranych
pań - mówi Martin Branka.
- Zabawa w naszym klubie po
trwa od piątku do soboty w go
dzinach od 21 do rana. Wstęp
jest bezpłatny, a wejściówki
sprzedawne będą dopiero w so
botę po północy.
- Lubię się tam bawić, bo
Podoba mi się sceneria - mó
wi Wioleta Goszcz ze Słup
ska. - Uwielbiam tańczyć
Wśród kolorowych laserów.
Ciekawy weekend zapowia
da się w słupskim klubie Qugi
no. Organizatorzy zapraszają
w piątek na bezpłatną zabawę
W rytmie house, hip-hop i r’n’b.
- W sobotę natomiast odbędzie
zabawa, podczas której zagrają
dwaj didżeje, a towarzyszyć im
będzie Michael, saksofonista ze
Szczecina - mówi Nathan Pole,
muzyk z klubu Qugino. - Obie
imprezy rozpoczną się o godzi
nie 21. W sobotę jednak tylko

Tak wyglądał miniony weekend w Qugino.

Fot Krzysztof Tomasik

panie wejdą za darmo. Panowie
będą musih zapłacić 10 złotych.
Dyskoteka dla młodzieży od
będzie się również w klubie Ka
meleon w Słupsku. - W piątek
i w sobotę od godziny 20 mło
dzież będzie mogła pobawić się
przy największych hitach tego
lata - mówi Dorota Michałow
ska, właścicielka dyskoteki.
- Wstęp w sobotę wyniesie
10 zł, a w piątek 5 zł.
Imprezy na zakończenie
lata dla osób w każdym wie
ku odbędą się w słupskiej
dyskotece Wiking.
- Zabawa na zakończenie
lata będzie taka, jak nasza
ostatnia impreza. Jeśli
klienci będą domagać się
muzyki disco polo, to taką
zagramy. Planujemy jednak
hity znane z lat 90. - twier
dzi Danuta Kantak, właści
cielka Wikinga. W piątek
tańce potrwają tam od godzi
ny 21. Za wstęp na obie im
prezy wejściówka kosztuje
10 zł.
Podobne imprezy odbędzą
się w dyskotece Disco Re
mont w Łebie. Tam plano
wane zabawy w sobotę i nie
dzielę potrwają przy utwo
rach znanych z lat 70. i 80.
- W niedzielę do biletu wstę
pu będzie wliczone piwo
- mówi Agnieszka Mierze
jewska, właścicielka klubu.
- Za wejście na imprezę pa
nowie zapłacą 20 złotych,
a panie 15 złotych. W sobotę
każdy zapłaci 10 złotych,
oprócz pań ubranych na bia
ło, które będą się bawić
za darmo. II

Poradnia Zdrowia POZ. ul. Kopernika

18, tei. 059 814 6011.

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

T£LEWJZJAIjRADiö„„—

20 Blok audycji informacyj
nych: „Obserwator" serwis in
formacyjny;
„Obserwator
Sport" serwis sportowy; „Pogo
da" prognoza pogody, 35
- „Cztery Łapy" magazyn do
kumentalny, edukacja, 50
- „VECTRAMEDIA" ogólnopol
ski blok programowy.
Radio Słupsk

Serwisy lokalne 6.30-14.30.
6 Studio Bałtyk; 7.10 Informa
cja dla kierowców; 7.15 Pogo
da; 7.20 Relacje reporterów;
7.40 Konkursowy poranek;
7.45 Sport; 7.55 Utrudnienia
na drogach; 8.10 Gość PM; 8.40
Dziennikarskie interwencje;
8.53 Zapowiedzi kulturalne;
9.10 Otwarta antena; 9.45 Po
goda.

POMORZA

www.gp24.pl

Do naszej redakgi rysunek przysłał ośmioletni Borys Wrzesiński
z Bytowa. Chłopiec wraz z rodzicami i bratem spędził wakage na Majorce.

Do naszej redakgi rysunek przysłał dziewięcioletni Fabian Gazda ze
Słupska. Chłopiec wakage spędził u babci w Ustce. Swój letni

Do naszej redakgi rysunek przysłał Ludwik Komiat ze Słupska. Chłopiec
ma sześć i pół roku. Podczas wakacji często jeździł na plażę

Kąpał się tam i opalał, (dmk)

wypoczynek uwiecznił na rysunku, (dmk)

wCzołpinie.(DMK)

Fet Krzysztof Tomasik

fol mzysztof Tomasik

FoL Krzysztof Tomasik
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Skarbowy w Słupsku - 059

845 39 00 ■ Urząd Skarbowy
w Bytowie - 059 822 28 91 ■
Urząd Skarbowy w Człuchowie -

059 834 10 41 ■ Urząd Skarbo
wy w Lęborku - 059 862 4170 ■
Oddział ZUS w Słupsku - 059 841
92 00 ■ Urząd Cełny w Słupsku 059 848 51 03 ■ Słupska Izba
Przem.-Handl. - 059 842 50 98

Będą puste biurowce
NIERUCHOMOŚCI Po Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Tuchomia może wypro
wadzić się Centrum Międzynarodowych Spotkań. Radni zdecydują, co zrobić z budynkiem.

■ Słupskie Stow. Inicjatyw Gospo
darczych i Przedsiębiorczości -

059 84130 32 ■ Cech Rzemiosł
Różnych w Słupsku - 059 842 43
60 ■ Izba Rzemiosła i Przedsię

Andrzej Gurba

biorczości Pomorza Środkowego -

Biuro Powiatowe ARiMR
w Tuchomiu zostanie tylko
do końca września. W paździer
niku ma zająć biurowiec
przy ulicy Miasteckiej w Byto
wie. - Być może agencja zosta
nie u nas nieco dłużej, z powodu
przeciągających się prac remon
towych w ich nowym obiekcie
- mówi Jerzy Lewi-Kiedrowski,
wójt Tuchomia. Za agencją po
szło Centrum Międzynarodo
wych Spotkań. - Miesiąc temu
dostałem wypowiedzenie umo
wy. Termin jest sześciomie
sięczny - informuje wójt.
- Nie jesteśmy w stanie ad
ministrować tak dużym kom
pleksem. Nie chcemy zajmować
się hotelarstwem i gastronomią
- mówi Zbigniew Talewski,
przewodniczący zarządu Sto
warzyszenia CMS. Miesiąc te
mu z dyrektorowania w cen
trum zrezygnowała Aldona Gostomska, która przeszła do pry
watnego biznesu. Czasowo za
stępuje ją Magdalena Topka.
Talewski zapowiada ogłoszenie
konkursu na dyrektora.
CMS administruje dwoma
salami konferencyjnymi, sa

059 842 60 04 ■ Pomorski Urząd
Wojewódzki. Zespół w Słupsku -

059 84119 34 ■ Urząd Marszał
kowski w Gdańsku - 058 326 15
55 ■ Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku - 058 307 76 10 ■
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań
sku - 058 301 80 19 ■ Słupski
Oddział Państwowej Inspekcji Pra
cy-059 845 60 61

www«£|f*24.c*f

andrzej.qurba@gp24.pl_________ ____

Agenqa Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze działa w Tuchomiu. We wrześniu przeniesie się do Bytowa.

lą audiowizualną oraz czę
ścią hotelową. - Nie jest
nam to potrzebne. Stowarzy
szeniu wystarczą ze dwa po
mieszczenia biurowe. Jak
będziemy organizowali szko
lenie, to po prostu wynaj
miemy salę - oznajmia Ta
lewski.

Wójt Tuchomia mówi, że
na sesji, którą zaplanowano na
piątego września, radni mają
zdecydować, co dalej będzie
z obiektem, który ma opuścić
ARMiR i którego nie chce już
CMS. - Pewnie ogłosimy kon
kurs na dzierżawę. Trudno po
wiedzieć, czy będą jakieś kie

runkowe wskazania co do ro
dzaju działalności. Chciałbym,
aby budynek w części zachował
swoje obecne funkcje. Chodzi
o działalność w nim stowarzy
szeń i przeprowadzanie szkoleń
- mówi Lewi-Kiedrowski.
Talewski potwierdza, że jego
stowarzyszenie jest zaintereso

r*. And™, Gurt»

wane wynajmem w obiekcie
małych pomieszczeń biurowych
od gminy lub dzierżawcy wyło
nionego w konkursie.
CMS nie płaci gminie
czynszu. Pieniądze z tej pub
inwestowane są w budynek.
ARiMR płaci czynsz, który
zasila budżet gminy. ■

PROMOCJA
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Głos Pomorza” przedstawia niezwykłą
* kolekcję książek poświęconych

nie św
MINISTER
edukacji

K

NARODOWEJ

•Ml
noc
Tom U „Kampania wrześniowa 1939 roku”
już od wtorku, 1 września
w punktach sprzedaży prasy.

Wydawca kolekcji:

media
regionalne

Wątki regionalne, życie codzienne podczas okupacji, wojenne
iosy Karola Wojtyły,

kalendaria,

łf

mapy, teksty źródłowe,

miejsca pamięci - wszystko na tle wielkiej polityki i inicjatyw
dyplomatycznych.
2736209G1K1H)

E-szkoienia
bezrobotnych

Techniką szkolenia przy uży
ciu mediów elektronicznych
interesuje się coraz _ .
więcejosób.

Prezentujemy wybra
ne oferty z pośre
dników w regionie.
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Biuro Reklamy: reklama@gk24.pl, tel. 094 347-35-12

Redaktor wydania: Artur Kostecki, artur.kostecki@gk24.pl, tel. 094 347-35-87

Czekamy na zgłoszenia
PLEBISCYT Mamy już pierwsze zgłoszenia kandydatów do konkursu Nasze Dobre z Pomorza 2009. Bardzo się cieszymy
i czekamy na następne. Naprawdę warto.
Artur Kostecki
artur.kostecki@qk24.pl______________

Zdarza się, że są takie pro
dukty regionalne, które są
naprawdę dobrej jakości, ale
nie zawsze są dobrze wypro
mowane. Dzięki naszemu
konkursowi może się to zmie
nić. Druga edycja plebiscytu
Nasze Dobre z Pomorza daje
szansę, by o Waszych wyro
bach lub usługach stało się
głośno w regionie, a nawet
w kraju. Promocja będzie pro
wadzona bowiem zarówno
w wydaniach papierowych
Głosu, jak i w naszych serwi
sach internetowych. Chcemy
docenić i promować produkty,
które stworzono u nas, na Po
morzu. Chcemy by ich war
tość i uznanie w oczach klien
tów urosły, a dla firm, wy
twórców stały się motorem
do dalszego rozwoju działal
ności.
Jedną z nagród w pierw
szej edycji konkursu „Nasze
Dobre z Pomorza” zgarnął
całkowicie zasłużenie wyciąg
do nart wodnych na jeziorze
Trzesiecko w Szczecinku.
Miejska inwestycja warta
około 3 min zł od zeszłego la
ta przyciąga do Szczecinka
miłośników wodnych sza
leństw.
Mówi Adam Wyszomirski,
dyrektor
Samorządowej
Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku: - Jestem gorą
cym zwolennikiem udziału
w różnych konkursach pro
mujących dobra regionalne.
To szansa pokazania się
w całym kraju. Nieważne,
czy będzie to wyrób lokalnej
kuchni, impreza, miejsce,
konkretny produkt jakiejś
fabryki, czy tak jak w na
szym przypadku obiekt spor

towy, jakim jest wyciąg
do nart wodnych. Trzeba ko
rzystać z każdej ścieżki pro
mocji, a taką na pewno jest
nagroda lub wyróżnienie
w m.in. w konkursie „Nasze
Dobre z Pomorza”. Powiem
więcej, liczy się nawet sam
udział. To podstawowa meto
da działania, choć jed
na z wielu, aby produkt stał
się rozpoznawalny, bo wtedy
0 nim się mówi, pisze, poka
zuje.
Dla firmy lub innego
uczestnika takiego konkur
su to również okazja do zwe
ryfikowania się, a dla od
biorców jest ważne, bo otrzy
mują informację o danym
produkcie.
Kto może wziąć udział
w naszym konkursie? Oczy
wiście zależy nam na pro
duktach niepowtarzalnych.
Ważne by były one wytwa
rzane w naszym regionie
1 były dobrej jakości. Jeżeli
np. jesteś organizatorem cie
kawej, cyklicznej imprezy,
która cieszy się powodze
niem wśród mieszkańców, to
jest właśnie konkurs dla cie
bie. Mogą to być festiwale,
jarmarki, festyny, zloty. To
są produkty, na których pro
mocji nam zależy. Świad
czysz wysokiej jakości usługi
i chcesz, by dowiedziała się
o nich jak największa liczba
osób? Zgłoś je do plebiscytu
Nasze Dobre z Pomorza
2009. Tu pole do popisu jest
spore. W ubiegłym roku mie
liśmy m.in. zgłoszenia usług
układania nawierzchni bru
kowych, produkcję stali nie
rdzewnej, czy wykonawstwo
domów pod klucz. Jeżeli są
to usługi oryginalne, czeka
my na nie z niecierpliwością.
Masz patent na produkcję

WARUNKI UCZESTNICTWA
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Dziennik Pomorza
pysznych przetworów, o nie
spotykanej recepturze i sma
ku? Nie zwlekaj! Dzięki
uczestnictwu w naszym ple
biscycie wypromujesz je
na dużą skalę.
Wyboru najlepszego pro
duktu dokona 10-osobowa
kapituła. Do pracy w komisji
zaprosimy podobnie jak
przed rokiem osoby ze środo
wiska biznesu, gospodarki,
instytucji okołobiznesowych.
Kapituła przyzna statuetkę
i certyfikat Nasze Dobre
z Pomorza 2009, którym lau

reat lub laureaci (o liczbie
przyznanych tytułów zadecy
duje kapituła), będą mogli
posługiwać się przez dwa la
ta.
Nie zapomnieliśmy rów
nież o naszych Czytelnikach.
Oni także przyznają swój ty
tuł dla Najpopularniejszego
Produktu z Pomorza 2009.
W ramach plebiscytu na swo
ich faworytów będą mogli
głosować przy pomocy SMS-ów.
Na zgłoszenia do konkursu
czekamy do 11 września. 11

- Do udziału w konkur
sie swoje produkty mogą
zgłaszać podmioty gospo
darcze, które są zarejestro
wane lub mają oddziały na
terenie województwa za
chodniopomorskiego lub
pomorskiego, a ich pro
dukt jest wytwarzany w
tym województwie; prowa
dzą działalność gospodar
czą od co najmniej roku;
posiadają wszelkie upo
ważnienia, certyfikaty i ze
zwolenia dopuszczające
zgłaszane produkty do ob
rotu na rynku polskim; pro
dukty stanowią ich wła
sność i nie są produkowa
ne na podstawie umowy li
cencyjnej.
- Dnd udziału w konkursie
produkty mogą zgłaszać sa
mi producenci, a także kon
sumenci - osoby fizyczne
oraz kontrahenci - podmio
ty gospodarcze, organiza
cje, stowarzyszenia, instytu
cje. Ostateczna decyzja
o udziale produktu należy
jednak do producenta.
- Do jednej edycji kon
kursu mogą być zgłoszone
maksymalnie trzy produkty
tego samego producenta.

UWAGA
Zdobądź znak jakości i
zaprezentuj produkt w nie
standardowy sposób na ła
mach „Głosu".
Zgłoszenia przyjmuje se
kretarz konkursu Lotar Roh
de: e-mail: lotar.rohde@mediapomorskie.pl, tel. +48 94
347 35 39, tel. kom. +48 697
770 274.

■ Publikacje redakcyjne
na łamach „Głosu" (rozmo
wy z producentami, opisy
produktów, prezentacje
itp.)
■ Wszystkie publikacje
ukażą się zarazem w papie
rowym wydaniu gazety,
jak i na naszych trzech por
talach internetowych. War
to dodać, że dziennie wy
danie papierowe czyta kil
kadziesiąt tysięcy osób.
Miesięcznie mamy ponad
900 tysięcy unikalnych
użytkowników interneto
wych (uniqual users) i kil
kanaście milionów odsłon.
To gwarantuje, że informa
cja o producentach i pro
duktach dotrze do dużej
liczby odbiorców. Będzie
to znakomita forma pro
mocji.
■ Redakcyjne relacje
z wręczenia tytułów zosta
ną zamieszczone na ła
mach gazety.
■ W wydaniu papiero
wym i internetowym pu
blikowana będzie pełna li
sta zgłoszonych kandyda
tów.
■ Prezentacje każdego
z produktów ukażą się pięć
razy. Cztery razy będzie to
w wydaniach zwykłych
„Głosu" (od poniedziałku
do czwartku) oraz raz w
piątkowym wydaniu maga
zynowym.
■
Każda prezentacja
konkursowa zostanie za
mieszczona także jedno
krotnie z czasie trwania kon
kursu na łamach tygodnika
Gazeta Gdańska, partnera
naszej akcji.
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Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia
na kierunkach technicznych

MS więcej niż OKNA

Max
von
Jastrov

czołowy producent stolarki okiennej
zatrudni

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej ogłaszają nabór na

STUDIA DOKTORANCKIE
stacjonarne w dyscyplinach:
* elektronika,
- informatyka.

Stolarzy i lakiernika

zatrudni w pełnym wymiarze godzin pracy

z doświadczeniem

specjalistę DTP
z doświadczeniem w przygotowywaniu plików graficznych do druku.

Oferujemy:
- dobre warunki pracy,

Zgłoszenia do 10.09.2009 r.

Zajęcia od semestru zimowego 2009/2010

Wymagamy:
biegłej znajomości programów Adobe Photoshop i Adobe Illustrator,
umiejętności pracy w grupie, dyspozycyjności i odpowiedzialności,
wysokiej kultury osobistej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: M&S Okna
i Drzwi Sp. z o.o., ul. Portowa 16a, 76-200 Słupsk,
tel. 0 604 529 170, e-mail: z.wierczynski@ms.pl.
Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Oferujemy:

Informacja dla kandydatów:

www.weii.tu.koszalin.pl
tel. (094) 34-78-742 (Dziekanat), (094) 34-78-706 (Sekretariat)
e-mail: barbara.dowgielewicz@tu.koszalin.pl, renata@man.koszalin.pl

- pewność zatrudnienia.
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
- możliwość uzyskiwania wysokich dochodów.

stałą i dobrze płatną pracę w młodym zespole,
w największym dziale DTP w Szczecinie;
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
w pracy na rzecz największych europejskich marek.

www.ms.pl 0 0 801 608 608
Oferty w postaci CV prosimy przesyłać do dnia 1 września 2009 roku

www.tu.koszalin.pl

pod adres mailowy: dom.marki@mvj.pl,
w tytule należy wpisać: "Specjalista DTP”.

Człowiek - najlepsza inwestycja

więcej niż OKNA

Gwarantujemy pełną dyskrecję.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2462309G1K1A

2813009G1K2A

753609SLBH_A

14

PRACA I NAUKA

środa 26 sierpnia 2009

R

M

A

Sp. z o.o.

KIEROWNIK PRODUKCJI

pracownicy nie muszą odry
wać się od swoich codzien
nych obowiązków; są w stanie
w łatwy sposób monitorować
postępy w nauce swoich pra
cowników; mogą modyfiko
wać program szkolenia wraz
z rozwojem potrzeb firmy
i wymaganiami stawianymi
przez rynek. Zaproponowane
narzędzie będzie składać się
z 8 modułów szkoleniowych,
które w prostej i przejrzystej
formie będą przekazywały
przyszłym mentorom wiedzę
z zakresu m.in. jak prowadzić
mentoring, zasad podejmo
wania decyzji, motywacji,
przywództwa itp. Użytkowni
cy będą mogli wybrać intere
sujący ich kurs i realizować
go w swoim tempie uzyskując
wsparcie doświadczonych tre
nerów.
Instytut Badań nad Demo
kracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym udostępni pro
gram e-leamingu bezpłatnie
w polskiej wersji językowej
dla wszystkich zainteresowa
nych przedsiębiorstw. Dodat
kowe informacje można uzy
skać wysyłając maila na ad
res iped@kig.pl lub dzwoniąc
pod numer (22) 630 98 01-04.
(cza)

WIĘCEJ O PMCyTfrSpISäÖI....
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zatrudni na stanowisko:

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO W KOSZALINIE
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA
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$

L

ÄS.I ftOSMiir

E-LEARNING Techniką szkolenia przy użyciu mediów elektro
nicznych interesuje się coraz więcej osób.

fl£| KAPITAŁ LUDZKI
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AEROSOL METAL BOX

To sposób na przekaz
wiedzy pracownikom
Przedsiębiorcy od daw
na zastanawiają się nad naj
lepszym sposobem wdrażania
oraz podnoszenia kwalifikacji
nowo zatrudnionych pracow
ników. Jednocześnie w związ
ku z trudną sytuacją na ryn
ku, pracodawcy poszukują
sposobu jak najbardziej efek
tywnego a przy tym mało
kosztownego. Odpowiedzią
na to jest, z całą pewnością,
wypracowanie metody sku
tecznego przekazywania wie
dzy pomiędzy doświadczony
mi i niedoświadczonymi pra
cownikami, tzw. mentoring.
Jednak proces ten powinien
przebiegać nie tylko w okre
ślony sposób, ale i odbywać
się za pomocą odpowiednich
narzędzi, aby zapewnić
przedsiębiorcom uzyskanie
optymalnych korzyści oraz
aby ich oczekiwania zostały
spełnione. Dlatego niezwykle
ważne staje się przygotowa
nie starszych i doświadczo
nych pracowników do roli
mentora. Okazuje się, że
maksymalnie efektywnym
i ekonomicznym sposobem
jest tzw. e-leaming (techniką
szkolenia przy użyciu wszel
kich dostępnych mediów elek
tronicznych).
Pracodawcy korzystając
z e-leamingu: redukują kosz
ty wynikające ze szkoleń tra
dycyjnych; oszczędzają czas -

E

9 września - Szkolenie nt.
„Monitoring i ewaluacja projektów EFS"

Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej
ogłasza przyjęcia na

STUDIA DOKTORANCKIE
stacjonarne i dla osób
pracujących
w dyscyplinach:
1. budowa i eksploatacja maszyn
2. inżynieria rolnicza
w roku akademickim 2009/2010
Upowszechnienie wyższego wykształcenia powoduje coraz
większe zainteresowanie specjalistami ze stopniem
naukowym doktora. W Unii Europejskiej doktorzy nauk
technicznych i ekonomicznych obejmują prestiżowe, dobrze
wynagradzane stanowiska w gospodarce i administracji.
Studia doktoranckie umożliwiają opanowanie naukowego
warsztatu badawczego, nowoczesnych technik
programowych i komputerowych oraz wzbogacają rozwój
naukowo - intelektualny.

Kandydaci na studia proszeni są o kontakt z Dziekanem
Wydziału oraz opiekunem naukowym, który pomoże w
doborze tematyki pracy oraz w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Termin złożenia dokumentów - 10.09.2009r. w Dziekanacie
Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej; ul.
Racławicka 15-17, pokój 100 w budynku A.

Studia są bezpłatne.
Podczas studiów, wszyscy doktoranci otrzymują
stypendia socjalne i za wyniki w nauce, natomiast
doktorantom spełniającym określone przepisami
wymagania dodatkowo zapewnia się stypendium
doktoranckie.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do
25.09.2009r.
Po złożeniu dokumentów postępowania kwalifikacyjnego
kandydaci zostaną poinformowani o dacie rozmowy
kwalifikacyjnej. Bliższych informacji udziela Dziekanat Wydziału
Mechanicznego, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin,
telefon: (094) 3478229.
Strona domowa Studiów Doktoranckich:

www.st-dokt.tu.koszalin.pl
Człowiek - najlepsza inwestycja

I Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt: teł. 0-59 846-11-02
e-mail: amb@ambgroup.pi

Oferta pozostałych szkoleń jest na bieżąco aktualizowana
na naszej stronie www.koszalin.roefs.pl

380209LJAG_A
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ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z NASZYM DORADCĄ

Ari Development Sp. z o.o.

Nasi doradcy świadczą usługi w zakresie pisania wniosków,
zawierania umów partnerskich,
realizacji oraz rozliczania wniosków.
Zarówno szkolenia, jak i doradztwo poświęcone są
następującym zagadnieniom: problematyka rynku pracy,
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń
i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego,
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia
ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości, przygotowanie
projektu/wniosku, zarządzanie projektem, procedury w EFS
(w szczególności możliwości pozyskiwania środków,
kwalifikowalność kosztów w EFS, procedury raportowania
i rozliczania projektów w EFS, monitoring, kontrola projektów
EFS), zamówienia publiczne, i in.
Zapraszamy do naszej siedziby przy ul Przemysłowej 8
Od poniedziałku do piątku - 7:30 - 15:30
www.koszalin.roEFS.pl; info_koszalin@roefs.pl;
tel. 094 343 26 33

w Kołobrzegu poszukuje osobę na stanowisko:

REZYDENTA

ds. obsługi gości
i wynajmu
apartamentów
Wymagania:
Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
Kreatywność, pozyskiwanie klienta.

I

KAPiTAl LUDZKI
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Oferty prosimy składać w sekretariacie Arka Medical Spa, ul.
Sułkowskiego 11 w Kołobrzegu (tel. 0 94 353 2111) lub email:

Regionalny Ośrodek w Koszalinie
przy Koszalińskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8,75-216 Koszalin e-mail: info_koszalin@ roEFS.pl
tel. 094 347 51 87,343 26 33
www.koszalin.roEFS.pl
fax 094 341 6088

sekretariat@arka-mega.pl

2660009G1K2A

Reklamy zlecane
do naszych dodatków
tematycznych
ukażą się

Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy
m Nikifora Krynickiego

w Bobakach

Ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010 do:

jednocześnie

w „Głosie
Koszalińskim"
„Glosie Pomorza"
i „Głosie
Szczecińskim"!!!

HHR

Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia
na kierunkach technicznych

Wymagania:
- wykształcenie średnie techniczne
- doświadczenie na stanowiskach
kierowniczych
- umiejętność organizacji produkcji
- b. dobra znajomość j. niemieckiego

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

Szkoły Przysposabiającej do pracy w zawodzie:
Zasadnicze! Szkoły Zawodowej na kierunki:
- Krawiec
Kucharz małej gastronomii
Piekarz
- Gospodarstwo domowe z żywieniem
Cukiernik
Rzeźnik- wędliniarz
Oddziałów rewalidacvlno - wychowawczych:
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- Zajęcia prowadzone w grupach terapeutycznych
Krawiec odzieży damskiej lekkiej
Stolarz
Murarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
UZUPEŁNIAJĄCE UCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 - LETNIE
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie w internacie i niską odpłatność za wyżywienie

ZAPRASZAMY!!!
Nasz adres: ul. Pocztowa 15: 76-020 Bobolice - tel. (094) 318 73 25 : www.oswbobolice.pl

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ!

16809G1K1AC
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Studiuj w Kołobrzegu
w ramach największej uczelni
na Pomorzu Zachodnim

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
Studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
na kierunkach:

UNIWERSYTET
SZCZECIŃSKI
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania
Instytut Rachunkowości

zaprasza
na VIII edycję dwusemestralnych
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

■ Socjologia
- Stosunki Międzynarodowe

• RACHUNKOWOŚĆ •

Studiuj z nami w Kołobrzegu
masz możliwości

w Punkcie Wykładowym w Koszalinie
Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się

■ Uzyskania dyplomu licencjata
Uniwersytetu Szczecińskiego
■ Kontynuowania nauki na studiach
magisterskich (li stopnia)
■ Odbywania studiów częściowych
na europejskich uczelniach
w ramach programów europejskich
■ Korzystania ze stypendiów
uczelnianych i zewnętrznych
Miejsce składania dokumentów:

(bez zdawania egzaminu) o certyfikat wydawany
przez lYlinisterstwa Finansów do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Zajęcia rozpoczną sie w październiku 2009 r.
i beda sie odbywały w Koszalinie (Computer College).
Termin składania dokumentów do 30 września 2009 r.

Sri! •*

.33
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Informacje i zapisy:
Koszalin, Computer College.
ul.H.Modrzejewskiej 71

Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu
Adres:
ul. Okopowa la, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 218 58
Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek -czwartek godz. 16.00-17.00

tel. 094/ 341-17-41
Szczecin, Instytut Rachunkowości US. ul. Mickiewicza 64
teł. 091/ 444-21-46. e-mail: sprachtwnei2.pl
Dodatkowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne
na stronie: http://www.rachunkowosc.oz.pi
2819109G1K2A

PRACA I NAUKA............

Co na to przepisy
rafal.gabrowski@qk24.pl____________

Regułą w prawie pracy
jest, iż do okresu zatrudnie
nia, od którego zależy nabycie
uprawnień pracowniczych,
wlicza się okresy pozostawa
nia przez pracownika w sto
sunku pracy. Niestety nie jest
tu brane pod uwagę właśnie
samozatrudnienie.
Ustawodawca nie wliczył
do okresów zatrudnienia,
od których zależy nabycie po
szczególnych świadczeń pra
cowniczych okresów wykony
wania przez niego działalno
ści gospodarczej. Przyczyn ta
kiego stanu rzeczy należy
upatrywać w tym, iż działal
ność gospodarcza jest od
miennym rodzajem aktywno
ści zarobkowej, uregulowa
nym w odrębnym akcie praw
nym, tj. w ustawie z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.
Prowadzenie działalności go
spodarczej nie może być
uznane za tożsame z tzw.
pracowniczym stosunkiem
podporządkowania, a osoby

fizyczne prowadzące działal
ność gospodarczą w stosunku
pracy sami posiadają status
pracodawcy.
Jednym z ważniejszych
uprawnień pracowniczych
jest prawo do corocznego,
płatnego urlopu wypoczynko
wego. Już sam przepis prze
widujący sposób wyliczenia
długości urlopu przesądza
o tym, iż w kontekście uzy
skania przez pracownika pra
wa do wskazanego wyżej
świadczenia, okres prowadze
nia działalności gospodarczej
nie
podlega
zaliczeniu
do okresu zatrudnienia.
Jak bowiem wynika z jego
treści „do okresu zatrudnie
nia, od którego zależy prawo
do urlopu i wymiar urlopu,
wlicza się okresy poprzednie
go zatrudnienia, bez względu
na przerwy w zatrudnieniu
oraz sposób ustania stosunku
pracy”.
Wyraźnie więc widać, iż
ustawodawcy chodziło tu wy
łącznie o okresy zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy.
Korzystniejsze rozwiązania
w tym zakresie dla pracowni
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AEROSOL METAL BOX
Sp. z o.o.
zatrudni na stanowisko:

TECHNOLOG / CHEMIK

ków mogą przewidywać we
wnątrzzakładowe przepisy
prawa pracy. W praktyce jest
to jednak rzadko spotykane.
Charakteru powszechnych
świadczeń ze stosunku pracy
nie posiadają natomiast na
groda jubileuszowa oraz do
datek za staż pracy. Przysłu
gują one więc pracownikowi
tylko wówczas, gdy obowiązu
jące w danym zakładzie pracy
przepisy wewnętrzne (np. re
gulamin
wynagradzania)
przewidują wypłatę takich
świadczeń.
Przepisy
obowiązujące
u danego pracodawcy decy
dując o możliwości uzyska
nia przez pracowników pra.wa do wskazanych świad
czeń, określają również zasa
dy ich ustalania i wypłaca
nia. Tym samym pracodawca
może
przewidzieć,
iż
przy ustalaniu prawa do na
grody jubileuszowej, bądź do
datku za staż pracy uwzględ
niać będzie również inne
okresy nie stanowiące okre
sów pracy, np. okres prowa
dzenia działalności gospo
darczej. fi

- DORADCĘ HANDLOWEGO
- KIEROWCÓW
- KIEROWNIKA DO SPRAW
PRODUKCJI I SPRZEDAŻY

- mówi Roman Przasnyski,
główny analityk Gold Finan
ce.
W lipcu przybyło 218,7 tys.
nowo zarejestrowanych bez
robotnych. Z ewidencji urzę
dów pracy ubyło natomiast
255,2 tys. osób.
- Trudno przewidzieć, czy
sytuacja na rynku pracy ule
gnie w Polsce pogorszeniu dodaje Roman Przasnyski.
(CZA)

WAKOZ
BETOM

Oferty kierować na e-maila:
rekrutacja@wakozbeton.pl

Wymagania:
- wykształcenie średnie kierunkowe
- doświadczenie w zakresie
technologii produkcji
(laboratorium chemiczne,
spożywcze, farmaceutyczne)
- komunikatywna znajomość
j. niemieckiego
Kontakt: tel. 0-59 846-11-02
e-mail: amb@ambgroup.pl

723709SLBH_A
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M Spręż się do Matury
§ matura w trzy lata po szkole podstawowej
i gimnazjum
§ stały kontakt ze szkolą i nauczycielami
przez Internet
§ wystawiamy zaświadczenia
$ doświadczona i zaangażowana kadra
# warsztaty twórczości rozwijające
umiejętności i zainteresowania
$ doradztwo zawodowe
§ rozszerzony program informatyki
§ uprawnienia szkół publicznych
$ najniższe czesne
$ rekrutacja do 31 sierpnia 2009 r.

STATYSTYKA W Polsce jest ponoć nieźle. Tak mówią dane.
osób. Bez pracy pozostawało 1
683,4 tys. osób. Stopa bezro
bocia zmniejszyła się z 11
proc. w kwietniu do 10,8 proc.
w maju.
- Można przypuszczać, że
spadek liczby bezrobotnych to
w dużej części zasługa czynni
ków sezonowych, ale najbar
dziej istotne jest to, że bezro
bocie spada, a nie rośnie.
Obecna stopa bezrobocia to
wynik najlepszy w tym roku

K """l

zatrudni

Bezrobocie nam nie grozi
Podczas gdy w Stanach
Zjednoczonych i wielu kra
jach europejskich recesja
przejawia się między innymi
w postaci gwałtownie rosną
cego bezrobocia, w Polsce sy
tuacja pod tym względem wy
gląda bardzo dobrze.
Według danych Głównego
Urzędu
Statystycznego,
w maju liczba bezrobotnych
zmniejszyła się w porówna
niu do kwietnia o 36,5 tys.

E

FIRMA WAKOZ - BETON

STAŻ PRACY Niestety w pewnych przypadkach samozatrudnienie nie jest bra
ne pod uwagę.
Rafał Czabrowski

..................
R

www. innowacyjna, ipt.pt
Koszalin, ul Bohaterów Warszawy 22, tel.: (094) 346 56 38
2575309G1K2A

Wojewódzki Urząd Pracy

KAPITAŁ LUDZKI

w Szczecinie

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ!

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

W dniu 19 lipca 2009 roku w Gryfinie na Placu Barnima odbył się piknik integracyjny „Malujemy Wspólnie” przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.
W spotkaniu brali udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego i lokalna społeczność. W trakcie wspólnego malowania była
możliwość zapoznania się różnymi technikami plastycznymi i graficznymi: naukTozdabiania metodą decoupage, malowania farbami, węglem.
Podziwiać też można było prace plastyczne wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Oprawę muzyczną przygotował jeden z liderów Zespołu INTRO, uczestnicy WTZ. Spotkanie uświetnił występ Tadeusza Wasilewskiego oraz Izy, Agaty i Oli Żurowskich.
Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów dużym powodzeniem cieszyła się parada motocykli, którymi każdy mógł się przejechać.
Wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku, który przygotowałą firmą „Gastromex”
W czasie pikniku przeprowadzono za zgodą władz kościelnych na terenie parafii kwestę z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku na rzecz osób niepełnosprawnych.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Życzliwość
mieszkańców sprzyjała wzajemnej integracji i poznaniu.
Sprawiła wiele radości osobom niepełnosprawnym i rodzicom.
Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie i życzliwość,
óre przyjmujemy z ogromną wdzięcznością jako wyraz
aństwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

I

Pplskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie
uczestniczy w realizacji projektu
sparcie instytucji działających na rzecz
jlsób niepełnosprawnych”
PSOUU Koło w Gryfinie, 74-100 Gryfino
ul. Sprzymierzonych 5A, tel. 091415 20 14,
e-mail: zk.gryfino@psouu.org.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
63009STH-C
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Pracuj z nami
DLA BEZROBOTNYCH Prezentujemy wybrane oferty pracy
z pośredniaków w regionie.
KOSZALIN
Telefon kontaktowy:

094342-84-20

■ Sprzedawca Kasjer
(1667) - wykształcenie min.
zawodowe (miejsce pracy Koszalin)
■ Pracownik przyjęcia to
waru i magazynu (1666) wykształcenie min. zawodo
we, obsługa wózków widło
wych (miejsce pracy - Kosza
lin)
■ Kasjer sprzedawca
(1665) - obsługa kasy fiskal
nej (miejsce pracy - Koszalin)
■ Pracownik <łs. cen (1664)
- wykształcenie min. średnie,
obsługa komputera (miejsce
pracy - Koszalin)
■ Dekorator (1662) - ob
sługa programu Corel Draw
(miejsce pracy - Koszalin)
■ Nauczyciel muzyki
(1650) - wykształcenie wyż
sze z przygotowaniem peda
gogicznym (miejsce pracy Zegrze Pomorskie)
■ Kasjer kasy głównej
(1636) - wykształcenie zasad
nicze zawodowe lub średnie,
staż pracy w dowolnym zawo
dzie, mile widziane posiada
nie doświadczenia w pracy
w handlu, mile widziana jest
umiejętność obsługi kasy fi
skalnej i posiadanie książecz
ki sanepidowskiej;
■ Referent administracyj
ny (1635) - wykształcenie
podstawowe, zasadnicze za
wodowe lub średnie, staż pra
cy w dowolnym zawodzie, mi
le widziane posiadanie do
świadczenia w pracy w han
dlu, mile widziana jest umie
jętność obsługi kasy fiskalnej
i posiadanie książeczki sane
pidowskiej;;
■ Pracownik przyjęcia to
waru (1634) - wykształcenie
podstawowe, zasadnicze za
wodowe lub średnie, staż pra
cy w dowolnym zawodzie, mi
le widziane doświadczenie
w pracy w magazynie, mile
widziana uprawnienia na ob
sługę wózków widłowych i po
siadanie książeczki sanepi
dowskiej;
■ Konserwator (1632) wykształcenie zasadnicze za
wodowe lub średnie, staż pra

cy w dowolnym zawodzie,
uprawnienia SEP do 1 kv,
umiejętność wykonywania
prac naprawczych, doświad
czenie na podobnym stanowi
sku;

■ Nauczyciel nauczania i
zintegrowanego - wyższe pe
dagogiczne (nauczanie począt- j
kowe), praca na zastępstwo

STARGARD SZCZECIŃSKI
Telefon kontaktowy:

SŁUPSK

091578*40*14

■ Nauczyciel muzyki i pla
styki - wyższe pedagogiczne,
posiadanie kwalifikacji do na
uczania muzyki i plastyki,
praca w Damnie
■ Nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie - wyższe
kierunkowe, mile widziane
przygotowanie pedagogiczne
■ Nauczyciel przedsiębior
czości - wyższe kierunkowe,
mile widziane przygotowanie
pedagogiczne
■ Nauczyciel przedmiotów
geodezyjnych - wyższe kie
runkowe, mile widziane przy
gotowanie pedagogiczne
■ Nauczyciel przedmiotów
budowlanych - wyższe kie
runkowe, mile widziane przy
gotowanie pedagogiczne
■ Nauczyciel języka an
gielskiego - wyższe kierunko
we
■ Nauczyciel wychowania
przedszkolnego - wyższe kie
runkowe
■ Specjalista ds. handlo
wych/konsultant techniczny inżynier, technik mechanik
lub wykształcenie pokrewne,
znajomość języka angielskie
go w stopniu komunikatyw
nym, prawo jazdy kat. B, ob
sługa komputera (program
Auto Cad)
■ Przedstawiciel handlo
wy - średnie, doświadczenie
w branży metalowej, prawo
jazdy kat. B, znajomość ry
sunku technicznego, obsługa
komputera
■ Recepcjonista w salonie
Orange - min. średnie (prefe
rowane ekonomiczne), mile
widziane
doświadczenie
na podobnym stanowisku,
umiejętność pracy na kompu
terze (MS Office), umiejętno
ści interpersonalne, wysoka
kultura osobista, dyspozycyj
ność, mile widziana znajo
mość języka angielskiego

■ Sprzedawca
■ Psycholog, przygotowa
nie pedagogiczne
■ Pracownik ochrony, pra
ca na obiektach handlowych
■ Pracownik obsługi tech
nicznej studia nagrań, min.
średnie- muzyczne, umiejęt
ność obsługi komputera z pro
gramem muzycznym
■ Pracownik fizyczny - ko
szenie trawy, prace malar
skie, przycinanie krzewów
■ Asystent konserwator
ski, wyższe - specjalizacja
konserwacja papieru i skóry
■ Monter instalacji wodno
-kanalizacyjnej, mile widzia
ne prawo jazdy kat. B,
uprawnienia na koparko-ładowarki.
■ Nauczyciel geografii
w gimnazjum - 10/18 etatu,
wyższe mgr kierunek geogra
fia z przygotowaniem pedago
gicznym
■ Nauczyciel języka an
gielskiego na 16/18 etatu,
wyższe - filologia angielska +
przygotowanie pedagogiczne
■ Księgowa/y na 1/2 etatu,
min. średnie ekonomiczne
■ Spawacz

USTKA
Telefon kontaktowy:

Autoryzowany Dealer Forda
poszukuje kandydata na stanowisko

Sprzedawcy w Oddziale Słupsk:
Wymagania:
- WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE
- ŁATWOŚĆ NAWI/^YWANIA KONTAKTÓW, KOMUNIKATYWNOŚĆ
- DYSPOZYCYJNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

- DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
PRAWO JAZDY MIN. KAT.

B

Oferujemy:
-

PRACĘ W MŁODYM, DYNAMICZNYM ZESPOLE

- WSPÓŁPRACĘ ZE STRUKTURAMI MIĘDZYNARODOWEGO KONCERNU MOTORYZACYJNEGO
-

WYNAGRODZENIE ADEKWATNE DO UZYSKIWANYCH WYNIKÓW

- SZANSĘ NA ROZWÓJ ZAWODOWY
Osoby

zainteresowane, prosimy o nadsyłanie

C.V. i

listu motywacyjnego wraz ze zgodą

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (ZGODNIE Z USTAWĄ Z 3997- 08- 29 O OCHRONIE
DANYCH OSOBOWYCH) W TERMINIE DO DNIA 04.0g.2009 NA ADRES

E-

Kaufland
Firma Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.
poszukuje osób
z Koszalina na stanowisko

KOORDYNATOR PRACY
ROZNOSICIELI GAZET REKLAMOWYCH
Jest to dodatkowe zajęcie (umowa-zlecenie), ok. 10 godzin tygodniowo,
polegające na organizowaniu i kontroli kolportażu materiałów reklamowych
firmy Kaufland.
Od osób zainteresowanych oczekujemy: uczciwości, samodzielności,
rzetelności, odpowiedzialności i umiejętności kierowania grupą osób.
Wymagania: dostęp do komputera i Internetu, dysponowanie samocho
dem, podstawowa znajomość Windows i poczty elektronicznej, wolne piątki.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie podania i CV z klauzulą o ochronie
danych osobowych pod adresem:____________________________________

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.
ul. K. Ujejskiego 11 a/22
85-168 Bydgoszcz
tel. 052/ 370 08 71
052/ 370 08 70
lub pocztą elektroniczną: tip-n@kaufland.pl
Podanie powinno zawierać klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbęd
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
Firma Kaufland informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie za
kresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, danymi osobowymi po
trzebnymi w procesie rekrutacji są: 1. imiona i nazwisko 2. imiona rodziców 3. data urodzenia 4. obywatelstwo 5. miejsce za
mieszkania (adres do korespondencji) 6. wykształcenie 7. wykształcenie uzupełniające 8. przebieg dotychczasowego zatrudnie
nia 9. dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania.
Wszystkie dodatkowo dostarczone informacje przechowujemy jedynie w celu zwrócenia ich nadawcy, a nieodebrane zostaną
przez nas zniszczone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia półrocza, w którym otrzymano aplikację.
Wszystkie informacje na temat rekrutacji prowadzonych aktualnie przez Kaufland Polska Markety znajdują się na naszej stronie
internetowej www.kaufland.pl
___________________________________________________________________

74009STH-A

Pierwszy dzwonek
- bezpieczna droga do szkoły.

0598144648

■ Nauczyciele: bibliote
karz; wychowania do życia
w rodzinie - praca w SP
w Gąbinie
■ Podinspektor w Wydzia
le Infrastruktury Komunal
nej i Ochrony Środowiska praca w Urzędzie Miasta, in
formacje na bip. urn. ustka, pl
■ Przetwórca ryb - praca
w Duninowie
■ Sprzedawca - praca
w sklepie monopolowym
■ Diagnosta samochodowy
- wykształcenie: technik me
chanik
■ Pielęgniarka - upraw
nienia

Euro-Car

-

Kaufland jest jedną z wiodących sieci handlowych Europy.
Oferujemy szeroki asortyment
artykułów spożywczych i przemysłowych.

Wakacje dobiegają końca, za kilka dni
zadzwoni pierwszy dzwonek. Uczniowie po
dwumiesięcznej przerwie wrócą do ławek
szkolnych, aby dalej zdobywać wiedzę.
Wśród nich znajdą się pierwszoklasiści, dla
których będzie to pierwszy w ich życiu
dzwonek szkolny. Mali uczniowie
przekroczą progi szkoły, zasiądą w swoich
ławkach i rozpoczną kolejny etap edukacji.
Aby móc nauczyć się liczyć, czytać i poznać
otaczający świat, dzieci muszą bezpiecznie
dotrzeć do szkoły.
Pierwsze dni w szkole to dla każdego
ucznia nowe wyzwania. Większość rodziców
zapewne postara się, przynajmniej na
początku, towarzyszyć swoim maluchom
w drodze do szkoły. Jednak, wcześniej czy
później, na pewno zdarzy się sytuacja, kiedy
mały pierwszoklasista będzie musiał sam
pokonać tą drogę.
W celu wsparcia rodziców, opiekunów
i nauczycieli w niełatwym zadaniu
przygotowania dzieci do bezpiecznego
poruszania się po drodze, wzorem lat
ubiegłych, powstał Komitet Organizacyjny

Festynu pod nazwą „Bezpieczna droga do
szkoły” reprezentowany przez
przedstawicieli: Polskiego Związku
Motorowego, Policji Zachodniopomorskiej,
Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie,
Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Żandarmerii Wojskowej - Oddział w
Szczecinie, Ochotniczej Straży Pożarnej
Szczecin, Straży Miejskiej, Fundacji „Razem
Bezpiecznej”, PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. Festyn adresowany jest do
uczniów klas pierwszych szczecińskich szkół
podstawowych.
Impreza odbędzie się 11 września 2009r.
od godz. 10.00 przy al. Wojska Polskiego
237A w Szczecinie (tor kartingowy).
Serdecznie zapraszamy uczniów klas
pierwszych szkół podstawowych wraz
z wychowawcami. Więcej informacji na
stronie www.brd.word.szczecin.pl
Komitet Organizacyjny Festynu

mail: damianm@slupsk.eurocar.pl

Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

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

A41.9 TDI (1996), zarejestrowany,

TOYOTA Corolla (1996) hatchback,

!!!! TYNKI maszynowe, gips,

600-925-899. (GK)

Słupsk 0-783-033-747. (GP)

cement, www.spinbau.pl

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

28370/B

AUDI B4 klima. gaz, 695468-073.
(GK)
------------------------------- --------------------------

28238/A

AUTO Komis Furmański Koszalin,

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

25270/A

BMW E30 kabrio, 0666-346-354.
(GP)
03881/A

CITROEN Berlingo 1.9 D (1999)

Multispace, 0798-212-092. (GK)
---------------------------------------------------------

27740/A

CITROEN C5, 2.0HDI (2001)

16500zł, 0-600-963-988. (GP)
07477/A

CORDOBA 1.6 (1997)

663-572-705. (GK)

060246-93-99. (GK)
----------- ------------- ----------------------------------

FIAT Palio, 0502-094-107.

28316/A

(GK)
28358/C

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

28441/A

00705/A

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

00728/D

0509-706-778. (GP)
----------------------------------------------------------

07566//

VW LT-55,1994r.- wywrotka 3208
ładowność 0604-070416. (GK)
00757//

VW lupo (1999) 11.000,-

660-672-893 (N)
----------------------------------------------------------

27350//

KM), 8.800,- 785-200-956.
VW Passat kombi TDI, 2001r., stan
bdb, 27000zł. 0601-89-58-80.
03869//

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

03994/

! STANY surowe Nadzór
500090871. (GK)

03889//

25642/

25621/

0513-685-847. (GK)
27136/

19248//

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

(GK)
26837/

BARDZO tanie rury kanalizacyjne,
Słupsk, 0602-34-00 42. (GP)
----------------------------------------------------------

03637/

BRUKARSTWO, tanio
0-790-370-909. (GP)

(GP)

06986/

BUDOWA domów jednorodzinnych,

(GK)

solidnie 0-601-597-349. (GP)

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

ÜÜÜAUTO-KASACJA Koszalin,

GOLF III (1994) kombi 4.100,-

Szczecińska 67. Transport gratis!

094-34-23-068. (GK)

07493/A

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

07169/

BUDOWA domów pod klucz,

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

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

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

polbruki, elewacje, wykończenia.
607-116-391. (GK)

AUTO - handel- komis "MIKARO"

kupi każde ładne zarejestrowane gotówka. Białogard, 0504-835-801.
(GK)
— --------------------------------------------------

01035/A

AUTO skup wszystkie 662-291-909

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

(GS)

-

■

■

01,'“

AUTO. SKUP. Gotówka od ręki.

Tel. 0502-011-742. (GS)
04378/A

KAŻDY do 2000 zł. 0502-992-198.
(GP)
------------------------------------

03835/A

KOMIS, sprzedaż, skup, zamiana.
Słupsk, Morska, 0608208077.(GP)
---------------------------------------------------------

06891/A

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

00990/B

+ gaz, cena donegocjacji,
094/316-22-62 po 18.00. (GK)

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

27842/A

LANOS, 1998r„ klima,
502-094-107. (GK)

MALOWANIE! 0500-354-255. (GK)
----------------------------------------------------------

28358/B

2000 zł, Części Suzuki, Frontiera,
Audi A3, A4 Mercedes,
alukoła 094 340 59 23. (GK)

00224/A

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

28446/A

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

03864/A

695468073. (GK)
OGÓLNOBUDOWLANE 793403377.
----------------------------------------------------------

510-510-001. (GK)
----------------------------------------------------------

27400/A

MERCEDES Vito -2001r. Mercedes

V-classe Trend 2001r.
094/35-815-35, 0601-886-779.
(GK)
----- -------------------------------------- --------------

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

—

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

26362/A

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

PASSAT 1.9 TDi (2004) sedan,

PASSAT kombi 1.9TDI 1998r.

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

27940/A

! HONDA Civic 1,3 benzyna, 1995
T, 5000 zł. Tel. 0-783-023-016.
Pilnie! (GK)
—

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

28460/A

"AMC" Auto Komis, Gnieźnieńska

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

25267/A

26836/A

restauracji w Szczecinie, cena 15
tys. Meble antyczne 20tys.
0510-147-500 (GS)

(0)608-163-247.
27908/A

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

!!!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

kombi, 0782-645-067. (GP)

sprzętu budowlanego i
07603/A

28099/A

TOYOTA Avensis 2.0D 2003r.

zacierane (mixokret) spinbau.pl
0728-855-872. (GK)

25618/A

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

28111/A

26087/A

!! m "PITBAU" Budowa domów
pod klucz, docieplenia, elewacje
www.pitbau.pl tel.783935032. (GK)

150diesel, testowy. Salon "Tyota"
Koszalin, 094/341-02-82. (GK)

~~----- -----------------------------------------------

01118/A

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

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

22585/E

(GK)
26894/A

CEBO-BUD. Domy pod klucz,

tynki. 0509414-658. (GK)

CERTYFIKATY energ. 509-825-394.
(GK)
37953/1

CERTYFIKATY, 602-772-135.

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

27702/A

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

28310/A

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

01015/A

07169/B

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

27818/A

TYNKI maszynowe, tanio i solidnie;
(GP)
---------------------------------------------------------

07058/B

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

05404/A

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

WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW

28438/A

W KONTENERACH, WYNAJEM
RĘKAWA BUDOWLANEGO.

DEKARSKIE, wykończeniówka,

REMONDIS

solidnie, tanio. 0-607-896-907. (GP)

TEL. 091/43-10-838

01877/A

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

DOCIEPLENIA.

0507185-223.

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

26703/A

27521/A

(GK)

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

!!! 100 000 bez poręczyciela, 120
059/842-92-38. (GP)
--------------------------------------------------------------------- 13185/A

!!! KREDYTY NA OŚWIADCZENIE!!!
NOWE MOŻLIWOŚCI PRZYJDŹ I SAM

APTEKI POD LWEM) 094 3426838
508050820. (GK)
---------------------------------------------------------

25903/A

!!! 0885-893-714 ginekolog.

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

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

(GP)

25650/A

GLAZURA. Elewacja.

0509-306-265.
(GK)
------------------------------ 5------ -----------

04132/B

!!!!! ABY płacić niższą ratę weź
kredyt konsolidacyjny do 150.000 zł094/342-24-51, 094/342-3860.

POŁTAWSKA 4/7(J0WISZ OBOK

27399/B

FACHOWO wykończenia od A-Z,

—

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

SPRAWDŹ!!! KOSZALIN,

(GK)

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

26477/A

!!!!!! Atrakcyjne pożyczki!
Zapraszamy! Minimum formalności:
bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.
Niskie raty, 25000zł-155,27zł,
odsetki 7,08%. Słupsk:
059/842-7898, Szczecin:
091/3594853, 091/3594854

rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.

601-081-025. (GK)

07440/A

(GK)

Tel. 0-605-788-008. (GK)

(GS)

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

WYWROTKA+koparka.

DOCIEPLENIA z materiałem,

renciści, rolnicy. Hipoteczne,

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

TYNKI maszynowe 0601-597-349.
(GP)

DACHY, podbitki, 694-898-880. (GK)

07474/A

26244/A

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

samochodowe, dla zadłużonych.

TYNKI gipsowe. 0500435-310.
(GK)

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

27399/A

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

!!! DOJEŻDŻAMY. Do 20 tys. na

WYKOŃCZENIÓWKA, 507-209-091.

27804/B

zabezpieczeń, wszystkie źródła

dowód - etat, dział, gosp., emeryci,

---------------------------------------------------------25414/A

26246/A

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

0604-941-550. (GK)

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

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

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

01122/B

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

TYNKi gipsowe i cementowe,

(GK)

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

20 tys, do 80 roku życia. Pieniądze
w tym samym dniu. Zadzwoń:

Koszalin. (GK)

664-036401

!!!! POSADZKI maszynowe

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

01127/A

90zł/m2,0-507-628-155. (GP)

glebogryzarki, wertykulator. ZENIT

gotówka i konsolidacja na dowód do

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

zagęszczarki, osuszacze,

TOYOTA Avensis wagon 2,2 2008r.,

01135/A

06828/B

DOCIEPLENIA, elewacje,

--------------- <-------------- ;--------------------------

kupiona w salonie. 0668-162-776.
(GK)

06828/A

0505-855-364. (GK)

+ minikoparka, 667-102-814. (GK)

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

(GK)
28349/A

01141/A

ogrodniczego: minikoparki,

~~-----------

(GK)

9fiOQ(VA

17609G1K2F

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

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

www.tralex2.pl (GS)

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

--------------------------------------------------------------------- 28110/A

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

BAU, Mieszka 1,094/342-62-16.

505698757 (GK)

25740/A

SCHODY, 0607-105-396,

ZADASZENIA, bramy. 501-682-902.

Umiana. Kredyty. Koszalin,
Szczecińska 90. (094)346-59-16.,
(GK)
25619/A

tel./fax (091)3260762
wolin@tur-plast.com.pl

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

(GK)

TANIO. Opel Omega 2.5TD (1996)

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

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

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

0507-185-223. (GK)

609-716-653. (GK)
---------------------------------------------------------

26086/A

jakość, niska cena 094 34 18 263,
513155 900. (GK)

508232570 (GK)

DACHY, więźby, pokrycia dachowe.

SEICENTO (99), 4.300,

27911/A

TOLEDO 1.8 (94) 2.900

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Odkup,

27721,

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

ÜÜEMERYCI i renciści szybka

SPRZEDAM rusztowania.

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

0602-536-296. (GK)

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

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

505-388-270. (GK)

(GK)

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

(GK)

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

www.car-center.com.pl

27722,

PEUGEOT Partner 1,9 diesel 2000 r.,

0505-907-688.

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

0-608977-606. www.servbud.pl

01144/A

TOLEDO l,9TDi 1995r.

68A Koszalin. Odkup aut,
komis,kredyty.

508-187-888.

zielony metalik, stan bdb.
0664474-102. (GK)
------------------- --------------------------------------

wynajem, Koszalin 094/342-62-16.

ul. Świerczewskiego 22

27628/B

PRAWNIK tanio 0601421-041.
(GK)

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

25659/B

0888-957-294 (GP)

WYPOSAŻENIE po zlikwidowanej
27694/A

28253/B

SŁUPSK - polbruki - układanie.

BUDOWLANE- kompleksowo

25635,

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

0602445-574. (GK)

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

"AUTO-CENTRUM" Szczecińska

28270/A

27917/A

385-621. (GK)

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

05592,

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

SPRZEDAM spółkę z o.o.

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

26320/A

Nowogard

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

MARKET KREDYTOWY

WOLIN

BUDOWLANE 0509-267-084.

PODATKI, zwrot Vat. 9434649-34
(GK)

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

(GK)
—

00745/A

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

501-243-090. (GK)

H ! VW LT 28 (1994 r.) sprzedam
lub zamienię. Tel.0-500-119-235.

27804/A

POLBRUK, kamień. 0511-393485.
(GK)

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

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

kompleksowa obsługa, dojazd do
klienta. 0-604-188-773 (GP)

Koszalin
SJłfrt*
łOJU,

ul. Kossaka 116
teL/fax (067) 215 49 44
pila@tur-plast.com.pl

(GK)

NISSAN Miera 2003r.
---------------------------------------------------------

28276/A

POLBRUK, drenaże, 694-898880.
(GK)

!!!! NOWOŚĆ. Konsolidacja +

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

BIURO rachunkowe zaprasza,

23519/A

gotówka do 80 tys. bez

BUDOWA domów, itp.
0787-896-556. (GK)

—---------------- --------------- -------- -------------. 27014,

28329/A

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

0888-957-294 (GP)

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

MERCEDES S 140 509337098 (N)

22289/A

26914/B

TYNKI gipsowe, tradycyjne,

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

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

TOMOGRAFIA komputerowa,

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

(GK)

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

28376/A

Codziennie. K-lin, 094-345-79-07;
0608284-364. (GK)

SŁUPSK - koparko - ładowarka

28363/A

MERCEDES benz Vito 108 2.2 CDi

507-185-223. (GK)

28239/A

04691/A

PIŁA

604-655-306. (GK)

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

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

tur-plast.com.pl

MERCEDES 250, 4.500,---------------------------------------------------------

MERCEDES Sprinter furgon, 1999r.,

*!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

.TUR-PLAST
Pławłeńska 7,78-550 Czaplinek
‘ (094) 375 44 95, 375 40 39
czaplinek@tur-plastcom.pl

MERCEDES 190D, 1991r„ stan

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

0517-16-11-22 (GS)

|l®if

MAZDA 323 97 7000, ZX 94

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

28181/A

MINIKOPARKA 55 zł/ha
----------------------------------------------------------

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

1999 furgon 0695-603-686. (GK)

SKUP aut za gotówkę!
•—----------------------------------------------------

28304/A

KOŁOBRZEG

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

26195/A

SCHODY drewniane, najwyższa

LAND Rover Discovery SE (2002)

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

(GP)
SPEC. NEUROLOG. NFZ.

RUSZTOWANIA warszawskie;

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

KIA Rio 11.000 zł. 0513-959-687.
(GK)
---------------------------------------------------------

28420/A

ROBOTY ziemne, 508199-555.
(GK)

KOSZALIN

28253/C

25458/A

PRYWATNE pogotowie

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

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

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

28227/A

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

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

BIURA HANDLOWE

00728/C

okulistyczny. Koszalin, O.Langego
21. 094/345-8896 (GK)

KOPARKO- ładowarka, minikoparki,

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

25744/A

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

26632/A

stomatologiczne VITRODENT
059/8412450,8604-178112.

PRZYJMĘ usługi budowlane

Hü! KAŻDE do 500 zł!!!!!
0660487-304 (GK)

21786/A

OPTYK realizacja recept. Gabinet

602-557-917. (GK)

KIA Carnival 2004 r. 513-385-621.
(GK)

Staszica 8a. (GK)
---------------------------------------------------------

KOPARKO- ładowarka
0604-564-261. (GK)

513-

05948/8

07486/A

PRZYJMĘ gruz i ziemię

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

26168/6

MAMMOGRAFIA, 094/341-2815

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

(6K)

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

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

0604-143-247. (GK)

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

26168/A

POLBRUK-bruk usługi,

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

28358/A

GINEKOLOGIA, 0517 508723. (GK)
GINEKOLOGIA, 0724-348934. (GK)

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

0501-682-902. (GK)

06234

GINEKOLOG- 0508678109

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

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

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

28317//

22443/A

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

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

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

stomatologiczna, protetyka,

KOPANIE i czyszczenie stawów,

KOPARKO- ładowarka

28180//

(N)

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

602184437. (GK)

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

leczenie, usuwanie zębów;

implanty; Słupsk, Pobożnego 4/2,

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

"INVESTA" Nadzory,

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

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

26041/A

KOMINKI, projektowanie,

KOPARKĄ, minikoparką

BALUSTRADY, ogrodź.

VWT4, 2.4 D, 6-osób (1994)
0694449-609. (GK)

0788-246-966. (GK)

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

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

VWT4 Multivan, 2.5 TDI (1996).
0512-090-839. (GP)

WWWJVUTO-SZROT.COM

22697/

28245/A

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

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

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

FORD Focus, 1999r., 502-094-107.

FORD Galaxy, 2.3 +gaz sekwencja

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

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

YARIS 1.3 (2003). 0602-329-674.

508340024. (GS)
----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------05948/C

28428//

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

FORD Focus 1,8; 2000r.

25698/

(GK)

YAMAHA Chopper lub zamienię

28370/A

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

Agnieszka Koczerga; narkoza,
wybielanie, chirurgia

0784-629-648. (GK)

697-212-615. (GK)
----------------‘-----------------------------------------

27692/A

KIEROWNIK Budowy.
---------------------------- —------------------ —

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

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

!!!!!! Rozbite, złomowanie
--------------------------------------------------

28112/f

01122/

VECTRA Kombi, 2.0, TDi, (97),

FOCUS 1.6 (1999), 600-925-899.
(GK)

602-506-359. (GK)
—

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

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

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

604-295-159. (GK)
----------------- ------------- —----------------------

01178/B

testowy. Salon "Tyota" Koszalin,
094/341-02-82. (GK)

(GP)

FIESTA (1991) 1000 zł

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

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

GABINET stomatologiczny

murowanie, 0501-520450. (GK)
-------------------------------------------- :------------

0728-855-872. (GK)

TOYOTA Hi Ace 2,5 diesel, 2007,

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

CORSA (2004) kupiona w salonie,

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

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

07552//

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

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

Podajemystrefy
telefonicznych
numerów kierunkowych:
094koszalińska,
0S9słupska
091 szczecińska

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

KAMIEŃ: łupanie, układanie,

01070/A

25666/A

!!! Na dowód 20 tys.
0790-272-145. (GP)
07460/B

ALKOHOLIZM-odtruwanie,

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

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

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

03502/A

środa 26 sierpnia 2009
!! pożyczki dla Firm bez
zaświadczeń, uproszczone
procedury; 150tys. rata: 931,60
infolinia: 0608-921-608. (GS)
----------------------------------------------------------------

04133/B

IEXPRES-KREDYT 059/840-22-72.
(GP)

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

03835/A

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

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych

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

04321/B

094-722-07-07

04321/A

(N)

ABSOLUTNIE najlepsze kredyty,

A______ _____

nawet w dwa tata!

24853/A

00499/A

administracja
ekonomia
|g spedycja
informatyka
ochrona
hotelarstwo
rachunkowość
logistyka
turystyka
kosmetyka
handlowiec
| fryzjerstwo
sekretarsko-asystenckie # organizacja reklamy

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

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

-----------'—------------------------------------------------

gotówkowe, hipoteczne.
789-366-656. (GK)

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

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

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

06447/A

POŻYCZKI Darłowo 0-660-633-230.
(GP)
----------------------------------------------------------------

27386/A

{dawna Jedności Narodowej)

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

07480/A

alternatory, rozruszniki,diagnostyka

POŻYCZKI pod zastaw.

komputerowa silnika. Z. Augusta

0608-878-104 (GS)

41,59/843-57-12 (GP)
-------------

06828/C

POŻYCZKI Sławno 0-724-145-982.

KONSERWACJA podwozi na gorąco.

(GP)

094-342-30-68. (GK)

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

07480/B

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

SZYBKIE pożyczki gotówkowe

Koszalin, 660-634-359. (GK)
----------------------------------------------------------------

26356/A

SZYBKIE pożyczki gotówkowe

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

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

27033/A

SZYBKO I SPRAWNIE! KREDYTY

DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW,

Wyprzedaż: używane, nowe do aut
dostawczych osobowych.
Prostowanie felg. Auto-serwis.
"PI0TREX". K-lin, Karłowicza 18.
0602458-307. (GK)
------------------------------------------ :---------------------

25612/A

OPONY. Rolnicze. Specjalistyczne.

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

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE,
UL.FRANCISZKAŃSKA 97, TEL.

PRZEKŁADNIE kierownicze,

790456-355, 796-091-141. (GK)

Augusta 41059-843-57-12

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

28430/B

OPONY

03835/C

01073/A

WYPOŻYCZALNIA
samochodów: osobowe, dostawcze,
busy. "PI0TREX". (094)342-00-98;
0602458-307. (GK)
----------------------------------------------------------------

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

25615/A

KUPIĘ AKCJE PGNIG, PZU, PGE
DOLNA ODRA-KAŻDĄ ILOŚĆ

25611/A

XEN0NY -wszystkie auta

505-698-757 (GK)

28132/A

KUPIĘ książkę telefoniczną

07610/A

PŁYTY drogowe, jumbo. Płyty
oporowe "ELKI", trelinke
kupię,0880463-795. (GS)

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

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

27281

"LOGOS kursy maturalne.

059/843-60-10, 0605-825-303.

(GK)
27951

FRANCUSKI- 608-353-680.
25

07326/A

Koszalin. 0601400-693. (GK)
NIEMIECKI 0515-108-551.

EMERYTKA po studiach pozna pana
NIEMIECKI, 605-189-113.

po 60-tce z mieszkaniem,
0787-700408. (GP)

<8t
(GK)

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

Koszalin, uf. Zwycięstwa 147/1
Tel (034)344-5149,
(034)340-33-72

27096/A

28233/A

! Bubnowicz - kurs za 61 zł
miesięcznie 0-609-610-556. Wyślij
SMS: ''Koszalin" oddzwonimy. (GK)
25150/A

! PLUS kat. A, B, C, C+E. przewóz
rżeczy i osób. Start 7,8 września
godz. 17.00 Słupsk.
059/84-04-369
www.plusosk.prawojazdy.com.pl
ZAPISZ SIĘ TO OSTATNIA SZANSA
PRZED ZMIANAMI. (GP)

2735709G1K2B

LOK Kościuszki 2. 094-345-1145;

OSK Grześ Kat. Al yamaha 125tw

A, B. zdawalność 41,5%,
0-693-915-757, (teoria w 8 dni)
----------------------------------------------------------------

125tw, B. zdawalność 41,5%,
0-693-915-757, (teoria w 8 dni) (GP)
----------------------------------------------------------------

28359//

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

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

05662/A

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

L-33 - Rozpoczęcie 10-12 co

miesiąc, 0500414847,
501-292-554 (GP)

www.spgn.pl (GP)
--------------- ——-------:------- -------------------

00034/B

28219/A

28067/D

"ANKAM"

00034/C

513-615-963.

(GK)

----------------------------------- 2---------------------

28028/A

28314/A

cena 149.000. Słupsk,
0886-683-810. (GP)
----------------------------------------------------------------

28004/A

03827/A

2-POKOJOWE 40 mkw., Illp.

Koszalin. 094-345-1940,
602-641-616. (GK)

-----------------------------------2---------------------

PIŁSUDSKIEGO 5.0-94/342-38-39
605400-905; www.ankam.com.pl
----------------------------------------------------------------

28353/C

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

2-POKOJOWE 34,3m2, III piętro,

! Jasiński Nieruchomości094 342
08 88 dom - Stare Bielice (GK)

28075/A

2-POKOJOWE 52 mkw.

6604044-02. (GK)
-- ----------------- -------------- —--------------------

28243/A

2-POKOJOWE Koszalin

"ANKAM" 1-pok. Lechicka 118000

606-806-774

(GK)

2-POKOJOWE, 0500-361-110. (GK)

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

28014/4

"ANKAM" 2-pok. Ip. Bosmańska
-----------------------------------------7---------------------- .

(N)
-

28152/A

-------------------------------------------------------------------------------------- 28365/A

2-POKOJOWE, 39 mkw.

-179000 (GK)
28015/A

663-572-705. (GK)
-------------------------------------------------------------------------------------- 28335/A

"ANKAM" gospodarstwo Ratajki

2-POKOJOWE, 41 mkw.,

170000 (GK)

bezczynszowe, komfortowe, w
centrum Koszalina, 663-375-234.

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

28016/A

28009/A

(GK)_________________
28246/A

2-POKOJOWE, balkon, Słupsk

Centrum 0-507-838-672. (GP)
07418/A
28011/A

2-POKOJOWE, I piętro, 44,3 mkw.

Koszalin, 0605-741-914. (GK)
---------------------------------------------------------------28017/A

27606/A

2- POKOJOWE, Koszalin,

Żeromskiego, 604-7504)65.3

Locum svsTEm
NOWA AGENCJA W MIEŚCIE

"SZYBKO*
*PEWNfE*

«"BEZPIECZNIE*
w w wJ oc u rn -system .pS

26392/A

O 094 .342 3 8 3 2
ul Gresiawa Domin* VS KOSZALIN
2817509G1K2A

07391/A

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

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

"ANKAM" wynajem, dom
Mireckiego (GK)

(GK)

(GP)

00548/A

!! PROJEKTOWANIE wnętrz,
kompleksowe wykonawstwo
502-509-504. (GK)

"ANKAM" szeregówka Gierczak
450.000 (GK)

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

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

27085/A

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

2-POKOJOWE (48) Ip.,

(GK)

lOOOzł, 0507-184-558. (GP)
07426/B

(GK)

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

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

BEZSTRESOWO. 608-781-101.
(GK)____________________

060240-50-31

—7----------- -------- :------------------------- T

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

kamienicy Białogard -2500 zł/m2

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

Jamna, 511-528-131. (GK)

2-POK. 65 mkw. lub zamienię na
mniejsze (2-pok.), 888-296-376. (GK)

Najlepsze oferty, najniższe ceny.
Sprawdź! 094/345-07-08,
0601-070-287 vrww.nordhaus.pl

"ANKAM" nowe mieszkania w

"TOMCIO" B+E, C,

26793/A

1,5 ha ziemi, 500 m od jeziora

www.spgn.pl------ (GP)
-------- —----------------

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

943420-584 (GK)

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

--------------- r°

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

KAT. B OSK Leszek Kowalski, cena

UCEUM zaoczne; policealna -

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

25640/A

WEEKEND 604-755-953

(GP)_____________________

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

!! Angielski tel (X603-881-118,
16 lat sukcesów
www.english-progress.pl (GP)
------------- —---------------------------------------------

(GP)

07515/A

07511/A

(GK)

0-602-644-337

07468/A

OSK Grześ Kat. Al, A yamaha

,

od morza 602-270-523. (GK)

(GK)

(GP)

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

RATYRAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,

47938/A

27138/A

1 i 2-pokojowe Miastko
603522279 (N)

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

(GK)
27599/A

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

0-512-301-272. (GK)
----------------------------------------------------------------

25895/A

! 11! 11!! AUTA NA GAZ (BRC)-

(GK)

2 ha ziemi Mielenko- 300 m

!!NORDHAUS

94/347-11-77. (GK)

MATEMATYKA- profesjonalnie.

(GP)

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

AUTONAUKA Tkaczyk

601165757 (GK)
BIURO Serenada, 0510-580-466

07025/A

28209/A

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

; licencjackie, magisterskie, podyplomowe
- politologia - pedagogika
- dziennikarstwo
- stosunki międzynarodowe

!! RONDO 668-135015.
Instruktorki, intruktorzy. Nowe kursy
kat. "B" 31 sierpnia oraz 21
września. Szybko, solidnie,
skutecznie! (GK)

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

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

studia zaoczne:

!!! OSK System Koszalin. Kurs kat.

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

| ■ techmldSnp™**"

licea dla deraslycb
technikum samectieilewe uzupełniające
kurs terapii załecłowei

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

www.optima.szkola.pl
biiii

06868/A
0387:

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

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

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

!!! ATRAKCYJNA działka
os. "Zielone Wzgórze''o pow. 2851
i 1071 m2, dojazd
z ul. Lubiatowskiej. Koszalin,
tel. 601813938,607052493. (GK)

I Bezpłatne szkoły:

- opiekun w domu pomocy społecznej
; - asystent osoby niepełnosprawnej
- opiekunka środowiskowa
- technik mechanik

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

(GP)
ANGIELSKI 0508-297-757.

„KILIAN"

(GK)

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.

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

BIURO Enigma katalogi

0,55ha- budowlana (prąd, woda)
w Świeszynie -35zł/m2. Tel.

TEL. 0601 783 905,
www.stelmach.koszalin.pl

03787/A

!!!!!! ALEK Jaruga zapraszamy
na kurs od 1IX. Strażacka 1.
Wszystkie kategorie,
tel. 0-502-705-850. (GK)

27784/A

„ALTO"

Informacja o rekrutacji 2009/2010

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

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

(GK)

abonenci prywatni 2007.
tel. 501-389-111. (GP)

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

!.!!!! ZAKŁAD BUDOWLANY
J. STELMACH. DOMY
NA SPRZEDAŻ,

27412/A

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

25742/A

Z SIMLOCKIEM I BEZ 662-193-884

asystent osoby niepełnosprawnej,
opiekun DPS, semestr gratis
094/343-35-70, 502-503^14. (GK)

B, 1200 zł. 0512-600-393. (GK)

naprawa regeneracja. Słupsk, Z.

„AK-TEL”. KUPIMY NOWE TELEFONY

POLICEALNE: terapeuta zajęciowy,

00220/A

27784/F

"URBANOWICZ"

27661/A

ELEKTRYK samochodowy,

27784/G

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

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

28442/K

"URBANOWICZ" Niedalino- działka

(GK)

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

AUTOSZYBY, Tel:091/4646-017

Słupsk, 059/840-28-90. (GP)

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

!!!!!!!! A. Nieruchomości Północ
Ogólnopolskie Biuro Nieruchomości
.-zaprasza do współpracy, llltylko
teraz promocja dla
sprzedających!!!!!: Koszalin,
ul. Młyńska 17/2, tel.094/342-02-81, (0)790-875-561.

2597609G1K1A

(GK)

oświadczenie, konsolidacja.

06876/A

Słowackiego-175.000 (GK)

27480/A

ul. Szczecińska 32. 0602-853-848.

28442/J

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

602571075 (N)
AUTO-NAPRAWA - szybko, solidnie,

(GK)

"INTERHOUSE" Okazja!!!

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

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

NOWY Bank!!! Gotówka na

(839) Nowe Bielice 110.000

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

Szczecin,

25616/A

AUTOGAZ -montaż naprawa,

28442/1

"INTERHOUSE" Działka budowlana

"URBANOWICZ" Sianów 3-pok (56)

03641/A

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

06395/A

00034/A

ul. Zwycięstwa 148, telefax: 094 342 29 00

18277/A

KREDYTY konsolidacyjne,

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

(GP)

(1900)-78.000 (GK)

AUTO-CZĘŚCI usługi.

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

I piętro, balkon (42,6) Sucharskiego
168.000 (GK)

27652/A

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

ul. Papieża Jana Pawła II45, tel./fax: 091 829 53 55
27604/A

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

MULTIKA-MARKET kredytowy;
Słupsk, Galeria Podkowa
059/840-34-70. (GP)

gotówka, 518-992-263. (GK)

(GP)
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym

28442/H

"INTERHOUSE" 2-pokojowe,

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

06182/A

01126/C

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

KUPIĘ dom w Mielnie lub w okolicy,

KUPIĘ dom, 512-004-262.

(GP)

28442/F

centrum, 120.000 (GK)

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

03589/A

094/346-55-66, 602-557-917. (GK)

25073/A

28442/G

Centrum 149.000 (GK)

03530/A

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

bezpłatne zaświadczenia do ZUS-u i WKU

Koszalin.

AUTOCZĘŚCI amerykańskie

26670/A

03878/A

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

26321/A

(GK)

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

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

$
Ü
||
0
U

AUTO gaz Jamno 094/346-91-15.

ubezpieczeniem, 692-469-894. (GK)

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

"INTERHOUSE" 2-pokojowe (48,2)

MIESZKANIE, 0606-282-773.

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

na 30 lat na oświadczenie. Irpol
504-367-555. (GK)

(GP)

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

AUTO na gaz. Montaż.

KONSOLIDACJA hipoteczna

parter, Gałczyńskiego (GK)
---------------------------------------------------------

Ostroroga 3.059/844-02-95. (GP)

(GK)

28114/8

28442/B

"INTERHOUSE" 2-pokojowe (37)

KAWALERKĘ kupię. 0791-053-533.

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

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

27667/A

od 2617zł/m2 + VAT (GK)
---------------------------------------------------------

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

"INTERHOUSE" 2-pokojowe (50,2)

Zwycięstwa 7 lip., 094/347-74-95.

KOŁOBRZEG pożyczki gotówkowe z

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,

semestry

28442/D

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

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

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

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

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

ALARMY, blokady 196-30

HACJENDA kredyty również bez BIK,

-665481244 (N)

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

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

03835/B

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

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI

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

(GP)

na
na wszvstkif
wszystkie

od 3458zł/m2 + VAT (GK)

3-POKOJOWE Północ kupię.

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

AKUMULATORY. "AKOP" Słupsk,

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

usługowe, ul. Spółdzielcza,

Szczecińska 13A (VIS)

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

(GS)

▼

deweloperskie, garaże, lokale

Czekaj Zbigniew. Koszalin,

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

formalności telefoniczne.
Codziennie. 0694-781-781.

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

_

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania

z balkonem, słoneczne
0696-910-516. (GK)

06330/A

AAUTOSZYBY: sprzedaż, montaż,

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

I

25592/A

!! CZĘŚCI samochodowe. Kurier 21

CHWILÓWKA! Pożyczka!

-696-367-017.

_

3-P0K0J0WE parter lub i p.

28213/A

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

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

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

FINES 0-510-08-70-22.

1

!! TŁUMIKI katalizatory złącza

091/820-51-22. Szczecin (GS)
----------------------------------------------------------------

i L m nabór
wszystkie SZKOły I ciągły

23513/A

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

"JANOSIK" kredyty na dowód

INFORMACJA O REKRUTACJI 2009/2010

07243/A

ÜMERKURYÜ

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

Koszalina, II p. do remontu,
502-590-523 po 16. (GK)

---------------------------------- --------------------2-------

28400/A

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

www.spgn.pl (GP)

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

------ 2---------------------------

00034/D

3-POK. 64m Białogard lub zamienię

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

3-POK. (66 mkw), centrum

28442/A

na kawalerkę. 060461-60-26. (GKJ

"INTERHOUSE" I Nowe domy w
zabudowie szeregowej, Rokosowo -

3-POKOJOWE (53,3) Illp.

ul. Mirtowa od 344.860zł +VAT

Sikorskiego Koszalin,
660492-764 (GK)

(GK)

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

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

(GP)

od 3177zł/m2 + VAT (GK)

28442/E

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

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

28258/A

3-POKOJOWE 103 mkw., Ip. ul.
Piłsudskiego 18,0-502-017-319.
(GK)
-------- ------------------------------------------------------

27615/A

:a drobne

m

75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155

tel. 094 341 02 51,

Aniela Barzycka - 10

C I
12-pokojowe, (36) środkowe, blisko Centrum,
145.000,- ewentualnie zamiana na 3-pokojowe

O

13-pokojowe, (57) atrakcyjne, dwustronne,
środkowe, rej. Szymanowskiego 227.000,-

I OKAZJA!!! Bardzo atrakcyjny dom w zabudowie
szeregowej (213) po remoncie, os. Bukowe, 505.000,

Mieszkanie 2-pokojowe,
I piętro, balkon, 37m2,
rej. Szymanowskiego 145.000,'

I Atrakcyjna działka gruntu (4000)
w kształcie prostokąta, rej. Mścic, 57.000,-

0/
/0

DOM przed Mielnem 604 576 458
(GK)

wyposażone, 602-727-152.

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

DOM w Kołobrzegu 606427-234.
(GK)

3-POKOJOWE 66 mkw.

500-200-603. (GK)
---------------------------------------------------------

25360/A

27877/A

3-POKOJOWE, I piętro, Przylesie"

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

27523/A

bez pośredników. 0508-144-924.

DOM w stanie surowym Mielenko300 m od morza. 0602-270-523.

(GK)

(GK)

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

28203/A

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

28353/B

3- POKOJOWE, stare budownictwo,

DOM w zabudowie szeregowej

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

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

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

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

07312/6

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

www.spgn.pl (GP)
----------------------------------------------------------

07322/A

DOM. 059/84-00-930, www.spgn.pl
(GP)
00034/E

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

0007 "•

4-POK. 74m, lip. słoneczne.
DOMY wolno stojące, oferta

Białogard ul. Walasiewiczówny.
0692-814-267. (GK)
---------------------------------------------------------

01116/A

4-POKOJOWE, 72m2,

bezczynszowe, po remoncie,
centralne własne, Redło, 125000zł,
513-014-381. (GK)

developerska nowo budowane
osiedle - Konikowo
509-533-031
www.domykoszalin.pl (GK)
23766/A

DOMY wolno stojące, osiedle Unii

ABAKUS

Europejskiej - P.B.I. "Kobet"
Sp. z o.o., (094) 346-00-58. (GK)

(GK)

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

27920/A

ABAKUS - dołącz do grona

DZIAŁKA 3000 mkw. (lub więcej)

zadowolonych Klientów.
Zapraszamy. (GK)

21 zł/mkw. Manowo ładne
położenie pod lasem.
0608- 214-211. (GK)

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

28436/B

ABAKUS 1-pokojowe, balkon,

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

PÓŁ domu na wsi budynek
gospodarczy i działka 9-arów
sprzedam lub zamienię
0-695-838-961, 0-695-769-918.
(GP)

059/840-32-32,059/721-83-04,

26395/A

DZIAŁKI budowlane 10,15 arów,
35 zl/mkw, las 2,40 ha Sianów,
607444-049. (GK)
----------------------------------------------------------------

28143/A

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

28436/D

ABAKUS 3-pokojowe (60), lip.,

loggia, rej. Kołłątaja (GK)

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

28436/E

ABAKUS atrakcyjne, 2-pokojowe,

rej. Bosmańskiej, 169.000 (GK)
----------- ----------------------------------------------

28436/C

ABAKUS komfortowy, nowy dom,

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

28436/F

ABAKUS

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka

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

28436/G

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

300m od Ustki, 0601-66-38-32. (GP)
---------------------------------------------------------

07467/A

07516/A

DOM 112 m, działka 854 m, bud.

gosp., garaż 70 m. 608-504-925.
(GK)
---------------------------------------------------------

28445/A

DOM Dębnica Kaszubska,
03861/A

0601445-804. (GP)
DOM na wsi 602-616-776.
DOM nowy blisko Koszalina
0602-100416. (GK)

28160/A

3 pok Sikorskiego - 195.000
94 347-70-00 www.investsc.pl (GK)
--------------------------------------------------1-------------

28164/B

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

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

28121/H

M.PIJEWSKA Nieruchomości

Koszalin, ul. Młyńska 3194
341-18-19; 600-801-608;
602-770-608 Kupno, sprzedaż,
najem! Bogata oferta! Zobacz:
www.mpijewska.pl (GK)
---------------------- ---------------------------------------- r

03843/F

Działka 255 m2.059/840-32-32,
www.merkury.slupsk.pl (GP)
---------------------- :-------------------- --------------

03843/G

M.PIJEWSKA nowe mieszkania

i lokale w centrum Koszalina (GK)
----------------------------------------------------------------

28121/G

28121/F

MACH0WIN0 uzbrojone, 30-arowe,

03795/C

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

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

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

28121/A

03843/8

sklep - możliwość adaptacji części

oferuje

MIESZKANIA z windą

28159/A

25518/A

DO wynajęcia mieszkanie

umeblowane, wysoki standard
"Milenium" Koszalin 0607-037-192.
(GK)
----------------------------------------------------------

28264/A

DO wynajęcia mieszkanie, osobne
01142/A

28255/A

SZEREGÓWKI, Stare Bielice,

26300/A

os. Natalia 0512-166-825. (GK)
-- -------------------------------------------------------

28408/F

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

03795/A

UZBROJONE 10-arowe Głobino,

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

03843/H

03795/B

UZBROJONE lha z pozwoleniem

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

03795/D

WEX działka inwestycyjna ul.

Kaszubska, 059/84-11-029. (GP)
03755/A

Siemianice, inne, 059/84-11-029.
(GP)
03756/A

nieruchomości. 059/84-819-20.(GP)
----------------------------------------------------------

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

3 zł/mkw., dojazd asfalt
668-710-523. (GK)

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

NOWE mieszkanie, przekazanie
od zaraz: 57 m2 (III pokojowe
ul. Słowiańska 3,
www.selfa-koszalin.pl (GK)

HALA 2x400m2, Centrum Słupska,

0512-378-002. (GP)

I! Magazyny 669855769. (GK)
---------------------------------------------------------

279

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

276

28395/A
28041/A

umeblowane, 900.- + media, 1.000,kaucja, 600-600-133. (GK)
28431/A

2-POK. Szczecin, 608084698. (GK)
27851/A

28375/A

KAWALERKA. 0889-321-803.
(GK)
---------------------------------------- -----------------

01105/A

Koszalin 0609422-380. (GK)
----------- --------

28341/A

KOMFORTOWA kawalerka, centrum,

firmie, faktura VAT, 695-729-000.
(GK)

wejście. Koszalin, 0666-814620.

LOKAL (były z-d fryzjer.)

27124/A

502-252-259. (GK)

(GK)
28371/A

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

2-P0KDJ0WE do wynajęcia (Asnyka)

LOKAL 25m2do wynajęcia.

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

03866/A

(GK)

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

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

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

28410/A

—-------- -——--------------

KAWALERKA, 660 752-517.

2-POKOJOWE (domek) osobne

27697/A

510-213-929. (GK)

+garaż, 509-2144-34. (GK)

Niewlerowo, Kobylnica, Rebllno,

os. Przylesie 0602-725-092 (GK)

KAWALRKA do wynajęciaos. Północ

2 pokoje, 49m2, 220.000zł.
Słupsk, 0507-37-3740. (GP)

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

28105/A

KAWALERKA do wynajęcia

0886461-379. (GP)

2-POK. samodzielne w domku,

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

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

--------- —

OGRODOWA, nowy blok, III piętro,

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

07569/A

KAWALERKA 32 mkw. centrum

KAWALERKA do wynajęcia. Słupsk,

2 pok. do wynajęcia 798-744-785.
(GK)

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

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

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

! POMIESZCZENIE warsztatowomagazynowe, Franciszkańska,
250 mkw. 094/341-12-91.2 *

2-POK. 33 mkw, 607-229-108. (GK)
2841

OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,

nad jeziorem, Siemianice,

07486/B

600 zł plus media 692-150-913.
075

I Na biuro, kancelarię w centrum
094/341-12-91. (GK)

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

0664425-156. (GK)

03843/D

28259/A

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

! BoxManhatan, parter,
501-708-965 (GP)

(GK)

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

Krajowej, Wazów, Komorowskiego,

(GK)

00034/G

utwardzony 300m2, Kobylnica ul.
Główna 1, TANIX, 0695-380-140.

NOWY dom, działkę 1776 mkw.,

03843/C

w Sianowie wynajmie: lokal
w m. Ostrowiec gm. Malechowo
o pow. 283 mkw., lokal
handlowy w Malechowie
o pow. 141 mkw., halę
magazynową w Sianowie
ul. Ogrodowa o pow. 400 mkw.,
(po remoncie), pomieszczenia
z warsztatem samochodowym
o pow. 200 mkw. Informacja:
09431-85-224, 512-214349.

w Boninie, cena TYLKO 2.990
zł/m2 + VAT Koszalin ul.
Słowiańska 3, 094/342-25-18,
600499-145. www.selfa-koszalin.pl

26573/B

Polecamy! 059/840-32-32,

GMINNA Spółdzielnia "SCH"

HALA magazynowa 500 m2 + plac

94/342-25-18,600-499-145.
03843/1

(GK)

ZIEMIA do morza 6 km k. Darłowa

25457/A

4.200,- zł/m2 brutto). Koszalin

059/721-83*04. (GP)

07576/A

NOWE mieszkania 1, 2 i 3-pokojowe

Kaszubska, wolno stojący, działka

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

do obsługi obrabiarek CNC; Słupsk
ul. Poznańska 42A. (GP)

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

WWW.SPGN.pl Bogata oferta

NIERUCHOMOŚCI Siedziba:

07550/A

GARAŻ, Bosmańska, 880472405.

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

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

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

Włynkowo, 0509-536-333. (GP)

WEX działki Głobino, Bierkowo,

NORD

28369/A

—‘-----------------------------------------------------

608-894-619,
0049-017-397-77-825. (N)
28240/A

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

UZBROJONA 8 arów Włynkówko,

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

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

wejście, 094/34-08-900. (GK)

FIRMA TERMA zatrudni operatora

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

26376/A

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

28116/B

Włynkówko, Dębnica Kaszubska.

PAWILON handlowy 23 mkw.,

2-POKOJOWE do wynajęcia.

LOKAL 85 m2, Galeria Podkowa -

059/840-32-32,059/721-83-04,

8.000 zł, 0512-834-819.

www.merkury.slupsk.pl (GP)

(GK)

0666-962434, 094/345-9108 od
16.00 do 19.00. (GK)

(GP)

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DOM NAD SŁUPIĄ" W SŁUPSKU
ul. 3-ego Maja 37A/28
tel. 059 843 01 54 wew. 40

27665/A

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

MIESZKANIE 70m2, Kołobrzeg,

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

Słupsk, Bierkowo, Krępa, Marszewo

DZIAŁKA usługowo-mieszkalna,
Sianów, 693952610 (N)

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

SMĘCINO działka z pozostałością

MIESZKANIE 68m2, k. Koszalina,
0-606-794487. (GK)

www.merkury.slupsk.pl (GP)

27519/A

94/35462-21,0607-213-218. (GK)

na budowę Machowino,
0509-536-333. (GP)

507140660 (GK)

przy ul. Frąckowskiego 15

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

MIESZKANIA. Bogata oferta,

MERKURY, Mikołajska 1/1. Działki:

w atrakcyjnych cenach

w centrum Koszalina. Kontakt:

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

03843/J

26794/A

DZIAŁKA inwest. Mścice

w sianie nieKompieinym (miejsca postojowe)

SARBINOWO 900 m2 bud.,

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

512433-768. (GK)

M. Pijewska atrakcyjne kredyty
gotówkowe, hipoteczne,
inwestycyjne (GK)

Herbsta. 059/840-32-32,

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

059/840-32-32,059/721-83-04,
www.merkury.slupsk.pl (GP)

MIESZKANIA Kołobrzeg starówka,

LOKAL komercyjny Miastko
603522279 (N)

059/721-83-04. Polecamy.

(GK)

24151/A

DO wynajęcia lokale usługowe

ul. Wiejska (również studentom) do
wynajęcia 0-603-607-763. (GP)

mieszkalny, 094/31-89-195,
666-121-365. (GK)

DZIAŁKA Niekłonice 790-293-398.

17761/B

Kołobrzeg, 70m2, tel. 608-894-619
lub 504-948-871. (N)

DZIAŁKA budowlana, budynek

27539/A

(N)

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

zabudowie szeregowej (123 m2).

INVEST

MERKURY, Mikołajska 1/1.

28443/B

0519-110-302. (GP)
DOM Krępa, 560 tys.,

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

1-osobowy, Koszalin.
094/341-2464. (GK)

DWUPOKOJOWE, nowe, Słupsk

3- pokojowe: Słupsk - Armii

60 zł/m2; 601-222-061 (GK)

03866/C

SPRZEDAM/WYNAJMĘ mieszkanie,

www.merkury.slupsk.pl (GP)

DZIAŁKA budowlana Świeszyno

0886461-379. (GP)

osiedle Niepodległości - dom w

2- pokojowe: Władysława IV, Zieliń.

28327/A

27413/A

4- POKOJOWE do wynajęcia. Słupsk,

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

(GK)
DZIAŁKA budowlana Strzeżenice

października. 0515-596-160. (GK)
----------------------------------------------------------

MERKURY, Mikołajska 1/1. Słupsk,

MERKURY, Mikołajska 1/1.

28389/A

28228/A

3- POKOJOWE do wynajęcia od

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

02143/A

1488 m2.059/840-32-32,
28469/A

28394/A

3-POK. umeblowane, 668-831-032.
(GK)

W__________________________________

DZIAŁKA budowlana 602-616-776.

_--------------------------- 2-------------- ---------

0-509-733-987. (GP)
---------------------------------------------------------

28295/A

27881/8

3- Pok. komfortowe 0788-308-778.
(GK)

0-59/845-27-10,0-601-67-14-54.

od Słupska, gm. Dębnica

0514-810-825. (GK)

517785719 (N)

DOM , 220m2, tanio, Słupsk

WWW.ADEROSTUDIO.PL

zagospodarowana.

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

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

przy trasie nr 6 gm. Karlino
094/311-60-32 (GK)

MERKURY, Mikołajska 1/1.28 km

DZIAŁKA budowlana 16 arów,

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

Działka ogrodzona, ładnie

(GP)
27665/B

28388/A

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

059/721-83-04. (GP)

od Słupska, budynek wolno stojący,

Manowo, 724428-381. (GK)

BUDOWLANA uzbrojona, 1650m2,

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

SPRZEDAM ziemię rolną 3 ha,

059/840-32-32,059/721-83-04.

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

+ pomieszczenia gospodarcze.

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

DLA niepalącego studenta pokój

ogrodzona. 059/840-32-32,

URZĄDZEŃ.SŁUPSK

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

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

00447536339161. (GK)

28296/A

2- POKOJOWE, wysoki standard,

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

domu 35000. Tel. 601-222-061 (GK)

lokalu na mieszkanie 2-poziomowe.

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

kuchnia, łazienka z WC. Garaż

07390/A

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

DZIAŁKA bud. uzbrojona, na górce

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

PÓŁ domu Sławno 880551134

(1357), zagospodarowana,

EKSPERT-5- WYCENY
NIERUCHOMOŚCI, MASZYN,

MERKURY, Mikołajska 1/1.12 km

25357/B

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

stojący (200), komfortowy. Działka

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

ha, pod hotel przy drodze kraj.,
media, 165.000 zł. Darłowo
510-035-985. (GK)

MERKURY, Mikołajska 1/1. Parter
domku - 8,5 km od Ustki, 3 pokoje,

os. Akademickie - dom wolno

26817/A

(GP)

DZIAŁKA bud. 0,5 ha +łąka, 1.85

03843/E

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

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

03805/A

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

Spasowskiego 1500,0606-751-281. (GK)
----------------------------------------------------------

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

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

ładne położenie, przy lesie,
budowlana, uzbrojona.
602-32-93-04. (GP)
---------------------------------------------------------

www.merkury.slupsk.pl (GP)

MERKURY, Mikołajska 1/1. Słupsk,

DZIAŁKI pod lasem 17 km od

pod zabudowę, 0509-536-333.

DZIAŁKA budowlana 23 ary,

07537/A

28408/C

DZIAŁKA 5300m2 we Włynkówku,

ATRAKCYJNE działki budowlane, ok.

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

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

M.PIJEWSKA oferta dnia: nowy dom
St. Bielice, dom Manowo (GK)
27677/A

03856/A

Kawalerka w centrum Słupska.
07569/B

28416/A

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

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

MERKURY, Mikołajska 1/1.

DZIAŁKI budowlane, Stare Bielice,
0-512433-768. (GK)
2527209G1K2Ü

lip., centrum Słupsk, cena do
uzgodnienia, 059/842-86-13. (GP)

2000m2, Bolesławice,
695-380-140 (GP)

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

wysoki parter, 37m,
rej. Zubrzyckiego, 160.000,-

07279/A

POMIESZCZENIA biurowe (402 m2),

DZIAŁKĘ usługowo-przemysłową,

i inne ul. Lubiatowska,
887-520-962. (GK)

Pilnie poszukujemy
mieszkań 1-pokojowych
w każdym rejonie Koszalina.

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

ul. Zwycięstwa 143 (obok Zwiqzkowca) (094) 345 22 75
2527709G1K2R

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

2-POKOJOWE, umeblowana kuchnia

059/8402402 www.polawscy.pl
jednopkojowe od 78.000;
dwupokojowe od 124.000;
trzypokojowe od 160.000;
czteropokojowe od 179.000; domy:
Słupsk, okolice (GP)

STRATY - CZYSTY ZYSK

DZIAŁKI-1382 mkw., 1484 mkw.,

3-POKOJOWE 47 mkw., lip.,

na rynku

nic nie płacisz za zgłoszenie
nic nie płacisz jeśli sprzedasz sam

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

UWAGA WAŻNE !

27523/B

POŁAWSCY-NIERUCHOMOŚCI

Klienci PŁACĄ GOTÓWKĄ

12-pokojowe, (48) po generalnym remoncie,
środkowe, duża loggia, rej. Lelewela, 215.000,-

14-pokojowe, (58) środkowe, dwustronne,
parter, rej. Bosmańskiej, 228.000,-

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

Pilnie szukamy mieszkań
1 piętro lub parter

19

2-POKOJOWE, studentom,
Wańkowicza, 609-771-286. (GK)

PENSJONAT Sarbinowo
606427-234. (GK)

ABAKUS
lat

094 347 12 72

środa 26 sierpnia 2009

03843/K

NOWE MIESZKANIA OD 27m3
Atrakcyjna lokalizacja
Termin przekazania
czerwiec 201 Or.

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

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

27880/A

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

07491/A

LOKAL biurowy ul. Piłsudskiego94

342 08 88 (GK)
---------------------------------------------------------

28067/A

2-POKOJOWE nowe-Słupsk,

LOKAL handlowy 160 mkw., przy ul.

osiedle Bursztynowe,

Franciszkańskiej 21 do wynajęcia,
0512433-768. (GK)

0510-732-441. (GP)
---------------------------------------------------------

03875/A

2-POKOJOWE umeblowane, za rok

z góry, tanio, 783-195-584. (GK)

Sprzedaż
P.P.Selfa

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

094/3422518,600499145

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

www.seifa-koszalin.pl

27435/A

2-POKOJOWE luksus 504-814-276.
(GK)

Słupsk, wynajmę 0602-301-595.

28457/A

28408/D

LOKAL w centrum Koszalina do

wynajęcia, 503-176-921. (GK)
---------------------------------------------------------

28256/A

MANHATTAN boks do wynajęcia.

2-POKOJOWE wynajmę

0-607-385495. (GP)

608-800-533. (N)
28254/A

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

07357/A *

NOWA kawalerka 1000,-

2-POKOJOWE, nieumeblowane,

E. Platter, 094/342-2409. (GK)
---------------------------------------------------------

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

28364/A

888328558. (GK)
27935/B

środa 26 sierpnia 2009
PLAC 1500 MKW., OGRODZONY,
MEDIA, KOSZALIN, 0602-74-15-74.
(GK)
--------------------------------------- -- ---------------

27372/A

PLAC+ budynki,centrum

NOWA RESTAURACJA

KAIMTYIMA
PORTOWA

662446622 (GP)
--------------- »----------•------------------ ,-----------

POKOJE 693-051-242.

ZATRUDNI

07313/B

DZIAŁ obsługi klienta. Świetna

HOTEL zatrudni: specjalistę ds.

MINIBROWAR zatrudni kelnerów,

atmosfera (do 35 lat). Minimum
1200zł/mc. Słupsk 0-506-944-620
lub0-59/725-50-28; Koszalin
094/716-5947 lub
0-505-991-526. (GP)

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)

barmanów (mile widziani studenci),
660 430 274,094 346 09 55. (GK)

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

(GK)

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

27995/A

POKOJE biurowe (22,5 i 18,5 m2),
cena 16 zł/m2; magazyn Słupsk

KUCHARZY
POMOCE KUCHENNE
KELNERÓW
KASJERKI

FABRYKA Guzików zatrudni do
obsługi guzikarek (tokarek), mile
widziana grupa inwalidzka. Cewlino
1,0-696-988-908. (GK)

centrum (114 m2),
---------------------------------------------------------

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

kontakt:: 501 3S5 031

059/842-86-13. (GP)

191309SZAG-A

094/31-89-195, 666-121-365. (GK)
---------------------------------- -----------------------

28443/A

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

27978/A

(GK)
28311/A

27958/B

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

27649/A

(GK)
27683/A

POKÓJ pracującemu 788-556-114.
28061/A

POKÓJ Słupsk centrum

6064243-00 (GP)
---------------------------------------------------------

07313/A

27423/A

! Zlecę wykonanie dachów. Ustka,
03809/G

U! PILNIE Absolwentów i studentów
zaocznych od zaraz 1680zl.
tel 947164483 (GK)
27805/B

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

K-lin, Szymanowskiego,
602-577-109. (GK)
---------------------------------------------------------

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

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

POKÓJ z łazienką dla pary, 700 zł,

------------------- ;---------------- - -------------------28082/A

20964/A

POKÓJ z łazienką, oddzielne

"MOTEL Monika" -recepcjonistkę,

wejście, pod Koszalinem
0600-757-092. (GK)

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

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

28344/A
07568/A

POMIESZCZENIE warsztatowo-

magazynowe, 235m2 do wynajęcia,
P.B.I. "Kobet" Sp. z o.o., Koszalin,
Połczyńska 64,660-636-916.
(GK)
---------------------------------------------------------

27919/A

POSZUKUJE do wynajęcia 1-,

2-pokojowego do 600,506475-683. (GK)
--------------------------------------------------------- -

ABSTYNENTÓW, pokojową

do pensjonatu nad morzem
z umiejętnością gotowania,
gospodarza obiektu
ze znajomością elektryki
i hydrauliki. Praca stała,
zakwaterowanie.,
091/38-633-53, 0607-622-003
(GS)

27922/A
02044/A

POSZUKUJĘ do wynajęcia lokali

600-1200 mkw., parter, max.
1 piętro, parking na nową odzież
w Szczecinie, Słupsku, Koszalinie
i miastach powyżej 30 tys. mieszk.,
lokale3@op.pl 0791-99-99-70.

AKWIZYTORA do sprzedaży alkoholi

(GK)

- 8 f/h Opiekunki osób starszych
z ang-6 f/h Opiekunki dzieci- park
rozrywki- 6 f/h Pakowanie drobiu5,80 f/h- 2-mies. 94-340-93-65,
www.imperial.org.pl (GK)

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

28234/A

POSZUKUJĘ garażu 50-100 mkw.,

(media) Koszalin, 697-630-318. (GK)
---------------------------------------------------------

28187/A

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

28182/A

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

27695/A

STANCJA dla niepalących,
---------------------------------------------------------

z praktyką zatrudnię. Słupsk,
tel.0-601-628-531. (GP)
---------------------------------------------------------

28418/A

STUDENTOM pokoje, Mielno 250 zł,

0602-649-296. (GK)
---------------------------------------------------------

28353/A

WYNAJEM. Powierzchnia

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

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

27885/A

WYNAJMĘ 3-pokojowe, Słupsk.

600-71-33-15 (N)
---------------------------------------------------------

28072/A

WYNAJMĘ pomieszczenie 60 mkw.

na cichą działalność
0504-336221. (GK)

NIERUCHOMOŚCI

(GK)
28313/A

3-POKOJOWE w Kołobrzegu na
28179/»

DOM jednorodzinny wolno stojący

na 2-pokojowe do I piętra z dopłatą.
094/343-11-77 do 18.00. (GK)

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

28309/A

KAWALERKĘ (36) centrum, na
większe 0-504-140-668. (GK)
----------------------------------------

zatrudni elektryka automatyka branża spożywcza. Prosimy o oferty
na adres firmy. (GP)

Do 35 lat. Słupsk 506-944-620
lub 59/725-50-28; Koszalin
94/716-5947 lub 505-991-526.
(GP)

(GK)
28293/A

SŁUPSK 1-pokojowe własnościowe

DEKARZA Słupsk, 0696-157-199.

03794/A

1!! "AVON" zarabia).
0510-247-601. (GK)

28398/A

DO roznoszenia ulotek. Koszalin.

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

07615/A

DOŚWIADCZONEGO recepcjonistę-

kelnera na stałe, nieuczący. Hotel
Trawa Koszalin, 504108 333. (GK)
---------------------------------------------------------

27889/A

do projektowania i wyceny stolarki
okiennej aluminiowej, wymagane
doświadczenie. Oferty pisemne
proszę przesyłać na
monika@drewexim.com
- z tematem rekrutacja. (GK)

28408/A

NAWIĄŻĘ współpracę

z mechanikiem maszyn rolniczych
z okolic Krakulic.
Tel.0-504-057-161. (GP)
----------------------------------------------------------

07461/A

OPERATORA koparki;
01538/C

OPERATORA koparko- ładowarka,

0507403-581.

07507/A

PRZEDSTAWICIELI handlowych.

Wysokie zarobki 094/34642-09.
(GK)

(GK)

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

z samochodem, 1500 zł/mc+ zwrot
kosztów amortyzacji. Do 35 lat.
Słupsk 0-506-944-620 lub
059/725-50-28; Koszalin
094/716-5947 lub 0505-991-511.
(GP)
---------------------------------------------------------

0516-009-351 (GS)
---------------------------------------------------------

07177/A

PRZEDSTAWICIELA handlowego

28362/A

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

28078/A

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

FIRMA MEXEM zatrudni
kierowców w transporcie
krajowym i międzynarodowym.
Wymagania: - prawo jazdy kat.
C+E - wykształcenie min.
zawodowe Zgłoszenia prosimy
przesyłać wraz z dopiskiem
"Kierowca" na: adres email:
rekrutacja/mexem.com.pl fax:
22-738-12-08, telefon:
22-738-12-70 (GP)

27212/A

pracowników. Tel. 0510-776-765
(GS)
---------------------------------------------------------

27710/B

OPIEKUNKĘ (najchętniej emerytkę

lub rencistkę) do 18-miesięcznego
chłopca. Włynkówko k/Słupska
0-669-180-230. (GP)

KEBAB Almir poszukuje

02079/A

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

07579/A

KELNERKĘ, pomoc kuchenną Solis

OPIEKUNKĘ dziecka, 729-172-172.

Sarbinowo 27; 602-669-824. (GK)

(GK)

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

OSOBĘ rzetelną, uczciwą,

DaGrasso Koszalin,
----------------------------------------------------------

27618/A

KELNERÓW/KELNERKI na stałe

zatrudni restauracja w Koszalinie,
Młyńska 33. (GK)
---------------------------------------------------------

FIRMA projektowo- wykonawcza

przyjmie osobę (studenta/ tkę) do
pomocy przy projektowniu instalacji
sanitarnych. CV + list motywacyjny
proszę przesłać na adres:
biuro@esi-tech.pl 604-799-578.

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

01538/B

KIEROWCÓW C+E (na wschód)

094-3481-997, 502-608-601. (GK)
---------------------------------------------------------

28031/A

KIEROWNIKA Hotelu, panią w wieku

do 35 lat znajomość języków
obcych zatrudni Hotel Verde
w Mścicach. CV: bjb@hot.pl (GK)

FIRMA TERMA zatrudni

operatora do obsługi obrabiarek
CNC; Słupsk ul. Poznańska 42A.
(GP)

FIRMA Transportowo-

Specycyjna MEXEM poszukuje
pracownika do działu
marketingu. Osoba zatrudniona
będzie odpowiedziałna za
pozyskiwanie klientów dla działu
spedycji krajowej. Prawo jazdy
kategorii B. Mile widziane
doświadczenie na stanowisku
handlowca. Oferty prosimy
kierować na adres:
miastko@tnexem.com.pl
(GP)

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

28036/A

plakatowanie 0694-177-833. (GK)

00749/A

KOŁOBRZEG. Optima S.A. zatrudni

przedstawicieli na umowę -zlecenie.
Praca do 3 godzin dziennie.
Bezpłatne szkolenie.
Tel.+48692469894. (GK)
---------------------------------------------------------

26064/C

KONSERWATORA do prac

budowlanych w hotelu
0503-974-632 (GP)
—---------- ;------------- ------------------------------

07546/A

KONSULTANT Oriflame, bezpłatne

poszukuje pracowników
do 3 działów firmy. Nie wymagamy
doświadczenia, oferujemy
szkolenia. 094/341-01-94.
(GK)
27987/

i pomocników, 0-668-841-821, po
16. (GK)
27439/

o pracę przyjmę. 0601-855-807
(GS)

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

28409/A

KOSZALIN, Szczecin,

OSOBĘ z biegłą znjomością

28237/A

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

07063/A

0510-149-252. (GK)
28287/A

KUCHARZA, pomoc

w małej gastronomii,
606-28-00-57. (GK)
---------------------------------------------------------

27980/A

z umiejętnością gotowania
666-818-666 (GK)
------------------------------- --------------------------

28351/8

PARTNER Agencja Generalna

zatrudni uczciwą, chętnie
podejmującą wyzwania osobę
do biura w Koszalinie. Wymagania
- licencjat, prawo jazdy, dobra
znajomość obsługi komputera oraz
chęć do pracy!!! CV i list
motywacyjny - Koszalin ul.
Piłsudskiego 2/1094 3477766 (GK)

HANDLOWIEC-Hurtownia

Budowlana - znajomość branży,
obsługa komputera, prawo jazdy.
Rol-Mix Koszalin tel: 094 342 60 46.
(GK)
--------------------------------------------------------- .

HOTEL Royal - Baltic zatrudni

kelnera. Tel. 0-601-652-922.
(GP)

28065/A

07422/B

PUHP "Pilawa" Kołobrzeg zatrudni
elektryków, elektromechaników.
Składanie ofert osobiście Kołobrzeg
ul. Tęczowa 1. Informacja
094/352-84-35. (GK)
RECEPCJONISTĘ zatrudni na stałe

hotel Erania koło Ustronia
Morskiego, 694 406 090 (GK)
RESTAURACJA Jasminum zatrudni

kelnera, kelnerkę. 0-602-184-004.
(GP)
SALON samochodowy zatrudni
handlowcaz doświadczeniem lub
bez. Wymagane prawo jazdy Kat.
(GP)

ogólnopolska firma handlowa
SPRZEDAWCÓW do sklepu

Pn do Pt 8:16, umowa o pracę
Koszalin, pensja + prowizja,
praca@pasja.koszalin.pl (GK)
28308/A

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

KWIACIARNIA Koszalin przyjmie

florystkę tylko
z doświadczeniem,
wynagrodzenie od 10 zł/ ha.
0512-338-236. (GK)

SPRZEDAWCZYNIĘ - spożywczy

Kretomino 662 048 673. (GK)
SPRZEDAWCZYNIĘ do pracy

zatrudni Hotel Verde Mścice. CV
e-mail: hotel@verde.pl (GK)
26995/A

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

przyuczenia, 0503-86-31-83. (GP)
03877/A

legalna praca Niemcy. Dobre
wynagrodzenie. Niemiecki
kontaktowy. Firma SHD.
0049231-58979888 (N)
27365/A

konserwatora, Ustka 0-510-190000,
pasjal53@wp.pl (GP)

MAGAZYNIERA zatrudni EKO-TECH,
07481/A

apteki, technika farmacji zatrudni
sieć aptek z terenu
woj. zachodniopomorskiego.
Proponujemy bardzo dobre warunki
finansowe i mieszkanie..
Tel. 0693913109. (GK)

07441/A

POSADZKARZY przemysłowych,

pracowników ogólnobudowlanych,
0694429-350. (GK)

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

28050/A

POSZUKUJEMY pracowników: do

administracji, na konsultanta ds.
klienta oraz monterów urządzeń IT
094/3420402. (GK)
-------- 1-----

27986/A

PRACA biurowa, doświadczenie,

znajomość języków obcych.
Zatrudni Hotel Verde Mścice. CV
e-mail: hotel@verde.pl (GK)
--------------------------------------------------------_

27000/A

PRACA CAŁOROCZNA NA

MECHANIKA z doświadczeniem
do napraw agregatów
i zagęszczarek. K-lin
606-744-984. (GK)
28066/A

STANOWISKU: KUCHARZ, POMOC

STUDENTKI zaoczne do sklepu

odzieżowego. Słupsk
0668484-910. (GP)
STUDENTÓW do hurtowni na sezon

i na stałe 094/34642-09. (GK)
SZCZECINEK kierowca- mechanik

z doświadczeniem 0660487-304
(GK)
SZCZUPŁĄ panią do pomocy przy

chorym, 059/8147-648. (GP)

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

03862/A

SZKOŁA Języków Obcych "Chili"

zatrudni nauczyciela
j. niemieckiego. CV na adres;
sjo.chili@wp.pl (GK)

KUCHENNA, KONSERWATOR.
CHŁOPY 94-31-65-826,

28426/A

ŚLUSARZA 3048 lat

094-3165-827, E-MAIL

059/842-66-67. (GP)

LEDAN@LEDAN.PL (GK)
---------------------------------------------------------

27968/A

STALE poszukujemy opiekunki,

POMOC kuchenną, kelnera/kę,

LAKIERNIKA samochodowego lub do
---------------- ----------------------------------------

28385/A

POKOJOWE do hotelu na stałe

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

monopolowego zatrudnię.
0-601-628-531. (GP)

w sklepie spożywczym. Koszalin.
500-018-690. (GK)

PIWIARNIA Warka zatrudni

kelnerów, barmanów (mile widzani
studenci), kontakt w godz.1220.00, tel. 696483-222. (GK)

z doświadczeniem zatrudnię na
stałe tel. 662400-500. (GK)

MAGISTRA farmacji, kierownika

27868/A

(GP)

27720/A

OSOBY uczące się, do stałej pracy

KUCHARZA i kelnera do restauracji,
--------------------------------------------- ------------

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

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

PTS "Plast-Box" S.A poszukuje
OPERATORÓW WTRYSKARKI do

(GK)

Handlowych. Praca biurowa od

Słupsk 0-59/8414-294. (GP)

Wym. prawo jazdy. 502-121-807
Wysokie zarobki!!! (GK)

28092/8

pracy na produkcję (kobiety);
Kontakt059/84 83 336/337

j, francuskiego do pracy w Belgii
0608-508-090 fagorts@interia.pl
------------------------------------------------ =- -------

27907/A

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

poszukuje pracownika na
stanowisko: Referent/ka ds.

Stargard-Szczeciński -praca
w ochronie. 668611463. (N)

GABINET rtg Koszalin zatrudni

HANDLOWCA do hurtowni książek.

07419/A

biletów komunikacji miejskiej w
Kołobrzegu. 507-029-059. (GK)

28206/8

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

(GK)

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

PRZYJMIEMY osoby do kontroli

PASJA Elektronarzędzia

28373/A

tech. radiologa, pielęgniarkę,
recepcjonistkę. CV i list motyw,
do 4.09.2009: gabinetrtg@op.pl

28391/A

PRZYJMĘ zduna 0-604-053-201.

"B". Słupsk, ul. Lutosławskiego 22.

wpisowe, prezenty, rabaty
604-189-118. (GK)

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

FIRMA w Koszalinie pilnie

606-806437. (GK)
---------------------------------------------------------

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

PANIĄ do prowadzenia domu

KOŁOBRZEG- dam pracę---------------------------------------------------------

niekaraną na stanowisko
barman kasjer zatrudni firma
do salonu gier w Mielnie
0515-129-295 krawczyk
@poczta.fm (GK)

27666/A

KIEROWCĘ C+E międzynarodowy,
0516-009-350 (GS)

28321/A

PRZYJMĘ dziecko pod opiekę

konsultanta w sklepie ERA. Oferty
prosimy przesyłać na adres:
mrozrobert@yahoo.com. (GK)

28435/A

0-505-104-888. (GK)

(GK)

PRZYJMIEMY na stanowisko

KELNERKĘ/ kasjerkę do pizzerii

07606/A

19200/A

00 wynajęcia stanowisko fryzjerskie
lub manicure, Słupsk,
509-780-866. (GP)

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

---------------- ,--------------- t------------------------

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

(GK)

03880/A

DO pensjonatu w Niemczech z jęz.

28076/A

(GK)

z biegłą znajomością AutoCad, IV-V
rok IS. Oferty na: lewl3-26@o2.pl

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

MURARZY, 512433 768.

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

Miesięczny kurs j. niem. od 01.09.
Firma "Germania", 094/34240-56,
509-780-868. (GK)

FRYZJERÓW na umowę
28288/A

Kat. B 094/34642-09. (GK)
--------------------------------------------- ------------

27307/A

BUD

SMG/KRC poszukuje ankieterów
z okolic byłego woj. koszalińskiego
i słupskiego, 664-749-009,
664-749-078. (GK)

na sezon i stałe 094/34642-09.

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

0694-505-050. (GK)
---------------------------------------------------------

07509/A

PRZEDSIĘBIORSTWO TECH

FIRMA kosmetyczna zatrudni

FIRMA zatrudni dekarza, murarza
27609/A

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

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

PRZYJMĘ do współpracy osoby

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

0502-017-319. (GK)

zatrudnię, 80zł/dzień. Do 35 lat.
Słupsk 0-506-944-620 lub
059/725-50-28; Koszalin
094/716-5947 lub 0505-991-511.
(GP)

OPIEKA Niemcy, zarobki od 3400,-

BIURO Rachunkowe Koszalin,

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

28079/A

MŁODYCH i bez doświadczenia

INSTYTUT Badania Opinii i Rynku

Zwycięstwa 202B/7,

DREWEXIM zatrudni pracownika

na 2-pokojowe komunalne,
0506-997-519. (GP)

PRACA

28442/L

ulotek 094/34642-09. (GK)
---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 28315/1

KRAWCOWE, Słupsk ul. Spokojna

remoncie zamienię na kawalerkę
własnościową 0501474-720. (GK)

na lokal, biuro, sklep zamienię na
inne, równorzędne 0794-291-115.

28273/A

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

094-317-72-11. (GK)

KOMUNALNE 34 mkw. nadające się

(GK)

07506/A

niemieckim 508-990-130. (GK)

28297/A

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

NIERUCHOMOŚCI PRZYJMIE
AGENTA NIERUCHOMOŚCI. CV
PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

--------------------------------------------------------27681/A

STANOWISKO SPRZEDAWCY.
PROSZĘ 0 SKŁADANIE OFERT
W SIEDZIBIE FIRMY PRZY U.
MORSKIEJ 33 W KOSZALINIE.

zatrudni handlowca, przed,
handlowego. Opis stanowiska:
aktywne pozyskiwanie nowych
klientów. Wykształcenie min.
średnie samochodowe, wysoka
kultura osobista, łatwość
nawiązywania kontaktów, dośw.
w zawodzie min. 3 lata, prawo jazdy
kat.B, mile widziana znajomość
j. niemieckiego. Atrakcyjne
wynagrodzenie. CV na:
kontakt@pcmhm.pl (GK)

BIURO INTERHOUSE

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

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

07449/A

AUTOPRACA 1500-2500zł/mc.

KOMUNALNE 2-pokojowe po

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

28351/A

AROMAT Snack Trzebielino 32a,

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

27805/A

07574/A

CH Forum- gastronomia.

domek, 516-231489. (GK)
--------------.-------------------------------- ----------

28135/A

Farmaceutyczne Koszalin zatrudni
magistra farmacji na stanowisko
zastępcy kierownika apteki
604567811 (GK)

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

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

-------------- =---------------------------- -------------

(GK)

BIURO@INTERHOUSE.NIERUCHOMO
SCI.PL, OBSŁUGA KLIENTA,
KOSZALIN. (GK)

1-P0K0J0WE 36 mkw. komfortowe
na małą kawalerkę 0792-076-513.

młodych z prawem jazdy kat. B.
Wynagrodzenie od 1520 zł.
Tel. 094/7164484. (GK)

APTEKA Centralna Centrum

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

magazynowa z obsługą. Polanów.
Tel: 605989480 (N)

07573/A

ANGLIA! Rzeźnicy/wykrawacze

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

662-210-941. (GK)

26998/A

FHU Koszalin- pierwsza praca dla

28377/A

MŁODE osoby do roznoszenia

MŁODYCH na magazyn, kierowców

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

POKÓJ, Słupsk 0-663-722-797. (GP)
---------------------------------------------------------

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

27610/A

HURTOWNIA motoryzacyjna

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA

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

0669-855-769. (GP)

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

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

hurtownia Koszalin CV e-mail:
bjb@hot.pl (GK)

FIRMA CARMEN- SALON ŁAZIENEK

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

POKÓJ dla pary 0602-285-126.
------- --------------------- .--------------------------

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

! PERFUMY FM, zostań
konsultantem, 0-729-172-172. (GK)

POKÓJ 2-osobowy, 0509-560-896.
- ------ ------------------------------------------------

!! AGENTÓW handlowych do biura
nieruchomości. Koszalin
601-072-386. 094/345-07-08. (GK)

POKÓJ 1-osobowy, 664-385-046.

28183/A

FAKTURZYSTKĘ na stałe zatrudni

Szczecin, Bytomska 1S

03859/A

POKOJE dla pracowników.

07508/A

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

PRACA dodatkowa. Zatrudnimy na
stałe osoby do roznoszenia ulotek.
Praca 3 dni w tygodniu. Bardzo
dobre warunki, wynagrodzenie
stałe, umowa zlecenie. Kontakt
tel. (091) 31184 57 - godz.
8.00-16.00, e-mail:
ulotkiO@poczta.onet.pl,
w zgłoszeniu proszę podać dane
kontaktowe. (GK)

28379/A

OGŁOSZENI A DROBNE
TYNKARZY 059/84-278-61,

0-501-540-749. (GP)
tynkarzy doświadczonych

605-120-295.

POSPRZĄTAM i inne, 669-038-357.
(GK)

SKUP Bydło. Maciory, knury-

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

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

28173/A

PRZYJMĘ u siebie w domu dziecko

(N)
28249/A

TYNKARZY maszynowych-ekipy

pod opiekę 094/719-18-76. (GK)

0504-539-303. (GK)
---------------------------;------ ------------------------

28345/A

Szczecin, okolice 0664423-307(GS)

0669-509-850. (GK)

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

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

00704/A

0-886-861-932. (GP)

stan 0667451-549. (GK)

WYNAJMĘ Lokal 28m2

07522//

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem,

1300Mg tel. 0507-591-176. (GK)

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

28167/0

ZATRUDNIĘ budowlańca

z doświadczeniem. 0602-664-615.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BUSY Holandia, Niemcy najtaniej od
200zł, 0609-818-709 (GK)
00859/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avangarda busy do Anglii,
608-502-289 (GK)

28247//

ZATRUDNIĘ do opieki nad córką

(7 lat) i sprzątania (5 godzin
dziennie). Oferta z mieszkaniem
i opłatą (centrum Paryża)
0698-255-025. (GK)

!!!!!!!!!!!!!!!!!! HOLANDIA
codziennie z domu pod dom,
0503-19&446,067-2359491 (GK)

00754//

ZATRUDNIĘ elektryka

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

ZATRUDNIĘ glazurników; Słupsk

(GK)

0-601-647-263. (GP)

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

07544/A

094/346-42-09. (GK)
—-------- -------------------------------- :------------

28080/A

ZATRUDNIĘ na stanowiska:

spawacz, ślusarz, monter,
konstruktor, operator lasera.
CV składać na adres: itu@gipo'.eu
!ub osobiście w siedzibie firmy,
Koszalin, Boh. Warszawy 35,
tel. 0-94/341-09-90., (GK)
------- -------------------------------------------------

27990/A

ZATRUDNIĘ pracownika

budowlanego do dociepleń
0-785-627-323. (GP)
---------------------------------------------------------

07592/A

ZATRUDNIĘ pracownika

ogólnobudowlanego. Słupsk,
tel. 0-601-628-531. (GP)
----------------------------------------- ----------------

07573/B

ZATRUDNIĘ sprzedawcę, pomoc

kucharza oraz osobę z prawem
jazdy kat B, tel. 0788S84-815. (GK)
------- --------------------------------------------------

28069/A

ZATRUDNIĘ Tokarza na CNC

i Tolarza uniwersalnego od zaraz.
Tel. kontaktowy 0601-721-513 (GS)
-- ------ ------------------------------------------------

02078/A

ZATRUDNIMY kierowców kat.C+E-

trasy międzynarodowe: praktyka,
z własną działalnością gospodarczą
Słupsk, 059-842-00-31. (GP)
-------- ----------------- :- ------------------------------

07535/A

ZATRUDNIMY kontrolerów biletów

autobusowych - wysoka prowizja,
praca na terenie Szczecinka,
0-662-259474, 094-37-214-81
(GK)
~

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

00865/A

ZATRUDNIMY montażystę bram

i drzwi, samodzielne grupy
montażowe, pracownika do prac
wykończeniowych
w budownictwie. Wymagania:
dyspozycyjność, prawo jazdy.
Tel. (094)346-29-30. (GK)

ZGRANEJ ekipie zlecę prace

-------- ,----------------------------- •—

zadzwoń tel. 607 280 244. (GP)
---------------------------------------------------

06971/A

samochodem (VW T4),
0669-779-256. (GP)
z

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

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

POSPRZĄTAM dom itp.

664-905-646. (GK)

27811/A

0364VB

PR0DUCENT siatki słupków

'

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

03863/A

0500-408-533 warta grzechu.
(GK)

ogrodzeniowych, 094/342-30-68.
(GK)

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

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

28430/A

mebli ogrodowych, markiz. Orion,

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

0510-583-517 Ewa-ładna

094-347-32-66. (GK)
_________
,------------—T
RAJSTOPY, skarpety, bielizna.

26820/B

0501-775-245 Fajna brunetka.
(GK)

Koszalin, Gnieźnieńska 43,

27554/B

blondynka. (GK)
28W

GATTA, WOLA, DAREX, KNITTEX,
Zl^ Mieszka '
31:094'348^3'93-...W
27564/A

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

26820/A

0-511-191-619 Słupsk, Nikola.
(GP)
————---------- ————---------------- -

03558/A

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

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

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

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

0600-696-516 Dwie początkujące.
(GK)

__________________

25641/A

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.

WESELA. Imprezy

BLASZAKI, garaże -konkurencyjne

okolicznościowe

ceny - sprzedaż ratalna

D-59/846-11-10,0508-120-638
Izl!_________________ 1_
m3m

0501-231-350,0505-126-033. (GK)

SIATKI ogr., leśne i słupki.

BLASZANE GARAŻE PRODUCENT!!!

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

www.baminek.pl

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

03425/A

27554/A

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

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)
----------------------------------------------------------

03848/A

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

0662-227-276. (GK)

NAJTANIEJ REALIZACJA DO

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

27938/A

30-LATKA Słupsk, 0-515-505-984.
(GP)

^

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

03558/C

30-LATKA Słupsk, 0791-620-311.
(GP)

TYGODNIA 0598334312

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

798710329
WWW.GARAZEPRZECHLEWO.pl (N)

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

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

03849/A

600-749-012 koszalinianka 23

CAMPING holenderski, tanio,

^raZ°,^t ‘3
^ .
091/407-20-10 (GS)

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

!!!!!!! TRANS-GLASS Okonek,
0503193446, 067-2339491 (GK)
----------------------------------------------------------------

00118/E

III! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia- tanio, 0514020-625 (GK)
----------------------------------------------------------------

00858/B

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

00858/C

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

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

094-342-36-72; 0608-776-938. (GK)
----------------------------------------------------------

00858/A

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

26357/B

FILMOWANIE, zdjęcia
26337/A

602-656-313. (GK)
----------------------------------------------------------

26465/B

ROYAL Park Hotel& SPA w Mielnie
00811/A

Niemcy 060248-5364,
091/455-34-97 (GS)

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

00023/B

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

00691/A

COOK- Travel Kołobrzeg, Koszalin,

Gdynia przystań promowa, Gdańsk
lotnisko. Wygodny i przestrzenny
bus 7-osobowy. Wyjazd
z Kołobrzegu codziennie o godz
5.00. Tel. 0505-810-998. (GK)
----------------------------------------------------------------

00746/A

TRANSFERY-lotniska.
0914850422. (GS)
------------------------------------------------------------—

01211/A

__immmi—

26339/A

www.garmazslupsk.pl (GP)
---------------------------------------------------------

03604/A

WESELA tanio, profesjonalnie

Koszalin, 0602-53-55-95. (GK)
------------------------------------------

WESELA, 0501-354-264.
---------------------------------------------------------

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

(N)
25671/A

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

ZESPÓŁ, 0508-930-205.

mul

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

27902/A

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

03654/A

511-956-542. (N)

28252/A

23520/A

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)
0602-601-166. (GK)
22952/A

NAGROBKI granit od 1750zł, raty,

0608-072484 (GP)
07034/A

GORCZYCĘ sprzedam,

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

501-293-072. (GP)

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

27015/A

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

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

GORCZYCĘ sprzedam
------------------------------------- ---------------------------

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

00876/B

WRÓŻBA, tarot, runa.

0602-211-807. (GK)
01063/A

(N)
15824/A

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

27888/A

www.fotoslub.slupsk.pl
------------- -- -----------------------------------——

28046/A

KROWĘ, kwm 42.000,

ZUZIA - ZAPISY DZIECI OD 2-5 LAT,

0661-253-504 (GK)

www.opiekazuzia.republika.pl

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

01141/A

KUPIĘ kosiarkę rotacyjną oraz wagę

0608-147-958. (GK)

TANIE GARAŻE BLASZANE.

ASIA 515-66-39-08, Słupsk.

0-792-794-549 (GP)
06586/A

I!!! www.pecet.net.pl - najtańsze

0501-520-835,607-742-015.

Zwycięstwa 204; 094-340-21-15.
26363/A

27125/A

(GK)

03851/A

AGNIESZKA Koszalin

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

28336/A

25590/A

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333
(GK)
----------------------------------------------------------

^

AMELIA. 0662-596-798.

47941/A

(GK)

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

27601/A

(GK)

DREWNO kominkowe,

601-193 777.

^

0695-141-520. (GP)

on

^

(GK)______

™'° komP,et mebli 604-119-904.
{GP)

______ - --------------

"*"*

07604/A

' f°tele’
660451-607. (GK)

25264/A

28439/A

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

03790,l/A

664-508-350. (GK)_____

^

www.blaszaki.com 0-684532922,

TRYLINKA 20 **■ szt / P° 2 złKoszalin, 604^21-694. (GK) ^

094/3542023 058/7629512,

WĘGIEL, KOKS TANIO!!! LUZEM

0606235417,018/334-08-10. (GK)
GARAŻE blaszane -tanio i solidnT

LUB W WORKACH Z TRANSPORTEM.

091/ 48849-11,0517-95-93-75,

094/342-65-23.

052/348-7148,0608414-949(GS)

WORKI foliowe - producent. Słupsk,

GARAŻE blaszane- konkurencyjne

Grunwaldzka 3,0604-208414. (GP)

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

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

MATERIAŁY budowlane

kompleksowo. Transport. Tanio.
0505-058-333. (GS)
„
00013/0
MEBLE ogrodowe, 0600-880-776.
(GP)
-------------------------- —----—
06455/8

0-514-649-895. (GP)
DOMINA sekretny świat

GORĄCA nowa 18-latka

:

IZA Kołobrzeg 508-058-893.
JOWITA 0-692-070493.

-

,

13385/A

(GP)

. 28343/A

0,127/0

ZIEMIA w Mielnie i Sarbinowie tanio! Tel. 0-606-655418. (GK)

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

03828/A

(GP)

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

03830/A

KWADRANSIK 696-581930.
(GK)

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

28122/A

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

02837/A

MŁODA mężatka. 723-352-647
(GK)
------------------------------------------- --------------

27773/A

NOWA 19-latka. 0514-810-135.
(GK)
----------------------------------------------------------

27290/A

NOWA Martusia 880-065-127.
(GK)
---------------------------------------------------------

28432/B

OLIWIA,MAJKA 0782-913-810.

TOWARZYSKI E
—
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "LAS
VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,
094-34-03495. (GK)
-----------------------------------28216/A
!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA
24 h. Zatrudnimy Panie.
094-341-16-54. (GK)
01020/A
J I I J j | I I j M M M 777;
(GK)

mm !!!! NIGHT CLUB

7atrilrinimv nanie 0888-197 697
^™'my P3me 0888 197 637

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

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

25590/B

PRZYJADĘ, 0600-177-664, Słupsk.
(GP)
07563/A

SŁODKA kotka. 696-140-769.
(GK)____________________
SPEŁNIAMY fantazje.

0500-565-973. (GK)
SPRAGNIONA rozwódka

514-633-878 (GK)

-—------------------------------------oosbb/a
I!!!!!! 0662-665457. WYJAZDY.

WIOLA

(N)

(GK)

(GK)

01020/B

07596/A

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
(GK)

AL/PEX, KOLEKTORY SŁONECZNE.
WWWJVKCESORIAHYDRAULICZNE.PL

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

26226/A

KAM ELIA 0514460-510, Słupsk.

KOBIECA, 0798-909-316.

mm

24032/A

(GK)

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

WYPRZEDAŻ AGD, RTV, lodówki

0693-998-648. (GK)
NAJTANIEJ PIECE, KOTŁY NA
EKOGROSZEK GRZEJNIKI, POMPY,

<G!L

DŁUGONOGA Słupsk,

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

—------------------------------------ 7
WÓZEK spacerowy dla bliźniąt,
601-259-598. (GK)

94/3465389

mm

CERTINA 24 h 784-742-302.

516-366-144 (GK)
^

(GK)

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

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

BIUŚCIASTA, 0-607-304-654.
(GK)

665-859-565 (GK)

ceny. Transport, montaż gratis, raty.

/QK\
------------------ ----------------48330/B
GARAŻE, blaszaki - tanio i solidnie
— sprzedaż ratalna 0669-684-141,
0785-186-967. (GK)
----------------------———
25884/B
KLACZE zimnokrwiste sprzedam
510-367-895. (GK)
---------- ------------------------28354/a
KOLCZATKĘ z 1919r. stan idealny,
0692-119-371. (GK)
------------------;-----------------27963/A
ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

Słupsk, 0661-177-611. (GP)

CZARNULKA 516-611-872.

TELEWIZOR 29 ", tanio,

’irK.

GARAŻE- blaszaki najtaniej!!!

—--------------------------------

(GP)

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.

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

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.

(GK)

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

28153/A

-

laptopy, komputery - sprawdź nas!

SZARANEK, SUCHA
KOSZALIŃSKA, 094/3185-827,

AGATA 0506-944-523, Słupsk.
(GP)

00628/A

do

SKUP BYDŁA I TRZODY.
NAJWYŻSZE CENY! AVEX-

03373/A

03870/A

ANIOŁEK Kołobrzeg 0698-054-054.

00013/0

782485978 (N)

(GP)

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

058/588-36-02, kom.
0503-073-111 www.konstal.tit.pl

!!!!!!!!! DETEKTYW
513-129-851. (GK)

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

DWIE klacze zimnokrwiste
---------------------------------------1-----------------------

03717/A

(GK)

27292/A

ADA Słupsk, 0513-751-832.
---------------------------------------------------

25627/A

25525/A

511- 958-878. (GK)
--------------------------------- ;------------------- —

(GK)
DREWNO kominkowe supercena""

668-307-693. (GK)

www.fotowesela.com.pl

24830/A

ABSOLUTNIE wszystko.

ł---- L-----------------------------SIEWNIK "Poznaniak",
601-715-522. (GK)
---------------------- -----'--- ----SKRUBAKRA do kurczaków
693-998-648 (GK)
------------------------------------SPRZEDAM gruz mielony
w Szczecinie cena od 20zł
tel- 605 599 445.... (GK) _

DREWNO opałowe 69 zł
608-576-046 (GK)
•

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

27554/C

-----------------------------------24702/A
DREWNO bukowe od 105zł/mp.
0609031520,0506788057 (N)
-----------------------------------26148/A
DREWNO komin, brykiet.
698721191 (GK)
-----------------------------------01104/A
DREWNO kominkowe
0880449478. (GK)
DREWNO kominkowe 608-576-046.

nocufiun

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

(GP)

osiemnastki, imprezy dla firm,
dyskoteki, www.ibiza-party-club.pl
K-lin, 094-346-33-51;
0608457-644. (GK)

!!! WAPNO nawozowe. PPH

01203/A

(GK)

DREWNO kominkowe,

(GK)

! BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,

DREWNO 0668-546-864.

WESELA, komunie, chrzty,

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

MACIORY SKUPUJE 605533481

S,ATKI’ słuPki- drut' ocynk’
żarzony, kolczasty, 059/84-71-329.

03126/A

ZESPÓŁ Brandys, 0665-149-716.

12158/A

(GK)

27666/B

(GP)

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

(GK)

^

DREWNO 0665-022-590.

DREWNO kominkowe,
0513 689 997. (GP)

0603-125-269,0601-642-067

llll WAPNO ROLNICZE

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

^

0046Ę/A

TANIO! wesela, imprezy, Słupsk,

094/365-63-18.

(GK)

669-015-141. (GK)

25628/A

KASETY Video na DVD

IINTERBUS, Holandia, Belgia,

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

25633/B

CATERING- Koszalin, i okolice.

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

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

27012/A

0604-087-283. (GK)

07489/A

NAUCZYCIEL j. niem. 609-116-615.

"EKO-GROSZEK" w workach: hurt
luz- 550 zł/T; detal- 650 zł/T.
Dowóz!!! (094)346-19-66;
0507-312-907. (GK)
-----------------------------------25649/a
ANTYKI 1930 094-366-2541. (N)
________________________
2809//A
ANTYKI-Sekretara "bidermajer" *
sofa+ 3-fotele i inne,

03576/A

{POŃCZOSZKI, 609-530-241,

PROMOCJA do 30%, wyprzedaż

0507-682-510. (GK)

do żywca, 0504-368497. (GK)
KIEROWCA

. ,

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

662-920-390 zmysłowa rozwódka.

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

rekrutacja.slupsk@poczta.fm, lub

Acn/0.0n 7C2“33/B

ODZIEZ używana, 059/84-29-766.
(GP)

03890/A

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy

KOSZENIE łąk +48606348373

Commercial Union. Wyślij CV na

! ROMANTICA p/Ustką,
665481426 (GP)

z aparatem 094/342-38-30. (GK)

rolnicze - raty. 0694-033-753. (GK)

ZOSTAŃ Doradcą w Aviva

—--------------------- —------- 00013/c

(GK)

(Gp)____________________

KOMBAJNY, używane maszyny
28411/A

!PUSTAKI ceramiczne, dachówki,
stropy! tanio! 0501-066-008. (GS)
——---------------------------- '00013/A
!STYROPIAN, wełna,
0501-066-008. (GS)

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

BUTLA tlenowa i acetylenowa pełna

03876/A

tynkarsko- malarskie.
0602-725-092. (GK)

-----------------------------------06455/A
IGRANIT, kruszywa, 0505-058444.
,ßSv
’
™---------------------------00013/B

(GP)

-----------------------------------27133/A
ODZIEŻ na »agę, Jana Pawia II 15a.

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

00118/C

talerzówka. 0606-14-25-27. (GP)

00865/B

27603/A

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

Pracy do uzgodnienia. Także jako
Praca dodatkowa. 0507-029-059,
Pi- Zwycięstwa 7/9 Ip. (GK)

~~~~------- ----------------------------------------------

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

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.

CIELAKI mięsne. Prasa kostkująca,

wysoka prowizja, praca na terenie
Szczecinka, 0-662-259474,
094-37-214-81 (GK)

(GK)

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

BYCZKI, 663494142.

Zatrudnimy, windykatorów-

[MM1DREWN0 0600880-776. (GP)

ATRAKCYJNA cena garaży

00118/B

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

28092/A

czołowy tel. 503460350 (N)

00118/A

osoby do kontroli
biletów MZK w Koszalinie. Czas

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

22372/A

WEIDEMANN szer. 120cm ładowacz

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

26696/B

!! MŁODA studentka 512-612411.

Eko-Groszek. Koszalin, ul. Mieszka

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

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

zatrudnimy

03834/A

00781/A

!!!!!!!! Lotniska. 602-338-386.

ZATRUDNIĘ hostessy na stałe.

(GP)

USŁUGI rolnicze: orka, siew,
opryski, kombajnowanie, itd,
0606-817-013. (GK)

ł!l!!ll! BUS- przewozy
pasażerskie, Niemcy, Belgia,
Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
0-503198446, 0-67-2669491(GK)

0602-795-099. (GK)

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

0696-489-003.

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

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

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

Z TRANSPORTEM. 0602-593-573,

---------------------------------------- ;----------------00908/A

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

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

28387/A

SPRZEDAŻ WAPNA NAWOZOWEGO

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

663-542-008. (GK)

28298/A

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

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

w Cegielskim, Koszalin,
0791-059-873. (GP)

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

SPRZEDAM C330M (1986)

-/MML

DO LAT 18,059/842 9083,

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

07518/A

PRZEWOZY

07431//1

07567/A

0-695-741-313. (GP)

BLACHARZ, LAKIERNIK
SAMOCHODOWY, MŁODZIEŻ
(GP)

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

SPRZEDAM C325 silnik 30 doby

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

0609102 992

(GS)
00747/A

SPRZEDAM Bizon ZO-56,
28450/A

NAJTANIEJ: węgiel, koks,

!! Przyjadę!! 0725-126D74.

ZŁOTA rączka, prawo jazdy kat. B,

UCZNIÓW DO NAUKI ZAWODU

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

00914/A

! QUAD 200, traktorek
784459-083. (GK)
*0*0505^847

SKUP- maciory, knury,

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

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem,

TYNKARZY zatrudnię
0723-667448. (GK)

gotówka, 0692-064-102 (GK)

środa 26 sierpnia 2009

27771/A

po 40-tce. 0691-857-735.

OSZENIA DROBNE

środa 26 sierpnia 2009

jbanseobl
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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

0601- 781-095
Przeprowadzki-transport. Słupsk.

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

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

28412//

06566/A

!!!! i. UJ!!!!!!!!!!

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

04825/B

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

06830//

03837/A

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

28434/A

!!!!!!!!! Najtaniej,
066240-37-37. (GK)
--------------- ------------------------------------------

24543/A

!!! PRZEPROWADZKI duży
samochód z windą. 0507-145-747.
(GK)
------------- --------------- ------- ■-------------------

26666/A

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

47955/A

! SCANIA wys. burty 3W.
609-515-882 (GK)
01026/A

OKNA, drzwi PCV, drewniane,

06619/,

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

ROLETY MATERIAŁOWE. *MEGA

(GK)
27366/A

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,

ŻALUZJE, rolety, markizy, okna,

JUNKERSY- naprawa tanio,

AUTOLAWETA. 0694-594-993.
(GK)

(GK)

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

26835/A

BUS - 6 osób, klima, 503 870 528.
(GK)
--------------- ------------------------------------------

26601/A

DOSTAWCZY, plandeka

------------------------------------ ‘--------- --------- -

94-345-79-16.

27162/A

27135/A

PRALKI! AUTOMATYCZNE. Koszalin;

608- 391-615. (GK)
---------------------------------------------------------

26964/A

0-94/34642-80, 0-503-994-346.
(GK)

HDS 8 ton Koszalin-

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

(0)510-270-294. (GK)
--------------------------------

27424/A

24554/A

PRALKI, 091424-04-80,

(Szczecin). (GS)

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

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

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

27605/A

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

03231/A

PRZEPROWADZKI, 0512-181113.

01898/A

26508/A

PRZEPROWADZKI, 0668-546-864.
(GK)
---------------------------------------------------------

24702/B

28291/A

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.

0-604-611-604. (GP)

WWW.ZALUZJER0LETKI.pl Viki

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

07551/A

(GP)

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

REMONTY, 0-694-887-171.
----------------------------------------------------------

22585/F

25698/B

(GP)

WYWROTKA 61. 600-227441.
—-----------------------------------------------

(GK)
28260/A

WYWROTKA sarriozaładowcza 101

0604-790491. (GK)

!!!!! ROLETY

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

WYMIANA pokryć dachowych.

513-351-076. (GK)

Tel. 663-882-366. (GS)

Produkcja, montaż,
059/84-37-373. (GP)

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

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

05641/B

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naprawa
RTV AGD u klienta, tanio,
gwarancja, dojazd gratis!
094-340-51-63, 602-843-015.
(GK)

Burmistrz
Połczyna-Zdroju

„

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

!!!! ROLETY

że w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy przy Placu Wolności 34
zostały wywieszone wykazy
nieruchomości przeznaczonych do:
1/sprzedaży w trybie
przetargowym:
a) działki gruntu nr 25/1
położonej w Gaworkowie
gm. Połczyn-Zdrój,
b) nieruchomości
zabudowanej(udziału)
znajdującej się w Toporzyku 24
gm. Połczyn-Zdrój,
2/dzierżawy w trybie
bezprzetargowym:
a)działki nr 173(część)
o pow. 0,30 ha położonej
w obrębie 006 Połczyna-Zdroju,
b) działek nr 183/2(część) i
nr 193/1 (część) o łącznej
pow.0,7715 ha położonych
w obrębie 006 Połczyna-Zdroju,
c) działek nr 175 (część) i nr 176
(część) o łącznej pow. 1,46 ha
położonych w obrębie 006
Połczyna-Zdroju.
2828109G1K3A

------------------------25019/A

verticale, moskitiery. Stolarka
aluminiowa. Słupsk,
ul. Leszczyńskiego 10D,
0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82.
(GP)
01564/A

!!! OKNA PCV- Avangarde XXI

28333/A

28236/A

0-508-326-783. Ogrzewanie.
---------------------------------------------------------

(GP)
07082/A

CYKLINOWANIE bezp.

0793-172-751, (GS)
00252/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe

094/34141-30, 0504-308-000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl

(GP)

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

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

wod-kan energ. klimatyzacje, C.O.
gazowe,docieplenia, remonty,hale,
ogólnobudowlane, 0-512-257-843.
(GP)

06420/A

GAZOWE urządzenia- naprawa,

606-579-846. (GK)
27459/A

HYDRAULICZNE gazowe. Kolektory

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

00729//

"DEK0RAT". Rolety, żaluzje

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

HYDRAULIKA, CO, gaz,

(GP)

604-872-778. (GK)

03844/A

CYKLINOWANIE, 888-151-889.

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

25620/

"ROL- POL"

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

00910/A

----- ----------------------------------- - -------06845//

0514-285-974. (GK)

remonty, hale, polbruki, chodniki,
hydraulika, przyłącza wod-kan
energ. C.O. gazowe,
0-512-257-843,059/842-98-01
(GP)

608-22-77-89. (GK)

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

27072/A

FRESCO. Tapetowanie natryskowe,

Rolety- Rzymskie - Verticale
- Plisy - Markizy
- Moskitiery - Żaluzje

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

ul. Ogrodowa 8, tel. 508-230-887,
059-841-2444 (GP)

GLAZURA układanie, 517-602427.
(GK)

remonty, tynki maszynowe
0601-647-263. (GP)

06167/A

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

05405/)

WYWÓZ nieczystości płynnych

(szamba), również z oczyszczalni
przydomowych, udrażnianie
kanalizacji, 0506-560410.
(GP)

2

ŻEL na stopy, 600-301-688.
(GK)

LEG. studencka Swiątak Joanna.
07559/A

ZWIERZĘTA
(GK)

wałacha. Wielkopolskie.

26371/A

2

SPRZEDAM psy rasy owczarek

australijski, labrador nr. tel.
608-751-302. (N)
28215/»

27525/A

STRZYŻENIE psów, 0694-175-543.
(GK)
27527/A

SZCZENIAKI z rodowodem

Golden Retriever, 0-602-766-605.
(GP)

07540/A

26531/A

SZCZENIAKI. Tanio, 0606-982-201.
(GK)
01134/A

24741/A

YORKI sprzedam, 0886-048-695.
(GP)

przecieranie drewna, wyjazdy do
klienta. 664048734 (N)

YORKI, 0512-246-617.

(GK)

YORKI, 0605-340-303.

(GP)

03833/6

26582/A

WYPOCZYNEK
I TURYSTYKA

26748/A

OGÓLNOBUDOWLANE, docieplenia,

00506/A

(N)

WIĘŹBA dachowa, sprzedaż,

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

układanie,renowacja schodów,
drzwi. 0601-778402 (GS)
ELEKTRYCZNE od A-Z

26207/A

27272/A

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

EULOTKA.PL 509-690-525

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

602727172 (N)
-------------------------

502-329-385. (GK)

CYKLINOWANIE,

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

28419/A

VIDE0-DVD, fotografia.

INSTALACJE hydrauliczne

(GK)

pionowe poziome, markizy.
Bramy garażowe, przemysłowe!
Kraty rolowane! K-lin,
Grunwaldzka 6, (094)34-60-353.

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

CYKLINOWANIE, 0692-266-887.
--------------------------------------------------

23994/A

HYDRAULICZNE instalacje,

przyłącza, kotłownie, koparka,
0512-327-307. (GP)
04594/A

2

WWW.PRZEDLUZANIEWLOSOW.

28350/A

kaletnicze Koszalin,
Jagoszewskiego, Pawilon 9b.
Działamy od 1981 r. Z ogłoszeniem
10% taniej. (GK)

(GK)

0-508-69-69-32. (GP)

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

SPRZEDAM klacz ze źrebakiem,

USŁUGI krawieckie, kuśnierskie,

0502-302-147, 094/346-84-05.

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

28423/A

691-027-776. (GK)
----------------------------------------------------------------

Okna dachowe PCV. Atrakcyjne

!!!!!! OKNA"Akus",5i6komorowe współczynnik o,5, rolety
zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4,
tel: 094-341-83-22. (GK)

2

WIZYTY domowe 509-306-317.

07130/A

TAPICER 94-3411-276;

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

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

22944/A

SZKOŁA Jogi zaprasza od 14

(GP)

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE,

VIDEO- Foto, 094/342-0649.
(GK)

25613//

Gehwol, 601-149-881. (GK)

ZGUBY
06878/B

607-196-588. (GK)

słoneczne. Koszalin, 602-597-830

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

SZKOLENIE medyczny pedicure

28355/A

600435305. (N)

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

724365050 (N)

SZAFY zabudowy wnęk

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

26328/A

28139/A

KLACZ kuca, 694-596-008.

Zwycięstwa 253. (094)347-65-32.

(GK)

(0)601418-306. (GK)

Dojazd do klienta, 0509-191-905.

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

--------------------------------------------------------27776/A

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

01143/A

siatki powlekane, ocynk, słupki,
bramy itp. montaż, transport,
Słupsk 0504486-122,
0502-990-050. (GP)

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

EXPERT -Hydraulika,przyłącza

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

(GK)

ceny!!! (GK)

28149/A

(GK)

Najkorzystniej. Polonez.
Koszalin. Zielona 48
0048-94-348-93-16;
609-043-748. (GK)

00101/B

27765/A

28106/A

STOLARSKIE 0-663-575-116.

C.O. Kompleksowo.
06199/B

lekarz okulista, 094/34-60-232.
(GK)

(GK)

724320248 (N)
----------------------------------------------------------------

SERWIS, usługi komputerowe.

(GS)

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

03846/A

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

26919/A

17900/A

września Koszalin, Morska
0602-378499. (GK)

POLBRUK, aranżacja ogrodów.
507778951, 505585113. (GK)

28109/A

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

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

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

!!!! HYDRAULIKA, 0505-047435.

i wykończeniowe tel: 0794-686-703

(N)

27535/A

inne aranżacje. 0691-226-885.

(GK)

!! iUSŁUGI ogólnobudowlane

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

07339/A

OCZKA wodne, kaskady, trawniki,

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

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

ADAPTACJA poddaszy 606437368

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,

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

OGRODZENIA balustrady bramy

!!!!!!!!!!! Hydraulik
516-234-106. (GK)

glazura, budowa domków

wieku. "Drew-Plast", Koszalin,

informuje

28438/A

28151/A

PRZEDŁUŻANIE włosów

PRODUCENT BRACIA Paczkowscy-

jednorodzinnych, itd., VAT. (GP)

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

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

28222/A

!!!!!!!!!! 0-504-129-243.
NAJTAŃSZE remonty, hydraulika,

!!!!! ROLETY

<•5_____________

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

27379/A

27763/A

! HYDRAULIK przeróbki
509-765-180. (GK)

AUTOMATYKA, bramy, markizy,
moskitiery, verticale. Produkcja
Słupsk ul.Złota 3 059/84248-84;
0-507-184-767 www.zloterolety.pl

usuifii

00335/A

solidnie, tanio 0880-044-968. (GK)

!! GŁADZIE elewacje itp
697-518-767 (GK)

"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,

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

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

PAZNOKCIE żelowe

(GP)

terakota, elektryka, hydraulika,

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

28212/A

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

WYKOŃCZENIÓWKA, elektryka,

25632/A

663-768-176. (GK)

(N)

OPTYK Koszalin, Młyńska 8 NFZ,

NAGROBKI - tanio 0602-510430.
(GK)

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

!!! Wykończenia wnętrz, remonty.
0515-979-657. (GK)

06926/A

03872/A

WYKOŃCZENIÓWKA, 507-209-091.

!!! Profesjonalnie glazura,

06987/B

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

26721/A

MASAŻ leczniczy 604676828

maniciure, pediciure StarNails
Gehwol Grafiti 601149 881. (GK)

GRAFIKA reklama www

(GP)

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

!!! POSADZKI, tynki,
maszynowe i tradycyjne.
0-600-200-340. (GK)

!!!!!!!!!!!!! "ASTER".

■

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

MATERIAŁY profesjonalnego

0-59/842-28-38, 0-608-587-238.

tel. 664423-307, 507-106-151.

94346-30-03. (GK)

(GP)

28305/A

TANIE remonty, 0500-608-269.
--------------------------------------------------- -------

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

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

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

00912/A

TYNKI + posadzki maszynowo,

wynajem lawety dmc 2,51,
0502-752-05124 godz./ dobę.
28303/A

504-227-901. (GK)
---------------------------------------------------------

13785/A

MAKIJAŻ permanentny. Promocje-

KUCHNIE, szafy pod wymiar, niskie

(GP)

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

WYWROTKA + HDS, 0601-638-704.

07542/A

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

MEBLE łazienkowe, na wymiar,

!!!!! Tapetowanie, malowanie,
tanio. Słupsk, 0506-296-635.

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

montaż gratis - cały kraj! Tel.
058/302-39-65, 0-509-038425,
0-512-245-075, www.RobStal.pl

REMONTY, glazura, 0513-959-687.

03601/A

manualna, masaże, fizykoterapia,
kompleksowa rehabilitacja, Wojska
Polskiego 24-26 Koszalin,
094-341-14-63, 0600-034-005. (GK)

usta, kreski, 60440-8749. (GK)

(GK)

Koszalin, Władysława IV-go 147A

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

(GP)

04206/A

LECZENIE bólu kręgosłupa, terapia

GARAŻE blaszane. Transport,

układanie, www.kaliszewski.com.pl

TRANSPORT lawetowy 90 gr /km,

(GK)

06969/A

01050/A

(GS)

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

i solidnie. 059/83345-36,
0-605-286-058,
0-660-385-917. (GP)

0-59/843-43-20,0-601-64-10-92,

25624/A

Okna PCV bezołowiowe i aluminium.

WWW.HDV2.EU 0504-910-758.
(GS)

ceny, wysoka jakość!
0667-368-306. (GK)

28226/A

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

(GP)

REMONTY, budowa domów,

TRANSPORT 1,51, krajowy,

międzynarodowy, przeprowadzki.
500-201-769. (GK)

00650/A

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

!!!!! "PitBau" Remonty,

(GP)

0609- 683448. (GK)

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

malowanie, gładzie, terakota,

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

PRZEPROWADZKI, transport.

00674/A

REMONTY Stargard 0607-722-226.

REMONTY, 0-664-185-701.
06592/A

(GP)

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

!!!!!!!!!!! 501-294-271
Remonty mieszkań, solidnie, tanio.

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

25488/A

PRALKI, urządz.elektryczne, gastr.
(094)34-11-804, 0507-380-118.

PRZEPROWADZKI, transport, tanio

--------------------------------------------------------07350/A

!!!!! CYKLINOWANIE bezpyłowe,

(GK)

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

na materiał (GP)

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

(GK)

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

budowlane, 0888-055430, (GS)

Tanio. 050346-21-22. (GK)
- -------------------------------------------------

GINEKOLOG, 0603-92-28-92

01129/A

REMONTY i inne usługi remontowo-

glazura, tel. 783935032. (GK)

PRALKI- AGD, zmywarki,
' 094/346-80-60, 0-503-380410.
------ ------------------------------------------------- —

26501/A

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

!!!!!!!!!!!!! 502-541-194

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

278*

GARAŻE- blaszaki tanio

502542750 (N)

27887/A

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.

27214/A

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

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

(GK)

REGIPSY sufity poddasza

(GK)

27886/A

kobieta 0516-808444

(N)

694429-350. (GK)

Tanie remonty od A do Z, upust

(GK)

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

27436/A

POSADZKI, tynki, tanio,

GINEKOLOG

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

FILMOWANIE+PHOTO-FREE-

REMONTY fachowo. 0785-621-589.
(GK)

LODÓWKI, zamrażarki.

2841-

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

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

bramy. Najtaniej! "Marko",
094-34-11-632, 0606-421-720.
26584/A

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

01271/A

GINEKOLOG A-Z 0518-525-555

(N)

514-509-708. (GK)
27818/B

(GS)

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

(GK)

---------------------------------------------------------26372//

25144

tapicerki i inne, 0502-323479.

606-820-930. (GK)

(GK)

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

GINEKOLOG 0790 685-267

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

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

i okolicznościowe, 784-622-181.

MALOWANIE, remonty

ALKOHOLOWE odtrucia

509-306-317. (GK)

DEKORACJE ślubne

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

(094)346-03-85.
01893/B

01071

! SPRZĄTANIE biur, mieszkań.

CZYSZCZENIE/ pranie, dywany,

00647/A

AEROBIK w wodzie.

0-502-121-559. (GK)

!! PRANIE dywany, meble

MALOWANIE elewacje.

PROMOCJA CENOWA: PLISY,

27375/A

witryn. 602-801-798. (GK)
28284/A

KOMPLEKSOWE wykończenia
wnętrz, 0798-139-593,
091-391-16-92. (GS)

VERTIKALE!!! "MEXIM"
ZWYCIĘSTWA 87 (W PODWÓRZU)

07460/A

Pranie dywanów, tapicerek. Mycie

GŁADZIE, regipsy, malowanie,

!!! 0514-220-205 ginekolog.
(GP)_________________
! Ginekolog 518-254-040 (N)

27278

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

0-606-974-245. (GK)

25582/A

26243,

!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,
foteli, dywanów, 094/34142-95.

603724634 (GK)

02023/A

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

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

094/343-68-18, 603-59-25-03.

28466/A

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

(GK)

CHŁODZIARKI, pralki, Koszalin.

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

(GK)

(GS)
04823/A

(GK)

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

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

aluminiowe. Dodatkowy rabat letni.
P.W. Ryszard Piotrowski, Koszalin,
ul. Łużycka 46/2, 094/34349-72.

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.

28340/A

GŁADZIE, malowanie, glazura,

GŁADZIE, regipsy, 0885401407

KADA-MS kada@ms.pl
059/84-00-310 (GP)

(GP)

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

---------------------------------------------------------02000/A

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.

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

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

27775/A

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

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

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

0943406117

tapety, 511-725-569. (GK)

28424/,

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

PRANIE!!! DYWANY, MEBLE

564. (GK)
GŁADZIE, malowanie,

UUfifiM.

!!!!!!!!!!!!!!SUPER

GŁADZIE, mai., regips, 508 717

517-509-363. (GK)

OKNA

szafy, Słupsk, 0602-394-696.
(GP)

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-50-84, 0502-637-252.

00515/C

Goleniów 091/407-20-10 (GS)

!!!!Domowe TV. 059-84-20-970.
------------------------------------------------------—

01106/A

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

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

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

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

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

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

BRAMY garażowe i wjazdowe

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

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

(GK)

balustrady, bramy wjazdowe,
garażowe, Kołłątaja 35,
0-505-688-247, 059/840-17-17,
Słupsk, www.bramstal.slupsk.pl

'—-

ZDROWIE

GLAZURA, remonty. 0660-778-756.

BRAM-STAL: ogrodzenia,

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

vWv

27122/A

Biuro Ogłoszeń Online

!!!! WCZASY, weekendy, ryby,
grzyby; www.wczasy-porost.pl zapraszamy! (GK)
--------------------------------------------------

25865/A

ŁEBA - pokoje, 059-866-26-34.
(GS)
----------------------------------------------------------------

00531/A

SŁOWACJA - termalne SPA &

Wellness wypoczynek - Last & First
Minute! www.familytour.pl inf.
033-853-0732 (GS)
----------------------------------------------------------------

01910/A

www.nadaj.pl
416109G1K1H
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DRUKARNIA
SITpDRUK

Groszowe oprocentowanie kredytu.
Teraz tylko 9%.

BAN ERY

tCrSaZA StatSt: Ä-T-

REKLAMA
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■
Firma przeniesiona z ul. Rybackiej jną ul. Grunwaldzkl^'Yrtl^Agromy.

www.smrazem.pl
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OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy Sekcja ds.
rejestrowych, upadłościowych i układowych w sprawie GUp 1/09
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - HarNowego „AMG" Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w Lęborku zawiadamia o złożeniu
przez nadzorcę sądowego listy wierzytelności z możliwością
przeglądania jej w sekretariacie Sądu Rejonowego w Słupsku, ul.
Szarych Szeregów 13, pokój 102 i poucza o prawie złożenia
sprzeciwu przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście co do
uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - przez tego,
któremu odmówiono uznania w terminie dwóch tygodni od dnia
obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym
samym terminie sprzeciw może wnieść upadły.
388609LJSJ_A

OBWIESZCZENIE

i.

!»

12 km od Słupska. Cena 299.000
Możliwa zamiana na mieszkanie
2-pokojowe.

V- miihi li*.-''Zjm
Słupsk, Os. Akademickie.
Dom wolnostojący. Cena: 850000.

MERKURY Biuro Pośrednictwa w Obrocie Mieszkaniami I Nieruchomościami
76-200 Słupsk, ul. Mikołajska 1/1,* teł. 059 840 32 32, fax 059 840 37 07
biuro@merkuiy.slupsk.pl www.merkury.slupsk.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku 10.00-17.00, w soboty: 10.00-13.00

Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy, Sekcja ds.
Rejestrowych, Upadłościowych i Układowych w sprawie sygn.akt
VI GUp 1/07 Zakładów Urządzeń Okrętowych„SEZAMOR"S.A. w
Słupsku zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka
ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości oraz o
możliwości przeglądania planu podziału w sekretariacie Sądu
Rejonowego, ulica Szarych Szeregów 13 w Słupsku w Słupsku,
pokój 102, i wniesienia zarzutów przeciwko planowi w terminie
dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.

------------------- ‘-------------------------------- -- --------- *------------------------------------------------------------------------- reggsgscBR-A-1

388709LJSJJV

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

WIELKA WYPRZEDAŻ
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XL/243/2006 Rady Gminy
Dębnica Kaszubska z dnia 3 lutego 2006 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu -

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy turystycznorekreacyjnej w miejscowości Dobra gmina Dębnica Kaszubska - Teren „A” część zachodnia, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy turystycznorekreacyjnej w miejscowości Dobra gmina Dębnica Kaszubska - Teren „B” część wschodnia (wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko dot. Terenu „A” + Terenu „B”), w dniach od 7 września
2009r. do 28 września 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska; 76-248 Dębnica
Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a, pokój nr4wgodz. od 8.00 do 14.00.

(SZWEDZKA JAKOŚĆ H!)

ŁĄCZNIKI DREWNA,
WIĘŹBY DACHOWE

GWOŹDZIE KUTE
OCYNK

OD n rCi H

7_\J lkg

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie
w dniu 28 września 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska 76-248 Dębnica Kaszubska

ul. Zjednoczenia 16a, w sali konferencyjnej o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego
planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2009r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), Ogłoszenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości
projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 54 ust. 3, w związku z art. 40 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. uwagi i wnioski do
w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie oddziaływania na
środowisko, mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej w niniejszym
Ogłoszeniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.

ŚRUBY, NAKRĘTKI,
WKRĘTY, ZAWIASY

BLACHA OCYNK,
POWLEKANA
od

TH £ (i

zur.pyMiT.

OD

.Gaskom.pl, SŁUPSK, UL. KILIŃSKI
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WÓJT GMINY POTĘGOWO
ogłasza ustny I przetarg nieograniczony na dzierżawę
niżej wvmienionvei nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Potęgowo:
Obręb
geodezyjny
Potęgow o

Numer
działki
Część działki
41/3

Powierzchnia
działki w ha

Czynsz
Wadium w zł.
dzierżawny

0,0170 ha

0,08q żyta

10,00 złotych

Brak pianu działka położone na terenach zielonych.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2009 roku o godzinie 9.00
w sali narad Urzędu Gminy Potęgowo.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na trzy
dni przed przetargiem tj. do dnia 25.09.2009r. na konto Bank
Spółdzielczy w Ustce 32 9315 0004 0010 8184 2000 0020.
Osoby które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać
dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.
Postąpienie nie mniej niż 1 % czynszu dzierżawnego.

Środkowopomorskie Centrum
Kształcenia Ustawicznego
im. T. Kotarbińskiego

____

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I ZARZĄDZANIA

SZKOŁY BEZPŁAT
Szkolne Schronisko Młodzieżowe

tanie noclegi
Rekrutacja na

- na podbudowie szkoły średniej, cykl kształcenia 2 lata
TECHNIK; administracji, informatyk, prac biurowych,
ekonomista, obsługi turystycznej,
usług kosmetycznych, hotelarstwa,
rachunkowości, ochrony fizycznej osób
i mienia

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

Termin podpisania umowy dzierżawy, po upływie 7 dni od daty
przetargu.
Wadium przepada jeżeli Nabywca uchyla się od podpisania umowy
dzierżawy. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania
umowy dzierżawy.
Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie
3 dni po zakończeniu przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku
zaistnienia uzasadnianych przyczyn.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w pok. 23 tel.
59 8115072 w.35.
Ogłoszenie opublikowane na stronie www.potegowo.pl.
oraz w prasie - Głos Pomorza
757009SLBH_A

- cykl kształcenia 3 lata
TECHNIK: handlowiec, usług fryzjerskich, mechanik,
pojazdów samochodowych

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

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

www.scku.skjpsk.pl ■ - •

n ZL/1 KG

WYZSZA SZKOŁA

Stupsk, Chopin* 3 brt./fa* 059/842 49 21
Sx. Szeregów 6 teüfax 942 25 42

Szkoła Policealna dla Dorosłych

7S\

Studia podyplomowe
Rekrutacja

SŁUPSK
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email: akcja@gp24.pt; daniel.klusek@gp24.pl
tel. 059 848 8121, Gadu-Gadu: 10246970
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

Wandale niszczą zabawki
na placu dla dzieci
PROBLEM Plac zabaw mieszczący się w parku Jordanowskim przy ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku jest regularnie
demolowany. W ostatnich dniach zniszczono tam kilka huśtawek, ławki i część ogrodzenia.
Marcin Markowski
marcin.markowski@gp24.pl

Plac zabaw w parku Jorda
nowskim mieszczącym się
przy ulicy Zygmunta Augusta
jest jednym z największych
w Słupsku. Dzieci mogą tam
bawić się na wielu huśtawkach
oraz zjeżdżalniach, natomiast
młodzież ma do dyspozycji bo
isko do koszykówki.
Rodzice, którzy każdego
dnia odwiedzają park Jorda
nowski ze swoimi dziećmi,
twierdzą, że znajdujące się tam
zabawki są regularnie niszczo
ne przez wandali. Kilka miesię
cy temu pisaliśmy o tym, że
na tamtejszym placu zabaw
podpalono jedną z lokomotyw.
Tym razem jeden z czytelników
powiadomił nas, że niedawno
zniszczono kilka huśtawek.
- Jedna z nich jest całkowi
cie powyginana i okręcona wo
kół metalowego pręta znajdują
cego się nad nią - mówi Zbi
gniew Łukaszewski ze Słupska.
- Obok znajdują się co najmniej
dwie kolejne huśtawki, które
również zostały powyginane.
Zdaniem naszego czytelni
ka, wieczorami na placu zabaw
przebywa młodzież mieszkają
ca w okolicznych blokach.
- Jestem tam ze swoją
wnuczką codziennie i widzę, jak
starsza młodzież popisuje się

Ewa Pietrykowska z synem Michałem przy zniszczonej huśtawce w parku Jordanowskim.

przed swoimi rówieśnikami
i psuje zabawki - dodaje nasz
czytelnik. - Czasem mam wra
żenie, że nie zdają oni sobie
sprawy z tego, co robią. Wczoraj
na przykład widziałem dwóch
małolatów, którzy bujali się
na stojąco na tak zwanym koni
ku. Oczywiście zwróciłem im

Bezpłatne porady mecenasa.
można umówić w piątek, 4
września, o godz. 9, dzwo
niąc pod nr tel. 059 848 81
00. Prosimy, aby dzwoniły
tylko osoby w ciężkiej sytu
acji materialnej, których nie
stać na pomoc mecenasa.
(dmk)

mmmm

Oddam
■ Pan Marcin ze Słupska ma
do oddania monitor do kompute
ra. Kontakt: 0 500 023 054
(od godz. 9).
Potrzebuję
■ Mieszkanka Słupska prosi
o ubranka dla niemowlaka i łóżko
piętrowe. Kontakt: 0 792 307
112.
■ Pani Jadwiga ze Słupska prosi
o wirówkę. Kontakt: 0 721 482

325.

■ Pani Bożena ze Słupska prosi
o meble 1 łóżko. Kontakt: 0 506
119 034.
■ Pani Teresa ze Słupska prosi
o meble kuchenne. Kontakt:
0 607 397 468.

(dmk)
Jak pomóc Rzeczy

do oddania można zgłaszać
e-mailowo pod adresem: akcja@gp24.pl lub
telefonicznie pod numerem 059 848 81 21
(od poniedziałku do piątku w godz. 10-16).
W ten sam sposób można zgłaszać prośby
o potrzebne rzeczy.

potrzebne są dodatkowe zabez
pieczenia.
- W ciągu dnia nie jest naj
gorzej, bo nawet jeśli komuś
przyjdzie coś głupiego do głowy,
to starsze osoby zaraz zwracają
uwagę - mówi pracownik Emki. — Problem w tym, że wieczo
rem nikt nie pilnuje tego parku

i dlatego wszystko jest demolo
wane. Może byłoby inaczej, gdy
by został on lepiej oświetlony
oraz gdyby zainstalowano tu
monitoring. Poza tym nawet
w ciągu dnia nie widzę tu często
patroli policji.
Policja zapewnia, że park
jest regularnie patrolowany.

Żółty pojemnik jest tu potrzebny

Prawnik od września
Ryszard
Skowroński,
słupski mecenas, do końca
sierpnia będzie przebywał
na urlopie. Bezpłatnej pomo
cy prawnej naszym czytelni
kom będzie udzielał dopiero
w poniedziałek, 7 września.
Na ten termin będzie się

uwagę. Kiedy wychodziłem
z parku, widziałem, że znów
wrócili, żeby bujać się w taki
sam sposób, a przez to przecież
mogli ją złamać.
Pracownicy klubu osiedlo
wego Emka, mieszczącego się
w budynku naprzeciwko placu
zabaw, twierdzą, że w parku

Fot. Kam» Nagórek

- Jest to miejsce, w którym
skupia się duża liczba młodzie
ży, więc funkcjonariusze poja
wiają się tam wielokrotnie
w ciągu dnia - mówi Jacek Bujarski, rzecznik prasowy słup
skiej policji. - W ostatnim cza
sie mieliśmy zgłoszenie o kilku
zniszczonych ławkach i ogro
dzeniu w tym parku, dlatego
prosimy o kontakt wszystkie
osoby, które mogą nam pomóc
w złapaniu tych wandali.
Również strażnicy miejscy
zapewnili nas, że funkcjonariu
sze na rowerach patrolują ten
teren. Pracownicy Zarządu Te
renów Zieleni Miejskiej i Cmen
tarzy Komunalnych potwier
dzają, że mają od dawna pro
blem z wandalami.
- Plac zabaw niszczony jest
regularnie, dlatego prosimy, że
by mieszkańcy pobliskich blo
ków oraz rodzice czasem zwra
cali uwagę młodym ludziom,
którzy z nudów psują sprzęt dla
maluchów - mówi Krysty
na Jankowiak, kierownik dzia
łu terenów zielonych. - Wymie
niamy zniszczone huśtawki
w ramach naszych możliwości
finansowych. Te ostatnio po
krzywione zostaną jednak wy
mienione dopiero w przyszłym
roku. Dostaliśmy już pieniądze
z ubezpieczenia za spaloną lo
komotywę. Podobna pojawi się
w parku jeszcze w tym roku. ■

IHTEiWOiOA Mieszkańcy ulicy Szczecińskiej proszą o nowy kosz na psie odchody. Żółty pojemnik, który
stał tam dotychczas, został zniszczony.

niczki, kolejny żółty pojem
nik znajduje w drugiej części

- Nie wyobrażam sobie

wyrzucić psią kupę - mówi

każdego dnia chodzić aż

pani Marlena. - Nie chcę też

niespodzianki do zwykłego
kosza na odpady spożywcze,
bo często szukają w nich je
dzenia ludzie bezdomni.
O problemie powiadomili
śmy urzędników miejskich.
Ci zapewnili nas, że na ulicy
Szczecińskiej pojawi się no
wy pojemnik.
- O tym, że naprzeciwko
hali Gryfii nie ma kosza na
psie odchody, poinformowa
łem już pracowników Wy
działu Gospodarki Komunal
nej, Mieszkaniowej i Ochro
ny Środowiska - zapewnia
Marek Sosnowski, p.o. rzecz
nika prasowego prezydenta
miasta. - Nowy pojemnik
pojawi się tam najszybciej,
jak będzie to możliwe.

ulicy Szczecińskiej.

w pobliże McDonaldsa, żeby

wyrzucać takiej śmierdzącej

(mm)

Pani Marlena (nazwisko
do wiadomości redakcji) ze
Słupska powiadomiła nas, że
w ostatnich dniach został
zniszczony jeden z koszy
na psie odchody znajdujący
się na trawniku przy ulicy
Szczecińskiej.
— Zniszczony pojemnik
naprzeciwko hali Giyfii za
uważyłam w poniedziałek,
kiedy wyszłam na spacer ze
swoim psem - mówi pani
Marlena. - Pies załatwił się
na trawniku, a ja po nim po
sprzątałam. Niestety, szyb
ko okazało się, że nie mam
gdzie tego wyrzucić.

Stojak, który pozostał po zniszczonym pojemniku na psie odchody
przy ul. Szczecińskiej.

fot. Kam» Nagórek

Zdaniem naszej czytel

4

środa 26 sierpnia 2009

Ocean dusz (6)

Wiedźmy (11/13)
06.30 Telezakupy
07.00 Złotopolscy (288): Na środku

06.00 Kawa czy heibata? -maga

zyn poranny

wsi - serial obycz., Polska

08.00 Wiadomości
08.10 Prognoza pogody
08.15 Kwadrans po ósmej

0720 Znaki czasu-magazyn
07.55 Dwójka dzieciom: Milly i Mol

08.30 Małe zoo Lucy (2): Opowieść

ly (12): Laps -serial, Australia
08.15 Radiostacja Roscoe

o koali Fibi - serial animowa

05.15 Wstawaj! Gramy! - muz.
06.00 Nowy dzień z Polsat News
07.00 TV Market-magazyn rekla

Kanada

07.15 Wielka wygrana-teleturniej
08.00 Przygodywsiodle(48)-se

rial familijny, Australia/Kana
da, reż. Steve Mann

08.45 Barwy szczęścia (97) -serial

kłopoty
09.20 Przygody psa Cywila (4/7):

09.15 Barwy szczęścia (98) -serial

09.45

obyczajowy, Polska
09.45 Kopciuszek(32)-serial,Pol.

10.40

1020 Tak to leciało!-kulisy
1025 Moja rodzinka (24/34)-se

10.25 Don Matteo 4 (3): Cena

rial obyczajowy, USA

12.20 Plebania(1321)-serialoby

11.45 Tak to leciało! - kulisy
11.50 Ma^rum: Śmierć kwiatów-

czajowy, Polska

12.40 Kocham Cię, Polsko!

wy, Polska
(181) - serial obycz., Australia
14.00 Prawda o zmianach klimatu:
Czy zmieniamy naszą plane
tę? (1) - serial dokumentalny,

13.15 Msza Kościoła starokatolic
kiego mariawitów
14.05 SyłwetJd „Tancerzy"
14.15 Córki McLeoda (94): Pło

Wielka Brytania
14.30 Raj-magazyn
15.10 Prognoza pogody

15.50

jowy, Australia

16.15
16.45
17.45

romantyczna, USA 1963
1725 „Czas honoru” - flesz histo

16.25 Faceci do wzięcia: Statek

ryczny
| 1720 Program lokalny

miłości - serial kom., Polska
17.00 Teleexpress
17.25 Ranczo (37): Zrozumieć ko
bietę - serial obycz., Polska
1820 Moda na sukces -telen., USA
18.45 Wrzuć Jedynkę
19.00 Wieczorynka: Między nami
aniołki - serial animowany
19.30 Wiadomości

17.55 Dwójkomania- felieton

1920 Malanowski i Partnerzy (77):

|

18.05 M jak miłość (673) - serial

ChariizeTheron
Joe, Cheryl i Marvin porywają
bulamo-dokumentalny
20.00 Świat według Kiepskich
|
dzieci bogatych rodziców Robią
totaksprytnie, że ich ofiary nig
(183) - serial komediowy, Pol
dy nie zawiadamiają policji. Kie
ska, reż. Okił Khamidov, wyk.
dy doktor Will Jennings wyjeżdża
Andrzej Grabowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski
służbowo do Seattle, porywacze
20.30 PHka nożna: Studio
uprowadzająjego 6-łetnią, cho
20.45 Piłka nożna: Liga Mistrzów
rą na astmę córkę Abby.
I 23.00 Ciężkie czasy-film sensacyj
22.45 PHka nożna: Studio
23.00 Studio Lotto
ny, USA 2005, reż. David Ayer;
23.10 18 lat później-komedia,
wyk. Christian Bale, Freddy Rodriguez, Eva Longoria, Chaka
Francja 2003, reż. Coline Ser- |
Forman
reau, wyk. Andre Dussollier,
i 0120 Uwaga!-magazyn
Michel Boujenah

19.00 Kolumbowie(3/5)-serial
20.05 Czas honoru (13-osŁ): Wła

19.55 Sport

chy-thriller, USA 2002
22.40 Sylwetki „Tancerzy”

20.05 Prognoza pogody

22.45 Panorama

2020 Okruchy życia: Tomek i ja

23.10 Sport telegram

film obyczajowy, Wielka Bryta
nia 2006, reż. Simon Shore
22.10 Klub imperatora-film oby
czajowy, USA 2002

23.15 Prognoza Doßodv

00.10 Kino nocnych maików: Kundun - życie dalajlamy - dra

mat, USA 1997

2325 Utzmannstadt Getto. Piekło
na ziemi obiecanej - film do

kumentalny, Polska 2009
0020 OczyAngeli(3)-serial, USA
0120 Wysokie obcasy-komediodramat, Francja/Hiszp. 1991
0320 Zakończenie programu

02.30 Zakończenie programu

fabulamo-dokumentalny

1920 Sport

I 20.50 24godziny-thriller, USA

dek - serial historyczny, Polska
21.00 Alibi na środę: Za nasze grze

bocianami (11): Gągołki

18.50

1925 Prognoza pogody

obyczajowy, Polska

HITY DNIA
obyczajowy, Wielka Brytania 2006, reż. Simon Shore,
wyk. Keeley Hawes, Ben Miles, Sheila Hancock, Duncan
Preston

Tomek i ja
Sześcioletni autystyczny Kyle Graham
sprawia rodzicom, Nicoli i Robowi, duże pro
blemy wychowawcze. Kiedy próbują do nie
go dotrzeć, wpada w histerię, wybucha
gniewem, krzyczy i płacze. Obsesyjnie
boi się wizyt w sklepie. Podobnie jak inne
dotknięte autyzmem dzieci Kyle odbiera
otoczenie w zupełnie inny sposób.

mmmmmmm, mmmmm&m mmm
thriller, USA 2002, reż. Harris Done, wyk. Amanda Fore
man, Vincent Ventresca, Jason Brooks, John Jabaley

Za nasze grzechy
Thomas, lekarz z Kalifornii, powoduje po
pijanemu wypadek samochodowy, w

którym ginie jego żona. Po pięciu latach |
więzienia wychodzi na wolność. Jako
człowiek z więzienną przeszłością nie ma
szans na powrót do zawodu lekarskiego.

Rusza więc autostopem przed siebie i
trafia do miasteczka Purgatory Flats.

I 0630 TV Market

2002, reż. Luis Mandoki, wyk.

Niechciana ciąża - serial fa

02.10 Nagroda gwarantowana

I 01.40 Nocne granie

03.10 Zakazana kamera

03.00 Rozmowywtoku-talkshow

04.10 Tajemnice losu

03.55 Nic straconego powt

DISCOVERY
CHANNEL

TVN SIEDEM
05.10 Cena marzeń (4/115) - teleno
wela, Meksyk, wyk. Barbara Mori
05.55 Na Wspólnej (63)-serial obycza
jowy, Polska
0625 You Can Dance - Po prostu tańcz
08.00 MagdaM.(38)-serialobyczajowy,
Polska, reż. Jacek Borcuch
09.00 Na powierzchni (14/15) - serial SF,
USA, wyk. CarterJenkins
09.55 Kobra: Oddział specjalny (27/32)
-serial sensacyjny, Niemcy
11.00 Tetezakupy
12.40 Apetyt na kasę
13.40 Cena marzeń (5/115) -telenowela, Meksyk, wyk. Barbara Mori
14.40 WeronikaMars(15/22)-serial
kryminalny, USA, wyk Kristen Bell
15.40 Siostrzyczki (15/18) - serial kornediowy, USA
16.10 MagdaM.(39)-serialobyczajowy,
Polska, wyk. Joanna Brodzik
17.10 Na powierzchni (15-osŁ)-serial
SF, USA, wyk. CarterJenkins
18.05 Kobra: Oddział specjalny (28/32)
- serial sensacyjny, Niemcy
19.05 DiabHnadali2(6/25)-serialko
mediowy, USA, wyk. Kevin James
1925 Siosbzyczki(16/18)-serial kornediowy, USA

|
i

f

i
|

-Discovery

06.00 Amerykański chopper (23)
07.00 Amerykański ImUed (3): Bubbletop‘61
08.00 Jak to jest zrobione?
09.00 Prawda czy fałsz -pogomcy mitów:
Strzały snajpera
10.00 W Watce czasu: Ciełdy azot
10.30 Zwykłe rzeczy-niezwykłe wyna
lazki: Wyrąb drzew, Bagaż, Pokazy
świateł
11.00 Miami Ink-studiotatuażu: Prze
prowadzka Ybjtego
1200 poTURBOwani: Rodzinny huckster
13.00 Brudna robota: Czyszczenie cza
szek
14.90 Najnlebezpleczniejszyzawód
świata: Mroźny finisz
15.00 Jak to jest zrobione?: Kamery ffimowe

| 1530 Jak to jestzrobione?: Tłoki, Wałki
do malowania, Spadodirony, Ko^
miny
16.00 Szkoła przetrwania: Pustynia
f
Moab
17.00 Prawda czy fałsz -pogumcy mitów.

Chiński alarm inwazyjny
| 18.00 polURBOwani(lO)
j 19.00 Miami Ink-studiotatuażu: Na
dobre Ina złe

20.05 Wiecznie miody-film pizygodowy,

20.00 Sekundy guzy (20)

USA 1992, reż. Steve Miner
22.10 Wzbierająca burza-film obycza
jowy, Wielka Brytania 2002
00.10 Uderzenie komety- film katastrof.,
Wielka Brytania/Niemcy 2007
02.05 Wróżki

20.30 Jak to jest zrobione?: Mikrofony
21.00 Jak to jest zrobione?: Naboje C02,

Piede, Podnośniki, Lodowiska
2130 Szkoła przetrwania: Półwysep Baja
2230 Zawód: drwal (9)

2380 Grywideo na żywo: Mad Max

sportach ekstremalnych
zyczny

15.25 Zamki kresowe Rzeczypo

I 07.05 Zbuntowani (36) - serial oby
czajowy, Meksyk, rei Juan
|
Carlos Munoz
I 08.10 Dziewczyny fortuny-pro
gram interaktywny
I 09.10 Strażnik Teksasu (6) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Chuck
I
Norris
1 10.10 Big Brother 4.1 - reality show
10.40 Big Brother 4.1-reality show
I 11.40 Big Brother 4.1 - reality show
12.10 Big Brother 4.1 - reality show
I 13.20 cruZer-Sport eX - program o
sportach ekstremalnych
I 13.50 Dziewczyny fortuny-pro
gram interaktywny
{ 14.50 Muzyczne listy-mag. mu|
zyczny
| 16.00 Instynkt tropiciela - magazyn
i 16.30 Instynkt tropiciela - magazyn
I 17.00 Mała czarna-talk show
I 18.00 Strażnik Teksasu (7) - serial,
|
USA

spolitej: Ostróg-cykl dok.

I 19.00 Zbuntowani (37) - serial oby

bre wspomnienia - serial oby

czajowy, Polska

1435 Szansa na sukces: Piosenki

16.10

niądze albo miłość - komedia

15.15 Quo vadis (3/6) - serial, Pol.
16.05 Muzyczna poczta Jedynki

do kłębka-serial, Pol.
09.05 Jedyneczka: Podłoga

15.15

13.35

mień przyjaźni - serial obycza
15.05 MAS.H.(243)-serial,USA
1525 Wakacyjne kino Dwójki: Pie

15.00 Wiadomości

| 05.30 Muzyczne listy - mag. mu

14.05 Mąż pod łóżkiem-film oby

13.05

{ 12.45 Lotko.tv-teleturniej

13.10 Szkoła złamanych serc

08.35 Przygrywka (4/6): Po nitce

komediowy, USA, wyk. Jennifer
Aniston, Courtney Cox, Usa
diowy, Polska
Sabrina, nastoletnia czarow
Kudrow, Matthew LeBlanc
I 1625 Rozmowy wtoku- talk show
nica (49) - serial komediowy,
I 1720 Sędzia Anna Maria Wesołow
USA, wyk. Beth Broderick
Wydarzenia
ska - serial fabulamo-doku
Prognoza pogody
mentalny
I 1825 Detektywi - serial fabularinterwencja-magazyn
Obrońca(20)-serialsensa
no-dokumentalny
cyjny, USA, wyk. Simon Baker I 19.00 Fakty
§ 19.30 Sport, Prognoza pogody
30dni(2)-serialdokumen
I 19.50 Uwaga!-magazyn
talny, USA
I 20.05 W-ll-wydział śledczy-serial
Wydarzenia

12.05

serial sensacyjny, USA

12.45 Klan(1710)-serialobyczajo

| 05.05 cniZer-SporteX-program o

14.05 Miodowe lata-serial kome

11.35

11.00 Rączy Wildfire (12/13)-se

12.10 Agrobiznes - magazyn rolniczy

08.10 Prognoza pogody
08.15 Kwadrans po ósmej.

09.55 Wiabirynde (114): Porwa

10.55 „Czashonoru”-fleszhisto
ryczny

I 04.20 Instynkt tropiciela - magazyn
I 04.40 Instynkt tropiciela - magazyn

serial obyczajowy, Polska, wyk.
Tomasz Schimscheiner, Boże
Czarodziejki(120)-serial
na Dykiel, Joanna Jabłczyńska,
obyczajowy, USA
Renata Dancewicz
Dzika Afryka (12)-serial
13.40 W-ll-wydział śledczy-serial
przygodowy, USA, reż. Brian J.
fabulamo-dokumentalny
Gordon, wyk. D.W. Moffett
Sabrina, nastoletnia czarow
1420 Na celowniku (6/22) -serial
sensacyjny, USA, wyk. Jack
nica (48) - serial komediowy,
Scalia, Roxann Biggs, Bruce A.
USA, wyk. Beth Broderick
Rodzina zastępcza (192)Young, Derek De Lint
I 1520 Przyjaciele 10(3/18)-serial
serial komediowy, Polska
komediowy, USA, wyk. Jennifer
Synowie(12):Automat-se
I
Aniston, Courtney Cox, Lisa
rial komediowy, Polska
I
Kudrow, Matthew LeBlanc
Synowie (13): Wtesele Kuby
I 15.55 Przyjaciele 10(4/18)-serial
serial komediowy, Polska

rial obycz., Wielka Brytania

prawdy- serial obycz., Włochy
11.25 Telezakupy
12.00 Wiadomości

1120 TełeskJep
1220 Na Wspólnej (1122-1124)-

cyjny, Włochy

10.15 Sylwetki „Tancerzy”

dowy, Polska

06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości

09.30 W labiryncie (113): Niedo

1020 Salon gry

nettiego (22) - serial sensa

obyczajowy, Polska

Przez granicę - serial przygo

gram rozrywkowy
I 0920 Sąd rodzinny-serial
fabulamo-dokumentalny

08.35 Nowe przygody Tequili i Bo-

idzie do szkoły-serial, Fr.
08.55 Wirtul@ndia: Księżycowe

Pościg- serial przyg., Polska
09.50 Przygody psa Cywila (5/7):

07.50 Taniec z gwiazdami 9-pro

mowy

(37/52): Uly i Grace-serial,

ny, Wielka Brytania
08.45 Dim, Dam, Doum (7): Dam

0520 Uwaga!-magazyn
05.50 Telesklep
06.50 Granie na śniadanie

nie - serial obyczajowy, Polska
10.25 Zacisze gwiazd: Jan i Seba
stian Kaipiel-Bułeckowie
10.50 Made in Poland-teleturniej
11.20 Gościem u siebie-cykl rep.
11.45 Moliki książkowe-magazyn
12.00 Wiadomości
12.10 Wiedźmy (11/13): Lokal nu
mer 13 - serial obycz., Polska
12.55 Wideoteka dorosłego czło
wieka - program muzyczny
13.15 ZPaiyżadoJutkowa-rep.
13.35 Okazja (19): Urodziny Wieś
ka - serial komediowy, Polska

czajowy, Polska 1967
Marka Dutkiewicza

15.45 Fblkogranie: Tercja Pikardyjska
16.25 Welcome to Kraków
16.35 Gościem u siebie-cykl rep.

I 20.00

17.00 Teleexpress
17.20 Jedyneczka: Podłoga

I 21.00

17.45 Zacisze gwiazd: Jan i Seba
stian Karpiel-Bułeckowie
18.10 Wiabhyncie(113):Niedo
bre wspomnienia - serial oby

czajowy, Polska
18.40 W labiryncie (114): Porwa
nie - serial obyczajowy, Polska
19.15 Dobranocka: Noddy-serial

animowany, Wielka Brytania
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.15 Wiedźmy (11/13): Lokal nu
mer 13 - serial obycz., Polska
21.10 Tydzień Polski-magazyn
21.50 Strachy (3/4): Gdzie oczy
poniosą - serial obycz., Polska
23.10 ...Izdrada(4)-filmdoku

mentalny, Polska 1991

I 23.00
I 23.30

czajowy, Meksyk, rei Juan
Carlos Munoz, wyk. Dulce Ma
ria, Anahi, Alfonso Herrera
Galileo-mag. popularnonau
kowy
Ocean dusz (6) - serial sen
sacyjny, Wielka Brytania, wyk.
Bill Paterson
Matka chorej dziewczyny szu
ka pomocy u medium, Johna
Wade’a. Kiedy po jego sean
sie dziewczyna czuje się lepiej,
ten każe jej całkowicie odsta
wić lekarstwa, które dotąd
utrzymywały ją przy życiu. Dr
Monaghan, dr Peter Locke i
Craig Stevenson wątpią w
uzdrawiającą moc Wade’a i
postanawiają odkryć i ujawnić
prawdę o nim.
Big Brother 4.1 - reality show
Big Brother 4.1 - reality show
Big Brother 4.1 - reality show

I 00.35
I 01.50 The British Rock Symphony -

I

koncert

00.00 Serwis info

i 03.40 Rostropovich Interprets

00.15 Prognoza pogody
00.20 Programy powtórkowe

Bach: Suites 4 - koncert
I 04.15 Zakończenie programu

HBO

m

06.00 Niezłomny-dramat, USA 2008, reż
Ryan Little, wyk. Gary Cole
07.50 Zagntany skarb tempłartuszyfilm
przygodowy, Dania 2006, reż Ka
sper Barfoed
0920 Ich dwóch I Paryż-komedia, Fran
cja 2008, reż Ramzy Bedia
11.00 Robin Hood: Faced wrajtuzachkomedia, USA/Franqa 1993, reż
Mei Brooks, wyk. Caty Elwes
12.45 Kylie X-koncert
13.40 Pani Winterbourne, fałszywa
wdowa - komedia romantyczna,
USA 1996, reż Richard Benjamin
1525 Mały Dodo-film animowany,
Niemcy2008, reż Thilo Rothkirch
16.45 DomzkoszmamegDsnu-komedia,
Wiochy2007, reż Federico Zampaglione, wyk. Claudia Gerini
18.15 Małyzdrajca-dramat, izrael/USA
2007, reż Lynn Roth
19.45 Premiera: FHmy i gwiazdy -maga
zyn filmowy
20.10 Higi School Musical 3: Ostatnia
klasa - komedia muzyczna, USA
2008, reż Kenny Ortega, wyk. Zac
Efron, Vanessa Hudgens
22.00 Rzeź-horror, USA 2006, reż David
Arquette, wyk. Courteney Cox, David
Arquette, Richmond Arquette
2335 Dzikie łowy -komedia, USA 2008,
też Fred Wolf, wyk. Steve Zahn, Er
nest Borgnine, Allen Covert
01.00 High School Musical 3: Ostatnia
klasa - komedia muzyczna, USA
2008, reż Kenny Ortega

CANAL +
i 07.00 Łapu-capu - chochliki telewizyjne
I 0110 Nie przegap - magatym informa
cyjny
I 0720 Simpsonowie 18 (20) - serial
I 0745 Łapu-capu - chochliki telewizyjne
i 08.00 Miłosne glerid - film obyczajowy,
USA/Niemcy2008
09.55 W śwlecte kobiet-komediodramat,
USA 2007, reż Jon Kasdan
I 11.40 Lou Reed w Berlinie-koncert
I 13.10 Superhero-komedia,USA2008
i 1435 Dr DolltUe i pies prezydenta-ko
media familijna, USA 2008
I 16.10 MentaUsta (19/22) - serial krymi
nalny, USA, reż David Barett:
1700 Rockefefler Plaza303 (12)-serial
komediowy, USA, wyk. Tina Fey
i 1725 Deser Kawa z Alahem-film krótkometrażowy
| 1750 Dungeon Siege-w Imię króla-film
przygodowy, Niemcy/Kanada/USA
2007, reż Uwe Boli
I 20.00 Łapu-capu-chochliki telewizyjne
20.10 Simpsonowie 18(20)-serial
| 2035 Nie przegap - magazyn informa
cyjny
| 20.45 Łapucapu- chochliki telewizyjne
21.00 Premiera: Serce nie sługa korne
dia romantyczna, USA2001, reż
Tony Goldwyn, wyk. Ashley Judd
I 22.40 Strachy w ciemności - film animo
wany, Francja 2007
| 00.10 Uprowadzona-thriller; Francja
2008, ret Pierre Morel
| 01.50 RwiUere/s - thriller; Francja/Szwaj|
caria 2007, reż Xavier Gens
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Na stadionie i w hali
ładują swoje akumulatory
KOSZYKÓWKA Po badaniach lekarskich koszykarze Energi Czarnych Słupsk zaczęli budowanie formy. Optymizmu przed
kolejnym sezonem nie brakuje. Zawodnicy są w niezłej formie fizycznej.
Krzysztof Ńiekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl____________

Zmieniła się drużyna.
Zmienił się sztab szkolenio
wy. Ale nadal ze słupską ko
szykówką jest niestrudzony
Mirosław Lisztwan, który
jest
drugim
trenerem.
Od wczoraj koszykarze za
częli' na dobre przygotowa
nia do nowego sezonu
2009/2010. Sympatycy ko
szykówki w grodzie nad Słu
pią mają nadzieję, że słup
ska drużyna zostanie nale
życie przygotowana do ligo
wej rywalizacji o najwyższe
laury w kraju.
Zawodnicy zespołu Energa Czarni mają za sobą już
badania lekarskie przepro
wadzone w Klinice Salus
przez Andrzeja Perchela.
Po nich nadeszła pora
na
wytężony
wysiłek.
Pod nieobecność pierwszego
szkoleniowca Igorsa Miglinieksa (obecnie bierze udział
jako jeden z asystentów
pierwszego trenera w przy
gotowaniach kadry Łotwy
do wrześniowych mistrzostw
Europy w koszykówce, które
odbędą się w Polsce) zajęcia
prowadzi
Lisztwan.
Na pierwszym przedpołu
dniowym treningu we wto
rek koszykarze spotkali się
na
stadionie
650-lecia
w Słupsku. Zawodnicy try
skali humorem. Dobre samo
poczucie dopisywało im tak
że podczas biegania po tartanowej bieżni.
- Jesteśmy kumplami
także poza treningami, więc
atmosfera jest bardzo dobra
- twierdzi Wojciech Żuraw
ski. - Z czasem będziemy się
lepiej poznawać i dopiero
wspólna praca na trenin
gach da później dobre wyni

Koszykarze podczas wczorajszego treningu na stadionie 650-lecia.
ki w meczach o stawkę. Te
raz najważniejszą sprawą
jest to, żeby należycie prze
pracować okres przygoto
wań.
Kibice ze Słupska wiele
sobie obiecują po nowym
składzie Energi Czarnych.

Przygotowania do rozgry
wek w ekstraklasie są typo
we. Najpierw zawodnicy
pracują głównie nad przygo
towaniem siłowym, fizycz
nym i wydolnością organi
zmów. Potem szlifować będą
elementy techniki i różne

sposoby zagrywek. Przewi
dziane sa także gry kontrol
ne i uczestnictwo w turnie
jach.
- Trenujemy dwa razy
dziennie - informuje Lisz
twan. - Zajęcia przedpołu
dniowe zaplanowane są

Fot. Łukasz Capar

przemiennie, czyli stadion
i siłownia. Popołudniowe
ćwiczenia odbywają się
w hali w Jezierzycach.
- Po pierwszym spotkaniu
mogę śmiało stwierdzić, że
wszyscy gracze pracowali
nad sobą w przerwie waka

PftKA NOŻNA - SŁUPSKA KLASA B -

Zmarł Wacław Cecko
23 sierpnia 2009 roku prze
grał trudną walkę z chorobą
Wacław Cecko. Miał 82 lata.
Przez wiele lat związany był ze
słupską piłką nożną w Gwardii
i Gryfie. Pracował w Szkole
Podoficerskiej Milicji Obywa
telskiej (obecnie jest to Szkoła
Policji) w Słupsku.
Wacław Cecko był człowie
kiem prawym, niezwykle pra
cowitym i ambitnym oraz po
wszechnie łubianym. Zawsze
służył swoim bogatym do
świadczeniem. Nigdy nie od

mawiał pomocy. Nie narzekał,
że jest zmęczony. W jego dzia
łaniach czuło się troskę o stan
murawy, stadion i jego zaple
cze przy ulicy Zielonej w Słup
sku. Na tym obiekcie moż
na go było spotkać od wcze
snych do późnych godzin wie
czornych. Tak było przez po
nad trzydzieści lat. Niektórzy
zazdrościli mu opalenizny. To
był gospodarz z prawdziwego
zdarzenia. Jednym słowem
złota rączka. Wszystkich uczył
dbać o sprzęt sportowy. Wśród
nich byłem i ja. Pan Wacek był
człowiekiem, który zawsze mó
wił, co myślał. Szczególne
wspomnienia z Jego osobą
mają zawodnicy starszego po
kolenia, trenerzy, działacze, sę
dziowie, kwalifikatorzy, obser
watorzy i kibice. Popularny
Wacek niesłychanie mocno
przeżywał porażki gryfitów,

a zwłaszcza na swoim boisku.
Cieszył się ze zwycięstw swo
ich ulubieńców. Jednym z nich
był między innymi Paweł Kryszałowicz, były reprezentant
Polski. Dla młodego Kryszała
pan Cecko był jak drugi ojciec.
Zawsze zabiegał o porządek
i kulturę zachowania się wi
dzów na jego stadionowych
włościach. Był postacią wyjąt
kową. Środowisko piłkarskie
zachowa Go w pamięci. Jego
żelazną dyscyplinę także. O ta
kich osobach nie powinno się
zapominać.
Żegnaj Wielki Przyjacielu
Słupskiego Futbolu.

Krzysztof Ńiekrasz
Ostatnie pożegnanie dzisiaj (26 sierpnia)
na Starym Cmentarzu przy ulicy Kaszubskiej
w Słupsku. Wystawienie o godz. 13.30. Wy
prowadzenie na miejsce wiecznego spoczyn
ku o godz. 14.

Terminarz jesiennych spo
tkań na boiskach
Z niecierpliwością kibice
czekają na rozpoczęcie rozgry
wek piłkarskich w słupskiej kla
sie B edycji 2009/2010. Przed
stawiamy jesienny terminarz
grania zespołów, które wystę
pować będą w tym sezonie w
grupie I.
Kolejka I - 29/30 sierpnia
Słupia Charnowo - KS Włynkówko, Studnica Przytocko
- Barton Barcino, Bistal Machowino - Słupia Kwakowo, Dom-Star Domaradz - Inter Świerzenko, Słupia Kobylnica
- Szansa Siemianice, Sokół Kuleszewo - Unia Korzybie.
Kolejka II - 5/6 września
KS - Unia, Szansa - Sokół,
Inter - Słupia Kob., Słupia Kw.
- Dom-Star, Barton - Bistal,
Słupia Ch. - Studnica.
Kolejka III -12/13 września

cyjnej. Szczególnie ambitni
są młodzi zawodnicy, którzy
pracują ze zdwojoną energią.
I to mnie nastraja optymi
stycznie. ■

ZOBACZ FILM M
www.gp24.pl/wideo

I

Studnica - KS, Bistal - Słupia
Ch., Dom-Star - Barton, Słupia
Kob. - Słupia Kw., Sokół - Inter,
Unia - Szansa.
Kolejka IV -19/20 września

KS - Szansa, Inter - Unia,
Słupia Kw. - Sokół, Barton
- Słupia Kob., Słupia Ch.
- Dom-Star, Studnica - Bistal.

Szansa - Barton, Inter - Słupia
Kw.
Kolejka VIII - 17/18 paź
dziernika

KS - Słupia Kw., Barton - In
ter, Słupia Ch. - Szansa, Studni
ca - Unia, Bistal - Sokół, Dom-Star - Słupia Kob.

Kolejka V - 26/2 września

Kolejka IX - 24/25 paździer
nika

Bistal - KS, Dom-Star - Stud
nica, Słupia Kob. - Słupia Ch.,
Sokół - Barton, Unia - Słupia
Kw., Szansa - Inter.

Słupia Kob. - KS, Sokół
- Dom-Star, Unia - Bistal, Szan
sa - Studnica, Inter - Słupia
Ch., Słupia Kw. - Barton.

Kolejka VI - 3/4 październi

ka
KS - Inter, Słupia - Szansa,
Barton - Unia, Słupia Ch. - So
kół, Studnica - Słupia Kob., Bi
stal - Dom-Star.
Kolejka nr VII - 10/11 paź
dziernika

Dom-Star - KS, Słupia
Kobylnica - Bistal, Sokół
- Studnica, Unia - Słupia Ch.,

Kolejka X - 7/8 listopada

KS - Barton, Słupia - Słupia
Kw., Studnica - Inter, Bistal
- Szansa, Dom-Star - Unia, Słu
pia Kob. - Sokół.
Kolejka XI -14/15 listopada

Sokół - KS, Unia - Słupia
Kob., Szansa - Dom-Star, Inter
- Bistal, Słupia Kw. - Studnica,
Barton - Słupia Ch.

(fen)
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Ekstrazakręcona ligowa
trenersko-klubowa karuzela
PIŁKA NOŻNA Rozegrano dopiero cztery pierwsze kolejki ekstraklasy, a już wyrzucono trzech trenerów. Kolejny ma się
pożegnać z pracą jutro. Przykład Cracovii pokazuje jednak, że na zmianie szkoleniowca można dużo zyskać.
Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@gp24.pl___

Pierwszy na trenerskiej
liście do odstrzału był Jacek
Grembocki, szkoleniowiec
Polonii Warszawa. Jego ze
spół fatalnie zagrał w pucha
rach i w pierwszej kolejce
ekstraklasy i już za to słyną
cy w szybkim pozbywaniu
się trenerów właściciel
chciał zmienić dowódcę. Na
gle Czarne Koszule cudem
wygrały ze Śląskiem i Le
chem, to uratowało trenera
tylko na kolejkę. Wczoraj już
Grembockiego na treningu
nie było, to skutek sobotniej
porażki z Lechią.
Ponoć klub cały czas był do
gadany z Franciszkiem Smudą.
Gdyby Polonię poprowadził
Smuda, doszłoby do zakrawają
cej o śmieszność roszady, bo
wiem trener ten nie prowadzi
Lecha, gdyż nie spełnił oczeki
wań władz klubu (mistrzostwo
kraju). Kolejorza zaś prowadzi
Jacek Zieliński, który został
zwolniony właśnie z Polonu, bo
nie zdobył... z nią mistrzostwa.
Wczoraj jednak podano, że
trenerem Czarnych Koszul
będzie Duszan Radolsky,
kiedyś trenujący Groclin.
Dobrych trenerów u nas bra
kuje. Pokazuje to przykład Ar
ki, która zwolniła Marka Choj
nackiego i zatrudniła Dariusza

Heman Rengifo z Lecha jest zatizymywany przez dwóch piłkarzy Cracovii. Z takim poświęceniem grają krakowianie po zatrudnieniu trenera

OreSta Lenczyka.

Fot. PAP/lukasz Szostek

Pasiekę. Szkoleniowca po szkołach i praktyce w Niemczech,
ale nieprowadzącego zespołu

Polaków szansa
na wejście do elity
PIŁKA NOŻNA Dziś rewanże w eliminacjach Ligi Mistrzów.
Dzisiaj pięć ostatnich spo
tkań eliminacyjnych do Ligi
Mistrzów. Zagrają w nich aż
cztery zespoły z Polakami
w składzie. Trzy z nich mogą
awansować do wymarzonych
rozgrywek w grupach.
W sumie najbardziej „pol
skim”
klubem,
który
pozostał w LM jest cypryjski
APOEL Nikozja, w którym
grają: Kamil Kosowski, Mar
cin Żewłakow i Adrian Siko
ra. Ma spore szanse, bo prze
grał w Kopenhadze 0:1, więc
może stratę w rewanżu
u siebie odrobić.
Olympiakos Pireus (Mi
chał Żewłakow) oraz Arsenal
Londyn (Łukasz Fabiański
i Wojciech Szczęsny) wygra

ekstraklasy. Nie wniósł on wiele do gry zespołu, który ma już
na koncie cztery porażki.

Tyleż samo ma zamykające tabelę beniaminek Zagłębie Lubin. Ponoć prowadzą-

PIŁKA NOŻNA

Zły początek zespołów z Liverpool

Widzew bez degradacji

ły na wyjazdach po 2:0, więc
są murowanymi kandydata
mi do awansu do gier
grupowych. Kanonierzy za
grają z Celtikiem Glasgow
(Artur Boruc, Łukasz Zału
ska).
W
sumie,
więc
ktokolwiek wygra, to dwaj
nasi rodacy będą brani pod
uwagę
w
meczach
grupowych najważniejszego
pucharu.
Zestaw par: Stuttgart
- Timisoara, Olympiakos
- Sheriff Tyraspol, Fiorentina - Sporting. Mecze Arse
nał - Celtic i Nikozja - Ko
penhaga można obejrzeć
na kanale nSport o godz.
20.45.

Wczoraj po południu Trybunał Ar
bitrażowy PKOL uchylił decyzję
Wydziału Dyscypliny PZPN o de
gradacji Widzewa z ekstraklasy
do I ligi. Sugerując, że władze pił
karskie
powinny
teraz,
przy ponownym rozpatrywaniu tej
sprawy, postąpić zgodnie z pra
wem, które zakazuje degradacji
klubów za korupcję. To oznacza,
że Widzew jeszcze w tym sezonie
powinien zagrać w ekstraklasie.
Łodzianie się tego domagają i cze
kają na oficjalną decyzję PZPN.
Piłkarska centrala raczej zabierze
się za rozpatrywanie sprawy
szybko, bowiem ewentulane
wejście Widzewa do ekstraklasy
będzie
wymagało
nowego
terminarza gier. Zarówno w
najwyższej lidze, jak i na zapleczu
będzie
nieparzysta
liczba
zespołów. Widzewowi grożą zaś
najwyżej ujemne punkty, czyli
kara, jaką poniosła Jagiellonia
Białystok.

(GH)

(GH)

cy go Andrzej Lesiak jest już
na wylocie, a klub szuka zastępcy. Interesuje się: Bogu

sławem Kaczmarkiem (pro
wadził Polonię w ub. sezo
nie), Czesławem Michniewiczem (prowadził Arkę) i Ra
fałem Ulatowskim. Ten
ostatni trenuje GKS Bełcha
tów i zamiast walki o pucha
ry klub jest w dole tabeli,
więc posada szkoleniowca
wisi na włosku.
Na razie tylko Cracovia
dobrze trafiła, zmieniając
prowadzącego zespół. Kra
kowianie zatrudnili Oresta
Lenczyka (awansował z Za
głębiem Lubin do ekstrakla
sy). Najstarszy trener w li
dze od razu natchnął piłka
rzy Pasów wolą walki.
Od razu zremisowali z Legią
i w ostatniej kolejce pokonali
Lecha. Po takich dwóch me
czach uciekli ze strefy spad
kowej i z optymizmem pa
trzą w klubie w przyszłość.
Patrząc na ostatnie ligo
we wyniki, nie zdziwimy się,
gdy trenerów wkrótce zmie
nią GKS, Lech i Legia. Pro
blem tylko w tym, że Orest
Lenczyk jest jeden. Drugi
trener z sukcesami, czyli
Smuda, czeka na potknięcie
Leo Beenhakkera i pali się
do pracy z kadrą. Wybór jest
więc niewielki i nadal kluby
będą tasować te same tre
nerskie karty, które wcale
nie gwarantują poprawy gry
drużyny. ■

PIŁKA NOŻNA Drużyny z miasta The Beatles na ligowym dnie w Anglii.
Mający walczyć o tytuł
mistrzowski The Reds prze
grali w poniedziałek z Aston
Villą 1:3 w kończącym 3. ko
lejkę angielskiej ekstraklasy
meczu. Tym samym zakoń
czyła się seria 31 kolejnych
ligowych meczów bez poraż
ki na Anfield Road. Kibice
Liverpoolu są załamani, bo
wiem ich ulubieńcy mają tyl
ko 3 punkty, a są bez formy.
Podczas gdy Chelsea i Arse
nał wygrywają i mają już 6
puntów przewagi nad zespo
łem Rafaela Beniteza.
Jeszcze gorszy początek
ligi ma Everton, który na inagurację został rozgromony
przez Kanonierów. Wszyst
ko wskazuje na to, że teraz
będzie najaktywniejszym
klubem w ostatnim tygodniu

Pepe Reina, bramkarz Liverpoolu, w meczu z Aston Villą sam sobie
strzelił gola.

fot. pap/epa

okna transferowego w An
glii. Zespół zamyka tabelę
i musi się wzmocnić. Wyda
20 min funtów, które dostał
po sprzedaży do Mancheste

ru City Joleona Lescotta.
Wczoraj kupił reprezentanta
Rosji Dinijara Bilaletdinowa.
(gh)
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Historyany awans Bytovii
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w Pucharze Polski
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PIŁKA NOŻNA We wtorkowym meczu Bytovia II postarała się o niespodziankę i pokonała drugoligowego Tura Turek.
Po tej wygranej bytowianie awansowali do 1/16 pucharowych rozgrywek. Brawo!
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24

Po przerwie nadal inicja
tywa była po stronie Bytovii.
W 78. minucie bliscy wpisa
nia się na listę strzelców by
li: Krzysztof Bryndal i Grze
gorz Kraska. W końcówce
meczu Bytovia II cofnęła się
do obrony i skupiła się
na utrzymaniu korzystnego
wyniku. Końcowy gwizdek
arbitra Wojciecha Krztonia
został przyjęty z euforią. 25
sierpnia 1984 roku Waldenar Walkusz zawarł związek
małżeński. Wygrana z Tu
rem była prezentem dla mał
żonki Aliny z okazji 25-lecia.
- Cieszę się, że wygrali
śmy. Naszjon największym
mankamentem jest nadal
brak skuteczności. Mogliśmy
wygrać wyżej. Zawodnicy po
kazali charakter i walczyli
do ostatniego tchu - stwier
dził Waldemar Walkusz. ■

Już dawno w Bytowie nie
było takiego wielkiego wyda
rzenia
piłkarskiego.
We wczorajszym spotkaniu
było wszystko, co kochają ki
bice. Piękna bramka z głów
ki zdobyta przez Piotra Łapigrowskiego, który wyko
rzystał dokładne dośrodkowanie od Macieja Maciejew
skiego. Ten radosny fakt
miał miejsce w 35. minucie.
Był doping kibiców, ostra
walka, wiele strzałów i emo
cji.
To była wyjątkowo trud
na konfrontacja dla bytowskiej drużyny. Początek spo
tkania należał do gospoda
rzy. Grali oni szybko i skład
nie. Goście walczyli wyjątko
wo spokojnie i obrońcy sku
tecznie rozbijali ataki miej
scowych.
Tur wyprowadzał jedynie
kontry. Tomasz Cierson od
dał pięć atomowych strzałów
w 20, 26, 82, 85. i 87. minu
cie, ale piłka nie chciała
wpadać do siatki gości.
Jednak za pierwszym strza
łem futbolówka trafiał w słu
pek.

Bytovia II Bytów - fur Turek 1:0 (0:0).
Bramka: 1:0 Piotr Łapigrowski (głową
- 35). Bytovia II: Oszmaniec, Cierson,
Kasperowicz, Maciejewski, Jóźwiak, Pufelski, P. Łapigrowski - ż.k., A. Kobiella
(80 Ciemniewski), Stanios (77 Sadzik),
Wirkus (66 Kraska), Bryndal.
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- Dziękuję chłopakom
za walkę, za poświęcenie,
za ogromną determinację.
Uważam, że wynik jest może
ciut za niski.

Leon Cierson,
ojciec piłkarza Bytovii

Andrzej Ooleciński,
dyrektor MOSiR w Bytowie

Andrzej Gawlak,
prezes Granitu Koczała

Jan Kowalczyk,
członek zarządu GKS Kołczygłowy

Krzysztof Serafmowski,
kibic Bytovii

- Mecz mógł się podobać.
Najlepszy w tym sezonie.
Chciałbym teraz zobaczyć
w Bytowie Wisłę Kraków.

- Bardzo dobry mecz Byto
vii. Bardzo się trzeba się cieszyć
z
osiągniętego
wyniku.
Czekamy na kolejnego rywala.

- Rewelacyjny taktycznie
mecz zespołu Bytovii. Od po
czątku przeważali. Zasłużyli
na duże słowa uznania.

- Świetna pierwsza połowa.
W drugiej troszkę przycisnęli
goście. Obawialiśmy się, ale
przetrzymali napór.

- Wierzyłem, że wygrają,
postawiłem u bukmachera.
Moi znajomi także liczyli
na zwycięstwo.

PUKA NOŻNA Przed czwartoligowymi piłkarzami czwarta seria rywalizacji. Dzisiaj (26 sierpnia) odbędzie się osiem spotkań czwartej kolejki rozgrywek.
- Ja cieszę się z dotych
czasowych zwycięstw, ale
staram się tonować emocje,
bo to dopiero początek roz
grywek - podkreśla z uśmie
chem na twarzy Wojciech
Rębacz, prezes potęgowskiego klubu. - Teraz w Redzie
czeka nas piekielnie trudne
zadanie. Aby osiągnąć ko
rzystny wynik, to każdy za
wodnik musi dać z siebie
maksimum wysiłku. Orlęta
zanotowały zwyżkę formy
i ostatnio potrafiły pokonać
na wyjeździe Wietcisę Skar
szewy aż 6:1. Z tego widać,
że zespół z Redy gra ofen

sywnie. Nasza obrona musi
być maksymalnie skoncen
trowana. Nie ma w tym
wielkiej tajemnicy, że o zwy
cięstwo z Orlętami będzie
trudno. Remis też przyjmę
z zadowoleniem. Jeszcze raz
przypominam, że w klubie
nie podpalamy się nadmier
nie, bo Pomorze zna swoje
miejsce w czwartoligowym
w szyku.
Mirosław Iwan, szkolenio
wiec potęgowskiego zespołu:
- Nie mamy zamiaru murować

bramki. Stawiamy na futbol
otwarty i ofensywny. Każde
rozstrzygnięcie w tej konfronta

cji jest możliwe. Ja wierzę jed
nak w swoich zawodników.
W Czamem Czarni spotkają
się z Murkamem Przodkowo.
Spotkanie rozpocznie się o godz.
17. Wyżej w tabeli są goście.
Mają pięć punktów i zajmują
siódmą lokatę. Czameński ze
spół ugrał trzy oczka. Z tym do
robkiem zajmuje jedenaste
miejsce.
- Nasz harmonogram gier
na pewno nie jest łatwy, ale
w związku z tym nie zamierza
my usiąść i płakać. Podejmiemy
walkę do upadłego z Murka
mem — zapewnia Jurek Ma
rach, trener Czarnych. - Chce

my zadowolić swoją grą kibiców
w Czamem. Zwycięstwo jest
nam potrzebne. Z powodów wy
chowawczych w naszych szere
gach zabraknie Piotra Jankie
wicza.
W Dębnicy Koral zmierzy
się z Żuławami Nowy Dwór
Gdański. Pierwszy gwizdek ar
bitra rozlegnie się o godz. 16.
- Pod znakiem zapytania

stoi występ Piotra Dowkszy.
Piłkarz ten już ostatnio grał
z kontuzją — informuje Zbi
gniew Cyzman, trener Kora
la. - Z wyżej notowanym ry
walem można wygrać, ale
trzeba zagrać sposobem. Po
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Dzisiaj test prawdy Pomorza Potęgowo w Redzie
W środowe popołudnie
najciekawiej zapowiada się
mecz w Redzie Orlęta - Po
morze Potęgowo. Początek
gry o godz. 17.30. Trzecia
drużyna w tabeli kontra li
der. To niewątpliwie hit
w czwartej kolejce edycji
2009/2010.
Beniaminek z Potęgowa
zachwyca. Pomorze ma 9
punktów. Ten dorobek daje
mu prowadzenie w tabeli.
2 tego widać, że siła rażenia
potęgowskiej drużyny jest
ogromna. Świadczy też
o tym bilans bramkowy, któ
ry wynosi 12:3.
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OPINIE PO MECZU

Bogdan Adamczyk, prezes Bytovii
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staramy się znaleźć skutecz
ną receptę na to, by trzy
punkty zostały na dębnic
kim stadionie. Cenne uwagi
o Żuławach otrzymałem te
lefonicznie od Jurka Maracha, bo w trzeciej kolejce
właśnie jego Czarni grali
w Nowym Dworze Gdań
skim i przegrali 0:1. Do
świadczenie trenerskie pod
powiada mi, że będzie do
brze. Moja drużyna musi
jednak zagrać skuteczniej,
niż miało to miejsce przeciw
ko Lechii II Gdańsk, z którą
u siebie polegliśmy 0:2.

(FEN)

