Nowym pociągiem
do Poznania

sr

Zamordowani
za miłość w czasie wojny

Przeboje zespołu
Bayer Full

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w sprawie

Dziś z „Głosem" ósma płyta ze Złotej Kolekcji

Pasażerowie się cieszą. 1 września na trasę
wyjedzie nowy pociąg łączący Słupsk z Pozna

zabójstwa trzech jeńców francuskich, którzy zostali powie

Bayer Full. „Cyganeczka Janeczka" i inne

niem. To odpowiedź spółki PKP PR na likwida

szeni za utrzymywanie bliskich kontaktów z Niemkami

hity kultowego zespołu Bayer Full

w czasie wojny. Egzekucja miała miejsce w Smołdzinie.

w oryginalnym wykonaniu.

cję pociągów PKP Intercity na tej trasie.
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Lębork / Mieszkańcy są załamani decyzją urzędników, którzy wczoraj poparli wariant południowy trasy S6

Wojna północ-południe

Nasza akcja

Pizza
palce lizać
rwa nasz plebiscyt na naj
lepszą słupską pizzę. Czy
któryś słupski lokal jest
w stanie pokonać ubiegłorocz
nego zwycięzcę, czyli pizzerię
„Pod Kasztanem’? Zobaczy
my. Zgłoszenia przyjmujemy
do czwartku.
W ubiegłym roku z 10 loso
wo wybranych pizzerii zama
wialiśmy pizzę i poddawali
śmy je ocenie m.in. dietetyka.
W konkursie wygrała piz
za przywieziona do nas z baru
„Pod Kasztanem”. W tym ro
ku to właśnie Was prosimy
o wybór najlepszej pizzerii.
W pierwszej kolejności pro
simy was o wytypowanie wa
szych ulubionych pizzerii.
Zgłoszenia przyjmujemy
na adres: akcja@gp24.pl lub
SMS-em pod numer 668 249
334 do czwartku, 2 września,
do godz. 12.

T

Michał Kowalski

Tarcza antyrakietowa

Ameryka
nie mówi nie
o przekłamanie - tak
Amerykanie
oficjalnie
skomentowali informacje po
dane przez „Gazetę Wybor
czą” o rezygnacji z budowy
tarczy antyrakietowej w Pol
sce.
- Uznaję te informacje
za nieścisłe - stwierdził rzecz
nik Departamentu Stanu
Philip Crowley na konferencji
prasowej. - Cały czas rozwa
żamy naszą strategię prze
ciwrakietową.
Wypowiedź
rzecznika cytuje wczoraj por
tal sfora.pl.
Kilka dni temu „Gazeta
Wyborcza”, powołując się
na swoje źródła w Waszyngto
nie, podała, że rezygnacja
przez USA z budowy elemen
tów tarczy antyrakietowej
w Polsce (w podsłupskim Ra
dzikowie) i Czechach jest
praktycznie przesądzona.

T

Wczorajsza pikieta w Lęborku. Mieszkańcy nie chcą, by Trasa Kaszubska omijała Lębork od południa, bo to oznacza wyburzenie kilkudziesięciu domów.
Marcin Prusak

Fot. Łukasz Capar

Zebrani lęborczanie stali
przez chwilę w minorowych
nastrojach. Kilka osób zaczęło
płakać.
Miesiące głośnych prote
stów nic nie dały. Przegrali
swoją walkę o przekonanie
drogowców do obejścia Lębor
ka od strony północnej. Ten
wariant był dla wielu nich ko
rzystniejszy, bo nie powodo
wał konieczności wyburzenia
kilkudziesięciu domów i za
kładów pracy. Jednak zebra
na wczoraj komisja opiniują
ca przy Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad poparła nie
korzystne dla nich rozwiąza
nie.
Lęborczanie nie mieli

szczęścia. Nawet ich pikieta
nie przebiegała wczoraj tak,
jak chcieli tego jej organizato
rzy. Zamiast oczekiwanych
i zapowiadanych sześciu ty
sięcy demonstrantów i auto
karów z popierającymi lębor
czan mieszkańcami innych
miast, na placu w centrum
miasta zebrało się około setki
ludzi. Przyszli głównie ci, któ
rzy na budowie trasy ucierpią
bezpośrednio. Stracą domy,
które stałyby na trasie, będą
musieli zamknąć firmy.
- Powiedziałem już swoim
pracownikom, że jeśli dziś
urzędnicy zdecydują się
na trasę południową, to mają
szukać innej pracy. Przecież

Polka i agent 007

Ü Głos na Lato
Na koniec wakacji

I Czas do szkoły
Nie wszyscy zdążą

Gryfici zmierzą się z Błękitnymi

25-letnia Joanna Ignaczewska bę

Przed nami ostatni weekend waka

Dwie szkoły i dwa przedszkola

Na stadionie przy ulicy Zielonej

dzie towarzyszyć słynnemu agento
wi Jej Królewskiej Mości.

cji i ostatania wakacyjna stro
na „Głosu". Na niej informujemy, że

w gminie Miastko nie zostaną wyre
montowane na czas, przed 1

w Słupsku piłkarze Gryfa 95 spo
tkają się z zawodnikami Błękitnymi

w ten weekend pogoda ma być nie

września. W tym pierwszym przy

Stargard Szczeciński. W poprzednim

najlepsza, a imprez turystycznych
niezbyt wiele. Ostatanie dni pracują
również ratownicy na niektórych ką

padku uczniowie będą się uczyć
i patrzeć na robotników, jak pracują.
W drugim - placówki zostaną

sezonie obie drużyny zaciekle
i do końca walczyły o lokatę, która
premiowałaby ich wejściem do II li

pieliskach, w tym przy słupskim

otwarte z opóźnieniem. Dla rodzi

gi. Ten mecz na pewno będzie inte

stawku.

ców to niemały problem.

resujący.

marcin.pmsak@qp24.pl______________

Mieszkańcy Lęborka są zrozpa
czeni. Mimo ich protestów urzędni
cy w Warszawie zdecydowali się
wczoraj na południowy wariant
przebiegu Trasy Kaszubskiej. Dla
wielu z lęborczan oznacza to stratę
domów i miejsc pracy.
am dla was złą wia

M

domość. Wybrano
wariant południowy.
To tragedia dla Lęborka - te
słowa Zenona Gleske, organi
zatora wczorajszego protestu
wstrząsnęły wczoraj zebrany
mi na placu Pokoju w Lębor
ku. Po nich zapanowała cisza.

3 Film

977013795216935
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nikt nie będzie chciał nocować
w hotelu blisko ruchliwej dro
gi - mówi Dariusz Olszewski,
właściciel hotelu Tina.
Wybrany wczoraj przez
urzędników wariant połu
dniowy trasy S6 nie oznacza,
że jej budowa według tego
projektu jest już na bank
przesądzona.
- Teraz wniosek o wydanie
decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych zostanie zło
żony do, Regionalnego Dyrek
tora Ochrony Środowiska.
I on dopiero po analizie
wszystkich wariantów wyda
ostateczną decyzję dotyczącą
przebiegu Trasy Kaszubskiej
S6 - mówi Marcin Hadaj

z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych
i
Autostrad
w Warszawie. - Wniosek
wraz z rekomendowanymi
przez nas dwoma wariantami
drogi, będzie również zawie
rał pozostałe sześć, które nie
otrzymały rekomendacji.
Lęborczanie zebrani wczo
raj na placu zapowiedzieli
dalszą walkę o wariant pół
nocny drogi. ■

JAK WYGLĄDAJĄ WARIANTY
TRASY KASZUBSKIEJ 1 JAKIE SĄ
KONSEKWENCJE BUDOWY DROGI,
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ZOBACZ FILM I ZDJĘCIA NA
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Dobre wiadomości
oPKB
W II kwartale 2009 roku
PKB wyrównany sezonowo
(w cenach stałych przy roku
odniesienia 2000) wzrósł re
alnie o 0,5 proc. w porówna
niu z poprzednim kwartałem
i był wyższy niż przed rokiem
o 1,4 proc. (w I kwartale
wzrost w skali roku o 1,7
proc.). Poinformował w pią
tek Główny Urząd Statystycz
ny.
PKB niewyrównany sezo
nowo (w cenach stałych śred
niorocznych roku poprzednie
go) wzrósł realnie o 1,1 proc.
w porównaniu z analogicz
nym okresem roku poprzed
niego (w I kwartale wzrost
0 0,8 proc.).
- Głównymi czynnikami
wzrostu PKB były popyt zagra
niczny,
którego
wpływ
na tempo wzrostu gospodar
czego wyniósł 3,1 pkt. proc.
oraz spożycie ogółem wpływ 1,3 pkt. proc. - wyja
śnia GUS.
Na dobre wiadomości
wzrostami zareagowały in
deksy giełdy oraz złotówka.
Opublikowane dane okazały
się być lepsze niż prognozy
1 oczekiwania analityków.
(mago)

Jest furtka dla wyższych
podatków w gminach
NASZE PIENIĄDZE Ministerstwo Finansów podniosło górne stawki podatków lokalnych. W przyszłym ro
ku mogą wzrosnąć nawet o 3,5 proc. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do gmin.
Michał Kowalski
michal.kowalski@qp24.pl_____________

Stawki opłat i podatków lo
kalnych są ustalane przez
Ministerstwo Finansów zgod
nie ze wskaźnikiem cen towa
rów i usług konsumpcyjnych.
Ten, w pierwszym półroczu
2009 roku poszedł w górę
o 3,5 procent. W związku
z tym resort finansów właśnie
o tyle zwiększył górną granicę
podatków lokalnych w przy
szłym roku.
Jednak ostateczna decyzja
dotycząca
ewentualnego
wzrostu podatków i opłat lo

kalnych (wśród nich m.in.
od nieruchomości, od psa,
od środków transportu itp.)
będzie należeć do gmin. Te
podchodzą do sprawy różnie.
- U nas jest wprowadzo
na zasada kadencyjności, czy
li ewentualny wzrost podat
ków odbywa się co cztery lata
- stwierdza Leszek Kuliński,
wójt gminy Kobylnica (po
morskie). - Startując w wybo
rach samorządowych obieca
łem, że nie będę podwyższał
podatków i słowa dotrzymuję.
Kuliński krytykuje jednak
rząd, że w ogóle dopuszcza
do podwyższania podatków.

- Takie niepopularne decy
zje, które ostatecznie spadają
na gminy w czasach kryzysu
są po prostu niebezpieczne
dla miejscowej gospodarki.
Wykorzystanie tej możliwości
przez naszą radę gminy mo
głoby doprowadzić do likwi
dacji miejsc pracy w wielu za
kładach pracy - stwierdza
wójt.
Podobnie uważają w Słup
sku. Tu od wielu lat nie pod
nosi się opłat lokalnych
(pierwszy raz nastąpiło to
w ubiegłym roku).
- Prezydent stoi na stano
wisku, że nie można zarzynać

lokalnej gospodarki. Bardziej
zależy nam na tym, żebyśmy
mieli więcej podatników. By
w naszych granicach powsta
wało dużo zakładów gospo
darczych. Sądzę, że ten kieru
nek się utrzyma - stwierdza
Anna Łukaszewicz, skarbnik
miasta.
Tymczasem Kuliński uwa
ża wręcz, że gminy będą zmu
szone do wykorzystania moż
liwości danych przez rząd
dlatego, że już teraz planowa
ne są obcięcia subwencji z bu
dżetu państwa.
- W ten sposób niepopular
ne decyzje spadną na karb

władz lokalnych, a nie pań
stwowych - mówi wójt.
W ten sposób właśnie bę
dzie się działo na przykład
w gminie Świdwin (zachod
niopomorskie).
- Na pewno skorzystamy
z tej możliwości. Nie mamy
zbyt wiele dochodów. Musimy
wykorzystywać każdą możli
wość - stwierdza Renata Ka
mińska, skarbnik Urzędu
Gminy Świdwin.
Gminy uzyskają możliwość
podwyższania podatków od 1
stycznia 2010 roku. Ostatecz
ne decyzje w tej sprawie będą
należeć do rad. 8

W OBIEKTYWIE

15-letni Kamil ze Wschowy
będzie sądzony jak dorosły
LUBUSKIE Ciąg dalszy sprawy, która wstrząsnęła krajem.
Kamil wiosną tego roku
zgwałcił i zamordował ośmio
letnią Weronikę, wychowan
kę domu dziecka we Wscho
wie. Związane zwłoki dziew
czynki zostały znalezione ob
nażone od pasa w dół.
Teraz zapadła decyzja, że
nastolatek za swój czyn odpo
wie jak osoba dorosła. Taką
decyzję podjął właśnie Sąd
Okręgowy
w
Poznaniu
po skardze złożonej przez
obrońcę Kamila.
- Sąd Okręgowy w Pozna
niu po rozpatrzeniu skargi
podtrzymał decyzję sądu
w Lesznie. Zadecydował, że
będzie on sądzony jak osoba
dorosła - informuje prokura
tor Alina Dobrowolska z zielo
nogórskiej prokuratury okrę
gowej.

Dzwoniła,
a potem zginęła
W nocy dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Sokółce
(białostockie) otrzymał zgłosze
nie o awanturze w jednym z do
mów. Natychmiast pod wskaza
ny adres pojechali mundurowi.
Wchodząc na posesję, zauwa
żyli uciekającego mężczyznę. Za
trzymali go. Okazało się, że po
mocy wzywała kobieta. Policjan
ci nie zdążyli dojechać Kilkana
ście metrów dalej znaleźli zwłoki
49-letniej konkubiny mężczyzny.
Najprawdopodobniej zmarła
na skutek ran zadanych nożem.
Zatrzymany mieszkaniec
Sokółki miał blisko 3 promile
alkoholu.
- Mężczyzna trzeźwieje mówi Anatol Pawluczuk, szef
Prokuratury Rejonowej w So
kółce. - Usłyszy zarzut zabój
stwa.
(MW)

Wcześniej podobnie zade
cydował sąd w Lesznie i z te
go powodu trafiła tam skarga
dotycząca decyzji. Zanim to
nastąpiło, obrońca chciał, że
by chłopak odpowiadał z wol
nej stopy. Przekonywał, że
sąd podejmując decyzję
o umieszczeniu chłopaka
na trzy miesiące w zamknię
tym schronisku dla nielet
nich, nie podał jej pełnej pod
stawy prawnej.
15-latek
przyznał
się
do okrutnego mordu. Potwier
dził to przed sądem, podtrzy
mując swoje wcześniejsze przy
znanie się do gwałtu i zamor
dowania ośmioletniej dziew
czynki. Gwałt oraz zabójstwo
przez uduszenie potwierdziła
także sekcja zwłok Weroniki.
(PU)

Szczątki szybowca, który spadł niedaleko działek rekreacyjnych w pobliżu lotnjska w Babicach w Warszawie. W piątkowym wypadku zginęły dwie
osoby: pilot - instruktor i jego uczeń. Samolot należał do aeroklubu Bemowo. Świadkami wypadku byli pracownicy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, które sąsiaduje z Areoklubem Warszawskim. - Z ich relacji wynika, że samolot wpadł w korkociąg i zaczął spadać. Po chwili słychać
było odgłos maszyny, która rozbiła się o ziemię - mówi Justyna Wojteczek, rzeczniczka LPR. - Na miejsce od razu wyjechały dwa samochody ze
sprzętem ratunkowym oraz śmigłowiec, który wskazał ratownikom miejsce wypadku. Niestety obrażenia obu mężczyzn były bardzo rozległe i nie
udało się ich uratować.
Fot. PAP/TomaszGzell

Donald Tusk ma pod oknami zapowiedzianych gości.
Jednak mówi, że w domu go w weekend nie będzie.

| KURSY ŚREDNIE NBP

POLITYKA Wczoraj gdańscy stoczniowcy rozbili miasteczko namiotowe przed domem premiera. Chcą
w ten sposób zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację polskich stoczni.

| NOTOWANIA GIEŁDOWE

Zgodę na organizację pro
testu między godz. 16 w pią
tek a godz. 19 w niedzielę
przed domem premiera
przy ul. Syrokomli w Sopocie
wydał Jacek Karnowski, pre
zydent tego miasta. Jego or
ganizatorem jest Karol Guzikiewicz, wiceszef Solidarności
w Stoczni Gdańsk. W prote
ście miało wziąć udział nawet
50 osób. Obok nich miało być
10 osób porządkowych. Po
za namiotami organizatorzy
postanowili też ustawić obgk
domu premiera przenośną to
aletę.

- Nasz pokojowy protest
organizujemy w związku
z niedotrzymaniem obietnic
składanych przez premiera
i innych przedstawicieli rzą
du wobec przemysłu okręto
wego, oszukiwaniem stocz
niowców i społeczeństwa, bo
w końcu nadal brak inwesto
ra, który mógłby przywrócić
produkcję w zakładach
na Pomorzu - mówi Guzikiewicz i w imieniu Komitetu
Obrony Stoczni zaprasza
do miasteczka namiotowego
także przedstawicieli innych
zakładów związanych z prze

mysłem stoczniowym. Za
pewnia wyżywienie i ewentu
alny nocleg.
Władze Sopotu liczą na to,
że protestujący dotrzymają
słowa i nie będą łamać prawa.
Związkowcy mają między in
nymi przestrzegać ciszy noc
nej i mają zakaz rozbijania
namiotów na miejskich tere
nach, które znajdują się obok
domu premiera.
Wczoraj w programie
I Polskiego Radia wicepre
mier Grzegorz Schetyna nie
ukrywał, że nie podoba mu,
że związkowcy organizują

protest przed domem premie
ra w czasie, kiedy zaplanowa
no rodzinną uroczystość chrzciny wnuka Donalda Tu
ska.
- Nie akceptuję tego pomy
słu i sposobu komunikacji.
Uważam, że każdy z polity
ków powinien być dostępny
i komunikować się także z ty
mi, którzy mają inne zdanie
o jego działalności. Ale po to
jest praca i pracujemy tutaj,
w Warszawie, żeby tutaj się
spotykać i tutaj być w pracy tłumaczył.
Zbigniew Marecki
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Kanclerz Niemiec grozi Iranowi
BERLIN Angela Merkel stwierdziła, że Iran ma ograniczony czas na powrót do międzynarodowych rozmów na temat je
go programu jądrowego.
Maciej Janiak
roaciej.janiak@qs24.pl_______________

W przeciwnym wypadku
grożą mu poważniejsze sank
cje.
- Nasza oferta rozmów
z Iranem na temat zaprzestania jego programu jądrowego
leżała długo na stole - mówi
Angela Merkel. - Ale ten czas
jest ograniczony i mam na
dzieję na szybką, pozytywną
odpowiedź ze strony Iranu.
W przeciwnym wypadku bę
dziemy musieli rozmawiać
0 użyciu poważniejszych środ
ków.
Jak donosi serwis cnn.com,
ostatecznym terminem dla
Iranu może być wrzesień.
Angela Merkel, mówiąc
o sankcjach miała na myśli
m. in. uderzenie w sektor
energetyczny oraz finanso
wy.
-1 nie będziemy tego tylko
rozważań, ale będziemy roz
mawiali o tym jak je nałożyć
~ stwierdziła kanclerz Nie
miec.
Słowa
Merkel
padły
Po tym, jak spotkała się
z premierem Izraela Benia
minem Netanjahu, który

Angela Merkel i premier Izraela Beniamin Netanjahu, który w Niemczech spędził dwa dni.

FoŁ

określił Iran zagrożeniem dla
całego świata.
Chociaż, zdaniem zachod
nich analityków, Izrael posiada
arsenał nuklearny, którego nie
ujawnia, to premier Natenjahu
powtarza, że Iran zagraża egzy
stencji Izraela.
- A Izrael nie zagraża istnie
niu innych - przekonuje Na
tenjahu i stwierdza, że oczeku
je od społeczności międzynaro
dowej zagrożenia Iranowi
sankcjami. - I cieszę się, że
usłyszałem od pani Merkel, że
jest gotowa w sposób odpowie
dzialny wyrazić takie stanowi
sko.
Premier uważa, że możliwe
byłoby nałożenie bardzo odczu
walnych sankcji ekonomicz
nych, gdyby najważniejsi gra
cze na światowej scenie poli
tycznej zjednoczyli się w tym
celu.
Niemcy odgrywają wiodącą
rolę w próbach przełamania im
pasu w sprawie irańskiego pro
gramu jądrowego. Teheran
twierdzi, że jest on mu potrzeb
ny, by produkować energię dla
gospodarstw
domowych,
a świat zachodni jest przekona
ny, że chodzi o wyprodukowanie broni jądrowej. M

Ona ma być nową dziewczyną agenta 007 Jej Królewskiej Mości
25-letnia Joanna Ignaczewska zagra w kolejnym filmie o agencie Jamesie Bondzie. To może być dla niej przepustka do wielkiej kariery.
Tę wiadomość oficjalnie po
twierdza menadżerka artyst
ki, Monika Batogowska. Jed
nak szczeciński krytyk filmo
wy Jerzy Koralewski prze
strzega przed pewnością, że
w kolejnym „bondzie” polską
aktorkę obejrzymy.
- Nie powinniśmy się
do końca przywiązywać
do informacji o Joannie Ignaczewskiej jako dziewczynie
Bonda, bo dopóki nie zaczną
się zdjęcia do nowego odcin
ka, jeszcze wiele może się
zmienić - zaznacza Koralew
ski. - W przypadku filmów
o Bondzie cała otoczka rekla
mowa jest bardzo rozwinięta

i najnowsza informacja może
być jej elementem. In
na rzecz, że dziewczynami
Bonda zwykle nie zostają
znane i wybitne aktorki, ale
przede wszystkim młode
i ładne dziewczyny, dla któ
rych ta rola może stać się
furtką do kariery. Tak było
z Izabellą Scorupco, której
zarzucano, że była zbyt zim
na, ale rola w filmie o Bon
dzie niewątpliwie jej pomo
gła. Może tak samo będzie
z panią Ignaczewską.
Polska aktorka będzie 23
partnerką Daniela Craiga.
Zastąpi w tej roli Olgę Kurylenko z Ukrainy, która wy

stąpiła w 22. części filmu
„Quantum of Solace”. Będzie
też drugą Polką, która zosta
nie dziewczyną Bonda. Wcze
śniej u jego boku stanęła
mieszkająca w Szwecji Iza
bella Scorupco. Kreacja
sprytnej i nieśmiałej Rosjan
ki w „Golden Eye” z 1995 ro
ku z debiutującym w głównej
roli agenta 007 Piercem Brosnanem stała się dla niej
furtką do kariery.
Ignaczewska też szukała
szczęścia w USA. W końcu
dostała sie do słynnego Ac
tors Studio Lee Strasberg
Theatre and Film Institute,
a w 2007 roku zdobyła upra

gniony dyplom. Tam wypa
trzyła ją Debbie McWilliams,
odpowiedzialna za dobór ob
sady filmów o Jamesie Bon
dzie. „Super Ekspresowi” po
wiedziała, że Ignaczewska
ma bardzo dobre kwalifika
cje do tej roli.
W pierwszych wypowie
dziach dla krajowych mediów
Ignaczewska nie ukrywa, że
jest szczęśliwa. Uważa że rola
partnerki Bonda jest jej wiel
ką szansą, ale jednocześnie
podkreśla, że nie przyszło to
łatwo, bo ostatnie dwa lata jej
życia były pełne pracy i wy
rzeczeń.

Wygraj zaproszenie
na biesiadę z Bayer Full!
Zbierając Złotą Kolekcję BAYER FULL można wziąć udział w konkursie, w któ
rym można wygrać bardzo wyjątkowe nagrody - pięć dwuosobowych zaproszeń
na wyjątkową biesiadę z zespołem Bayer Full zorganizowaną specjalnie dla
Czytelników „Głosu". Laureaci naszego konkursu będą mogli nie tylko ucztować
przy jednym stole z muzykami, lecz także bawić się przy muzyce Bayer Full

_
konkursowy €>/10 Sobota, 29.08.2009r.
Kupon

Imię i nazwisko:

na żywo! By wziąć udział w konkursie wystarczy:
* Wycinać z gazety kupony, które do 12 września włącznie będą się ukazywać
w sobotnich wydaniach „Głosu", do których będą dołączone płyty

Adres zameldowania:

z kolekcji Bayer Full.

m Dostarczyć komplet 10 kuponów do piątku, 18 września br.
pod jednym z adresów: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin;
ul. Pobożnego 19,76-200 Słupsk; ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
z dopiskiem „Bayer Full".

m Spośród Czytelników, którzy nadeślą komplety kuponów, zostaną wyłonieni
zdobywcy nagród.
* Listę nagrodzonych zamieścimy w „Głosie" w piątek, 25 września br.

m Informacje o konkursie pod nr. tel. 094 347 35 17. Regulamin do wglądu
w siedzibach redakcji (adresy powyżej).

Kod pocztowy:............... Miejscowość:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby konkursu „Bayer Full" przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51 zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszy
mi zmianami). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści
moich danych oraz ich poprawiania oraz
o dobrowolnym charakterze
ich udostępnienia.
Podpis:............................. .....

Zbigniew Marecki

Joanfia Ignaczewska

Fot.joannaignaaewska.p[

Dziewiątą płytę ze
Złotej Kolekcji
j
przebojów Bayer Full, j
na której znajduje się
m.in. wielki hit
"Taniec Miłości",
będzie można kupić
z Głosem 5 września.
Gazeta z płytą w cenie 5,90 zł

2164009G1K1-AD
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W 70. rocznicę Września
NASZA KOLEKCJA Za kilka dni będzie można kupić pierwszy tom kolekcji pt. „Historia II wojny światowej". Na początku
tygodnia harcerze będą zachęcać słupszczan do zakupu książek. We wtorek odbędą się oficjalne uroczystości.
Marcin Markowski
marcin.markowski@gp24.pl

We wtorek, 1 wrzenia
przypada 70. rocznica wybu
chu drugiej wojny świato
wej, czyli najtragiczniejsze
go konfliktu, który pochłonął
70 milionów ludzkich ist
nień.
Natomiast w poniedziałek
i we wtorek na ulicach Słup
ska będzie można zobaczyć
kilkudziesięciu harcerzy,
rozdających słupszczanom
ulotki zachęcające do zaku
pu naszej wyjątkowej kolek
cji książek pod tytułem „Hi
storia II wojny światowej”.
- Harcerze od godziny 13
rozdadzą mieszkańcom mia
sta aż 10 tysięcy ulotek
- mówi Robert Chomicki,
harcmistrz
słupskiej
drużyny. - Przez dwa dni bę
dzie można ich spotkać
w Centrum Handlowym
Jantar, Galerii Słupsk, hi
permarkecie
Kaufland,
w Realu w Kobylnicy, na uli
cy Wojska Polskiego oraz
na Starym Rynku. Z ulotek
będzie można dowiedzieć się
wszystkiego na temat kolek
cji „Głosu Pomorza”.
Harcerze, którzy już wi
dzieli pierwszy tom „Historii
II wojny światowej”, nie
ukrywali, że jest to jedno
z lepszych opracowań, z jaki-

■ Słupsk - godz. 9 msza
święta w intencji ojczyzny
w Kościele Mariackim, godz.
9.30 wystawienie przez woj
sko i harcerzy posterunku
honorowego przy pomniku
Żołnierza Polskiego na placu
Zwycięstwa, godz. 9.45 prze
marsz ulicami miasta, godz.
10.30 rozpoczęcie uroczysto
ści przy pomniku Żołnierza
Polskiego.
■ Lębork - godz. 13 przy pły
cie Pocztowców Gdańskich
odbędzie się uroczystość
upamiętniająca 70. rocznicę
wybuchu II wojny światowej,
godz. 14 w kościele pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego
przy ul. Kaszubskiej rozpocz
nie się msza, po niej odbę
dzie się Apel Pamięci
przy zbiorowej mogile za
mordowanych więźniów filii
obozu Stutthof.
■ Ustka - godz. 12 złożenie
kwiatów przy pomniku Pań
stwa Podziemnego i Armii
Krajowej.

W Słupsku już wczoraj trwały przygotowania do obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
mi mieli do tej pory do czynienia.
- Sama także będę zbierać kolejne tomy, bo przede
wszystkim książki z cyklu
„Historia II wojny świato-

wej” przydadzą mi się
do matury - mówi 17-letnia
Anna Kaczkowska, harcerka. - Każda z grup harcerzy
będzie miała pierwszy tom
książki, by móc zaprezento-

Fot.Knyntof Tomasik

wać go zainteresowanym
osobom.
Nasza kolekcja od 1 wrześnią
będzie
dostępna w punktach sprzedaży
prasy w cenie 9,99 zł.

Kolejne tomy poświecone
historii wojny będą sprzedawane co wtorek w tej samej
cenie. Natomiast prenumeratorzy „Głosu” otrzymają
pierwszy tom pt. „Kampania

wrześniowa 1939 roku”
w prezencie.
Kolekcja 26 książek „Gło
su” została przygotowa
na specjalnie dla czytelni
ków przez wybitnych histo
ryków i znawców tematyki
wojennej związanych z re
dakcją magazynu „Mówią
wieki”. ■

Nie chciało Intercity, pojedzie Interregio
KOMUNIKACJA Już we wtorek, 1 września, w swoją pierwszą trasę wyruszy bezpośredni pociąg Interregio łączący Słupsk z Poznaniem.
We wtorek rano wyruszy
bezpośredni
pociąg
ze
Słupska
do
stolicy
Wielkopolski. To odpowiedź
spółki PKP Przewozy Regio
nalne na likwidację pocią
gów pospiesznych PKP In
tercity na tej trasie, które
znikną z rozkładu jazdy
na początku września.
Nowy pociąg będzie kur
sował codziennie. Ma odjeż

dżać ze Słupska rano, by
do stolicy Wielkopolski do
trzeć około południa. W po
wrotną podróż wyjedzie
po południu, by dotrzeć
do Słupska wieczorem.
- Decyzję o uruchomieniu
tego pociągu podjęto w ostat
niej chwili i dlatego trudno
jeszcze mówić o dokładnym
rozkładzie jazdy - tłumaczy
Piotr Janicki, rzecznik Po

Jeszcze raz
o parku wodnym

morskiego Zakładu Przewo
zów Regionalnych w Gdyni.
- Trwa ustalanie wszystkich
szczegółów. O konkretnych
godzinach oficjalnie będzie
my mogli rozmawiać dopiero
w poniedziałek.
Nieoficjalnie dowiedzieli
śmy się, że nowy pociąg ma
kursować przez Koszalin,
Szczecinek i Piłę. Przy takiej
trasie
bilet
normalny

za przejazd będzie kosztował
około 40 złotych, uczniowie

To nowa marka pociągów da
lekobieżnych uruchamianych
przez spółkę PKP Przewozy
Regionalne.
Są
tańsze
od konkurencyjnych pocią
gów pospiesznych PKP Inter

city, jednak standard podróży
jest zbliżony do zwykłego po
ciągu osobowego. Dzięki te
mu zapewniają tanie i szybkie
połączenia pomiędzy naj
większymi miastami.

Średniej wielkości firma produkcyjna
poszukuje osoby na stanowisko
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inwestycja, która może być
kołem zamachowym lokalnej
gospodarki, nie złożył broni.
Wczoraj ponownie wpły
nął wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej Rady Miej
skiej, która, jak już ustalo
no, odbędzie się w najbliższy
piątek, 4 września, o godzi
nie 15.
Zostanie na nim rozpa
trzony ten sam projekt budo
wy akwaparku w Słupsku,
już raz odrzucony przez rad
nych.
Michał Kowalski

- To bardzo dobra decyzja
- mówi Wojciech Zdanowski
z Instytutu Rozwoju i Pro
mocji Kolei. - Gdy PK[P In
tercity wycofuje się z takich
regionów jak Pomorze Środ
kowe, Interregio może stać
się dla mieszkańców dosko
nałym oknem na świat.
Trzeba z takich okazji korzy
stać - mówi.
(wna)

SŁUPSK Prezydent zwołał sesję nadzwyczajną.
Akwapark znowu wraca
do radnych. Maciej Kobyliń
ski, prezydent Słupska, po
nownie wystąpił o zwołanie
nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej, gdzie wniesie już
raz odrzucony projekt budo
wy w mieście akwaparku.
Przypomnijmy, że kilka
naście dni temu słupscy rad
ni stosunkiem głosów 10
do 8 odrzucili koncepcję bu
dowy akwaparku w Słupsku
- ich zdaniem pomysł jest
zbyt kosztowny. Z kolei pre
zydent, który uważa, że to

i studenci pojadą za około 25
złotych.

Sydkraft BC Słupsk Spółka z o.o.
ul. Słoneczna 15 D
76-200 Słupsk
tel. 0-59/ cen. 8411-311, fax 8422-061
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
vm Wydział Gospodarczy KRS nr 0000094197
NIP: 839-000-77-28; kapitał zakł. S7.0SS.500, - zł.

informuje, że w związku
z planowanymi pracami
remontowymi na sieci ciepłowniczej
w dniu 8 i 9 września 2009 roku

Wymagania:
• Podstawy analizy finansowej
• Umiejętność czytania
zestawień księgowych

• Znajomość rachunku kosztów
Oferujemy:
• Stałe zatrudnienie, pakiet szkoleń,

możliwość rozwoju i awansu zawodowego.
CV oraz list motywacyjny z dopiskiem „Analityk Finan
sowy”, wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwa

rzanie i przechowywanie danych osobowych, prosimy
przesyłać na adres e-mail: pracal505@interia.pl
776309SLBH A
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Trasa Kaszubska coraz bliżej
KOMUNIKAÜA Aż 41 domów i zakładów pracy, w tym 8 w Lęborku, zostanie wyburzonych w czasie budowy wariantu
południowego drogi S6. Takiego wyboru chcą dokonać urzędnicy.
Marcin Prusak
marcin.prusak@gp24.pl

To dane oszacowane przez
mieszkańców miasta, drogo
wcy nie podają takich infor
macji w tej sprawie. Pewne
jest tylko to, że budowa waż
nej dla Pomorza drogi teraz
nabierze tempa. Wszyscy
mieszkańcy Lęborka są
zgodni, że trzeba budować
nowe drogi. Na tych, które
teraz są na Pomorzu, nie da
się jeździć, bo jest zbyt wiel
ki tłok samochodów. Proble
mem jest tylko to, jaką trasą
ma przebiegać bardzo waż
na dla województwa pomor
skiego droga ekspresowa S6
Goleniów - Gdańsk. Trasa
ta ma mieć około 330 kilo
metrów długości i biec
równolegle do brzegu Bałty
ku. Diabeł jednak tkwi
w szczegółach. Wczoraj Ge
neralna Dyrekcja Dróg Kra
jowych i Autostrad zakoń
czyła posiedzenie Komisji
Oceny Przedsięwzięć Inwe
stycyjnych (KOPI) dotyczą
ce przebiegu Trasy Kaszub
skiej S6. Komisja rekomen
dowała jako podstawowy
przebieg tej trasy według
wariantu
południowego.

Z taką decyzją nie zgadzają
się mieszkańcy Lęborka i po
bliskich Mostów. Poprowa
dzenie drogi tą trasą ozna
cza wyburzenie - według ich
obliczeń - 41 budynków.
A może być ich nawet więcej.
- Mapy, według których dro
gowcy wytyczają przebieg tej
drogi, pochodzą sprzed 3 al
bo nawet i 4 lat - mówi Ze
non Gleske, przedstawiciel
komitetu protestacyjnego
w Lęborku. - Nie ma na nich
zaznaczonych wielu budyn
ków, bo przecież w tym cza
sie był boom budowlany i po
wstało wiele nowych domów.
Przedstawiciele
firmy
projektowej DHV przyznają,
że to może być problemem,
ale praktycznie nigdy nie da
się go rozwiązać. Tłumaczą,
że kontraktem zajmują się
od ok. 2,5 roku. Samo wyko
nanie ortofotomapy, według
której projektują, zajmuje
ok. pół roku. Później, zanim
zacznie się projektowanie,
muszą mieć czas na jej ana
lizę. Wynika z tego, że nawet
jeśli dziś zrobiliby nowe ma
py, to nim zaczęliby projek
tować nową trasę, to mogły
by znów powstać nowe bu
dynki.

LICZBA

Dwa warianty przebiegu trasy S6 w okolicach Lęborka

41

LEGENDA
WARIANT II

— WARIANT II i A
wariant północny - popierany przez

łą i oazą spokoju, a droga ją
zniszczy.
■ 19 czerwca 2009 r.
Mieszkańcy podłęborskich
Mostów protestowali na przej
ściu dla pieszych na krajowej
szóstce przeciwko planowanej
trasie przebiegu przyszłej dro
gi 56. Protestujący nie zgadzali
się z koniecznymi wyburzenia
mi ich domów, a pozostali
obawiali się, że spadną ceny le

160

większość mieszkańców Lęborka i okolic

INNE PROJEKTOWANE DROGI

osób może stracić pracę
po zburzeniu ich zakładów
podczas budowy drogi S6 w tym

«GE> TRASA DOTYCHCZASOWA

samym wariancie.

WĘZŁY KOMUNIKACYJNE

V.

Źródto: GDDKiA

Infografika: 28.08.2009/Artur Wosinek

Większość mieszkańców
powiatu lęborskiego opowia
da się za budową północnego
wariantu S6. Ich zdaniem,
takie poprowadzenie drogi
nie będzie wymagało wybu
rzenia aż tylu budynków,
jak w wariancie południo
wym. GDDKiA zapewnia, że
za wyburzone posesje ich
właściciele otrzymają sowite
wynagrodzenie, ale lęborczanie w to nie wierzą. - Te pie
niądze nie wystarczą na wy
budowanie nowych domów,

a ja nie chcę wynosić się
z miejsca, w którym teraz
mieszkam - mówi Mariusz
Płotka z Lęborka.
Można wręcz powiedzieć,
że nad S6 wisi fatum, bo nie
tylko mieszkańcy Lęborka
protestują w sprawie jej wy
tyczenia. W powiecie wejherowskim mieszkańcy dwóch
gmin nie zgadzają się z pro
ponowanym przez drogo
wców przebiegiem Trasy Ka
szubskiej. Protestuje gmi
na Szemud przeciwko wa-

riantowi północnemu, tzw.
Al. Mieszkańcy wsi Kielno
organizowali już m.in. pikie
ty w Gdańsku, domagają się
ponadto konsultacji w spra
wie nowej trasy. We wsi Bo
jan mieszkańcy zablokowali
rondo w Chwaszczynie. Na
tomiast w powiecie kartu
skim mieszkańcy Przodkowa
i Żukowa protestują prze
ciwko wariantowi południo
wemu na tym odcinku. Nie
chcą,
żeby
samochody
na drodze ekspresowej jeź-

dziły tuż pod oknami ich do
mów.
Nowa droga rozgrzewa
emocje mieszkańców choć
nie wiadomo jeszcze, kiedy
miałaby zacząć się jej budo
wa. - Tej trasy nie ma w rzą
dowym programie budowy
dróg do 2012 roku - mówi
Marcin Hadaj z GDDKiA
w Warszawie. - Podjęta
wczoraj decyzja to dopiero
pierwszy krok. Na pewno
jednak teraz prace nad dro
gą powinny toczyć się szyb
ciej niż do tej pory. ■

REKLAMA

KALENDARIUM TRASY KASZUBSKIEJ
■ 1 lutego 2009 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Kra
jowych i Autostrad przedsta
wiła mieszkańcom trzy wa
rianty drogi 56. Najwięcej
emocji wywołał wariant prze
prowadzenia drogi w pobliżu
jeziora Lubowidz. Przeciwni
temu byli członkowie Towa
rzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby.
Ekolodzy wskazywali, że te
ren ten jest przyrodniczą per

domów może zostać zburzonych
podczas budowy trasy S6
wytyczonej na południu

wariant południowy - wybrany przez
urzędników w Warszawie

żących przy planowanej dro
dze nieruchomości.
■ 14 lipa 2009 r.
Mieszkańcy Lęborka i Mo
stów protestowali na krajo
wej szóstce przeciwko wa
riantowi południowemu S6.
Ich protest przyniósł wtedy
skutek i GDDKiA wstrzymała
się na miesiąc z decyzją o lo
kalizacji drogi.

zka
Ananas możesz liczyć!

(map)

Jak wybór wariantu południowego Trasy Kaszubskiej wpłynie na twoje życie?

bez (

łf"

i

Marian Dworczak, emeryt

Stefania Pobłocka, emerytka

Agnieszka Otrząsek, filozof

- Na mnie budowa drogi
nie wpłynie w żaden sposób,
ale protestuję przeciwko bu
dowaniu czegoś wbrew opinii
mieszkańców naszego miasta.
Przecież wielu z tych ludzi stra
cić może swój dorobek całego
życia.

- Mieszkam w Mostach
i choć bezpośrednio nie ucier
pię na budowie, to boję się, że
w mojej miejscowości będzie
teraz tak wielki ruch, że nie bę
dzie można się po niej poru
szać, bo droga przebiegnie
przez wieś.

- Budowa drogi wariantem
południowym oznacza, że
dom moich rodziców zostanie
wyburzony. Wiem, ile wysiłku
kosztowało ich wybudowanie.
W ich wieku nie będą już mieli
sił na budowę nowego domu.

✓ aktualności
✓ ogłoszenia
✓ galerie
✓ forum
✓ sport
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To już ostanie trzy dni laby
KONIEC WAKAÜI Dla dzieci i młodzieży to ostatni weekend odpoczynku przed szkołą. Podpowiadamy, gdzie uczniowie
mogą spędzić ostatnie wolne dni dwumiesięcznej laby.
TO KONIEC WAKACJI

Marcin Markowski
marcin.markowski@gp24p!

Wiele dzieci i młodzieży
ze Słupska spędziło wakacje
w mieście i najbliższej okoli
cy. Małych słupszczan moż
na było spotkać na podwór
kach, w Parku Kultury i Wy
poczynku czy przy stawkach
przy ulicy Arciszewskiego.
- Nigdzie nie wyjeżdżałam,bo przez całe wakacje pilnowa
łam brata - mówi 17-letnia Pa
trycja Paprocka ze Słupska.
- Jedyną rozrywką dla mnie
było właśnie pływanie w staw
ku czy wyjazdy do Ustki.
Niektóre maluchy spędzi
ły letni czas u rodziny. - By
łem u cioci w Dębnicy Ka
szubskiej - dodaje 8-letni
Miłosz Tołoczko ze Słupska.
- Mogłem tam poskakać
na trampolinie i pokarmić
zwierzęta.
Nad słupskim kąpieliskiem
przy ul. Arciszewskiego spotka
liśmy też dzieci, które kilka ty
godni spędziły na kolonii.
- Byłem nad jeziorem
Przywidz - opowiada 11-let
ni Marek Choiński ze Słup
ska.
Ostatniego weekendu wa
kacji nie lubią wszyscy
uczniowie. W sobotę i nie
dzielę nie zabraknie jednak
atrakcji.

To już ostatnia strona nasze
go „Głosu na lato", który mo
gli Państwo śledzić przez całe
wakacje. Dziękujemy wszyst
kim czytelnikom za pomysły,
uwagi, udział w letnich plebi
scytach oraz za wszystkie ry
sunki od dzieci przedstawia
jące ich pobyt na wakacjach.
Od poniedziałku zapraszamy
do czytania strony, na której
będziemy informować o naj
ważniejszych wydarzeniach
kulturalnych.

W sobotę na promenadzie
w Ustce odbędzie się impre
za „Żegnaj lato na rok”.
Od godz. 17 dzieci będą mo
gły zobaczyć teatrzyk Abra
kadabra. Natomiast później
na scenie zaprezentuje się
zespół Akurat.

Największa
impreza
na zakończenie wakacji od
będzie się jednak w niedzielę
na placu Zwycięstwa w
Słupsku.
Na scenie publiczność roz
bawi kabaret OT.TO. Potem
pojawi się jeden z najbar

dziej obiecujących polskich
zespołów, czyli formacja Pec
tus. Słupscy fani wreszcie
będą mogli usłyszeć na żywo
hit zespołu pod tytułem „Je
den moment”. Jako gwiazda
wieczoru na scenie zagra ze
spół Blue Cafe, który zapre

zentuje swoje wszystkie naj
bardziej znane utwory.
Tego samego dnia warto też
odwiedzić Zagrodę Albrechta
w Swołowie. Tym razem mu
zeum zaprasza do zabawy
pod hasłem „Smakołyki z babci
nej kuchni”. W południe w za-

Upałów nie będzie,
może popadać
W sobotę i niedzielę nad Po
morze Środkowe dotrze ła
godniejsze i wilgotniejsze po
wietrze atlantyckie. Pogoda
będzie więc bardziej sprzyjać

spacerom, niż wylegiwaniu się
na plaży.
- Popołudniami zarówno
w sobotę, jak i niedzielę możli
we będą niewielkie i przelotne
opady deszczu - mówi Krzysz
tof Ścibor ze słupskiego Biura

Prognoz Pogody Calvus.
- Temperatura nad samym
morzem wzrośnie w ten
weekend do 18 stopni Celsju
sza, w głębi lądu temperatura
powietrza osiągnie maksymal
nie 21 stopni. Najsilniejszy

wiatr wiał będzie nad samym
morzem.
Natomiast poniedziałek bę
dzie już bardziej słoneczny
i trochę cieplejszy. Pogoda
ponownie sprzyjać będzie pla
żowiczom już od wtorku.

grodzie będzie można zobaczyć
spektakl pt. „Podwórko ma
rzeń” w wykonaniu aktorów
z Teatru Lalki Tęcza. Wstęp dla
dzieci do 12 lat jest bezpłatny.
Wszyscy inni zapłacą za wej
ściówkę 4 i 6 złotych.
Ten weekend w wielu
miejscach będzie też ostat
nią możliwością na kąpiel
pod okiem ratownika. - Na
słupskim kąpielisku przy
ulicy Arciszewskiego oraz
na plaży w Rowach ratowni
cy będą tylko do końca sierp
nia - mówi Piotr Dąbrowski
prezes słupskiego WOPR.
- W Ustce będzie się moż
na kąpać dwa tygodnie dłu
żej pod okiem ratowników,
którzy do 15 września będą
zajmować jedno ze stano
wisk. ■

Niestety, to będzie już po
wakacjach, (dmk)

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA
POGODY W REGIONIE
W NASZYM SERWISIE
www.gp24.pi/pogoda
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Już / poniedziałek, 31 sierpnia tylko z „Głosem"
wyjątkowy ezei od ENERGI

a w nim kalendarium roku szkolnego 2009/2010
z ważnymi dla uczniów datami, miejscem na plan lekcji i notatki
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Mieszkańcy czekają na barierki
INTERWENGA Słupszczanie z ulicy Nad Śluzami do tej pory nie doczekali się barierek odgradzających chodnik od jezdni
na niebezpiecznym skrzyżowaniu przy ich ulicy.
Marcin Markowski
nnarcin.markowski@qp24.pl

Kilka miesięcy temu pisa
liśmy o tym, że mieszkańcy
oraz
pracownicy
ulicy
Nad Śluzami w Słupsku boją
się spacerować po swojej uli
cy. Uważają oni, że jest tam
jeden z najbardziej niebez
piecznych zakrętów w mie
ście.
Trudno im nie wierzyć, sko
ro regularnie zdarzają się nie
bezpieczne wypadki. Ostatnie
miało miejsce tu miesiąc temu,
kiedy kierowca osobowego
volkswagena passata nie zdołał
zapanować na zakręcie nad
swoim autem i uderzył w drzewo. Kilka tygodni wcześniej
miała tam też miejsce inna groźna kolizja. Wtedy opel
astra nie wyrobił na zakręcie
i uderzył w ogrodzenie restau
racji Leśna Chata. Pasażerka
trafiła do szpitala z raną głowy.
Pracownicy Zarządu Dróg
Miejskich zapewnili na naszych łamach, że postarają
się jak najszybciej zainstalować na tym zakręcie barierki oddzielające jezdnię
od chodnika.
Niestety, do tej pory barierki nie pojawiły się.

ć

v
i
r

a
1

a

y
z

[
LT

Parku Kultury i Wypoczyn
ku - mówi pani Agnieszka.
- Widziałam, jak wdrzewo
uderzyła kobieta, która po
chwili szybko odjechała i zo
stawiła po sobie plamę oleju.
Tutaj takie zdarzenia mają
miejsce każdego miesiąca.
Z kolei inny czytelnik po
informował nas, że na po
czątku tygodnia kierowca to
yoty yaris także nie wyrobił
na zakręcie i prawie uderzył
w drzewo.
- To trwało ułamki se
kundy. Dobrze, że przecho
dziłem w pobliżu mostu,
a nie właśnie w tym miejscu,
bo zostałbym potrącony
- mówi Wojciech Kowalew
ski ze Słupska. - Widać było,
że kierowca się przestraszył
i szybko odjechał.
Zapytaliśmy więc dyrek
tora Zarządu Dróg Miej
skich, dlaczego do tej pory
na niebezpiecznym zakręcie
nie pojawiły się barierki.
- Na wszystko są potrzeb
ne pieniądze i z pewnością
barierki zostaną tam zain
stalowane - mówi Wiesław
Kurtiak, dyrektor ZDM
w Słupsku. - Będą one usta
wione najpóźniej do końca
października. ■

_______

Niebezpieczny zakręt przy ulicy Nad Śluzami w Słupsku.
- Przed każdym wyjściem
dziecka z domu upominam je,
żeby uważało na samochody, bo
nie raz wjeżdżały one na chod
nik. To naprawdę cud, że do tej
pory żaden nie wjechał w grupę

przechodniów - mówi pani An
na (nazwisko do wiadomości re
dakcji), mieszkanka ulicy Nad
Śluzami. - Nie mogę zrozu
mieć, dlaczego nikt nie dba
o bezpieczeństwo pieszych.

Fot Kam» Nagirek
Z naszą redakcją wielo
krotnie kontaktowała się
w tej sprawie pani Agniesz
ka, która również od lat
mieszka przy ulicy Nad Ślu
zami.

- Nie raz widziałam, jak
kierowcy nie wyrabiali
na zakręcie i wjeżdżali
na chodnik, a przecież spa
ceruje tu mnóstwo przechod
niów idących do lasu lub

BANK POMOCY

Śmieci walały się na trawniku

y

ą
(-

Oddam
■ Pan Jacek ze Słupska ma
do oddania wózek głęboki (może
być również spacerówką). Kon

INTERWENCJA Mieszkańcy ulicy Armii Krajowej twierdzili, że w części ulicy brakuje śmietnika. Nowe kosze już się pojawiły.
Pan Artur z ulicy Armii
Krajowej poprosił nas o in
terwencję w sprawie posta
wienia kosza na śmieci
przy jego ulicy.
Według naszego czytelni
ka, z powodu braku pojemni
ka na odpadki klienci pobli
skich sklepów wyrzucają pa
pierki wszędzie wokół.
- Jeden z koszy znajduje się
na początku ulicy po stronie
starostwa, natomiast kolejny
jest już przy przystanku auto
busowym - mówi pan Artur.
- W części przy kamienicy 35
brakuje takiego pojemnika,
chociaż w pobliżu jest dużo

o

sklepów spożywczych. Prze
chodnie zaśmiecają więc pas
zielem ciągnący się wzdłuż uli
cy. Trawnik zamiast zdobić uli
cę, bardzo ją szpeci. Najgorzej
jest rano. Wtedy można zoba
czyć butelki po piwie i opakowa
nia po słodyczach czy chipsach.
O sprawie powiadomili
śmy pracowników Przedsię
biorstwa Gospodarki Komu
nalnej. Ci zapewnili nas, że
postarają się rozwiązać pro
blem najszybciej jak będzie
to możliwe.
- Jeśli rzeczywiście bra
kuje tam kosza na śmieci,
postawimy nowy lub przesu

takt 0 601243 467 (po godz. 9).
■ Pani Urszula ze Słupska ma

niemy ten, który znajduje
się nieco dalej. Nam również
zależy na tym, żeby ulica by
ła czysta - mówi Józef Wołyniak z PGK.
Już następnego dnia
po
naszej
interwencji
w miejscu, gdzie nasz czytel
nik zauważył śmieci, stanął
kosz na odpadki. Kolejny
śmietnik PGK ustawiło kil
kanaście metrów dalej.

do oddania

bardzo dobrym stanie.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt:

do oddania

i

I1Ä

fl

849

478

monitor do kompute

Kontakt: 0 500 023 054
(od godz. 9).

Potrzebuję
łó
żeczko dla niemowlaka i łóżko pię
trowe. Kontakt 0 792 307112.
■ Mieszkanka Słupska prosi o

Marcin Markowski

Dziękujemy

■ Pani Jadwiga ze Słupska prosi

Józefowi Wołyniakowi z Przedsię

o wirówkę. Kontakt: 0 721 482
325.

biorstwa Gospodarki Komunalnej
za szybką interwencję.

Zaśmiecony pas zieleni przy ul. Armii Krajowej.

■ Pani Bożena ze Słupska prosi

Fot. Kam»

!
uchu charakterystyczny tatuaż.

■ Ośmiotygodniowa suczka szu

Kontakt: 601348 677.

ka nowego domu. Jest bardzo mi
łym i żywym psiakiem, dominuje

wy, cichy i spokojny. Warto, żeby
w nowym domu miał możliwość
hasania na świeżym powietrzu.

■ Słupski oddział Towarzystwa

do oddania miesięcznego pieska

nad swoim rodzeństwem. Jest

Jest łagodny w kontakcie z innymi

Opieki nad Zwierzętami szuka do
mu dla czteromiesięcznego kocurka. Kotek jest zdrowy. Kontakt:

(mieszkaniec labradora). Szcze

po niskich rodzicach, idealnie na
daje się do bloku lub małego dom-

0 511566976.

ku. Kontakt 0 721326 756

psami. Kontakt 0 691387 530.
■ Towarzystwo Opieki nad Zwie
rzętami szuka domu dla trzymie

0 605 881147.
■ Słupski oddział Straży dla zwie

■ Pani Marzena ze Słupska ma
do oddania małą, czarną kotkę.

■ Słupski oddział Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami szuka no

sięcznych kociąt. Zwierzaki są
zdrowe, odpchlone, odrobaczone

rząt szuka właściciela ok. cztero
letniego psa (labrador). Zwierzak

Zwierzak ma cztery miesiące,

wego domu dla pieska. Został po

umie korzystać z kuwety. Kontakt

i nauczone czystości.
0 605 881147.

jest maści beżowej i ma na lewym

0507 876 815.

rzucony miesiąc temu. Nie uro
śnie on duży. Zwierzak jest płochli

niak jest maści czarnej. Kontakt

508

ra.

SZUKAMY DOMU PU ZWIERZĄT

■ Pani Katarzyna ze Słupska ma

0

(po godz. 9).
■ Pan Marcin ze Słupska ma
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Zaadoptuj psa lub kota
lilWi

wersalkę i fotel roz

kładany w

o meble kuchenne.
0 607 397 468.

Kontakt.

(dmk)

Rzeczy do oddania moż
na zgłaszać e-mailowo
pod adresem: akcja@gp24.pl
lub telefonicznie pod nume
rem 059 848 81 21. W ten
sam sposób można zgłaszać
prośby o potrzebne rzeczy.

Kontakt:
(dmk)

o meble i łóżko. Kontakt: 0 506
119 034.
■ Pani Teresa ze Słupska prosi

Miesięczny szczeniak. Fo,.Mkt*ł&ymajda
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INFORMATOR SŁUPSKI
Ratuszowa, ui. Tuwima 4, tel. 059
842 49 57; Przy Placu Dąbrow
skiego, (wejście od ul. Przemysło
wej) otwarta codziennie 8-22, tel.
059 840 30 22.

IB1
Milenium, tel. 059 842 5191 Za
łoga G, godz. 14.30,16.30; Miłość
na wybiegu, godz. 18.30 i 20.30;

Powieszeni za miłość
ZAGADKI Z PRZESZŁOŚCI Za utrzymywanie bliskich kontaktów z Niemkami, jeńców czekała kara
śmierci. Tak stało się w Smołdzinie w 1943 roku. Możesz pomóc wyjaśnić tajemnicę z lat wojny.

Rejs nieczynne.

JEDZENIE NA TELEFON

Michał Kowalski

Merano Pizzeria - Kebab, ul. Kró

michal.kowalski@gp24.pl

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

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

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

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

KOMUNIKACJA
PKP 94 91; 059 728 1120; PKS
059 842 42 56; dyżurny ruchu
059 843 71 10; MZK 059 848
93 06, Nord Express 059 843 23
41.

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, alarmowy 19588, ul. Armii
Krajowej 15, tel. 059 842 8196,
0 601 928 600, H. K. Banacho
wie; Zieleń - ul. Kaszubska 3A,
całodobowo, O 502 525 005;
059 8411315, Hades, ul. Koper
nika 15, całodobowo: tel. 842 98
91, O 601 663 796. Przewóz
1 przechowanie bezpłatne; Her
mes, ul. Obr. Wybrzeża 1, (całodo
bowo) tel. 059 842 84 95; CT604
434 441.

IVMT1
Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, tel.
059 842 84 71; ul. Kopernika,
tel. 059 842 84 81; Policja 997; ul. Reymonta, tel. 059 848
06 45; Straż Miejska 986; 059
843 32 17; Straż Gminna 059
848 59 97; Straż Pożarna 998;
Pogotowie Ratunkowe 999;

INFORMATOR USTECKI
imrnm
sobota Nadmorska, ul. Marynarki
Polskiej 31, tel. 059 814 77 70;

niedziela Panaceum 013, ul. Ko
pernika 18, tel. 059 814 43 67.

IMil
Delfin: Prawdzika Historia Kota
w Butach, godz. 15 i 17; Ja Cię ko
cham a Ty z nim, g. 19; Trzy króle
stwa, g. 21 (niedz. godz. 21.30).

iwiim

skiej Gardnie Wielkiej. Według
jego zeznań wykonała ją do
kładnie ta sama obsada co
w Żelazie.
Inni świadkowie zeznawali
jednak, że nawet jeńcy przyła
pani na utrzymywaniu kontak
tów seksualnych z Niemcami
nigdy nie byli mordowani
w majątkach ziemskich, a tym
bardziej publicznie.
Według ich relacji, wszyscy
byli wywożeni do Słupska,
gdzie znajdowało się miejscowe
centrum robotników przymuso
wych (obozy mieściły się m.in.
w rejonie dzisiejszej ulicy Gdyń
skiej, Poznańskiej, pl. Dąbrow
skiego i na dworcu). Według
różnych relacji w 1943 roku by
ło ich zgromadzonych około 500
(m.in. jeńcy francuscy i radziec
cy), a pod koniec wojny mogło
być ich nawet 1000.
Oprócz jeńców w Słupsku
przebywało też pełno robotni
ków przymusowych. Najbar
dziej znana sprawa, która była
z nimi związana, wiąże się
z wykonaniem egzekucji na 22
osobach w dniu 7 marca 1945
roku, dzień przed zajęciem mia
sta przez Armię Radziecką.
Do dziś nie wiadomo, jakie
było tło tej egzekucji. Zaraz
po wojnie uważano, że byli to
powstańcy warszawscy. Doko
nano ekshumacji ich ciał, a na
stępnie pochowano ponownie
na placu przy dzisiejszej ulicy
Szarych Szeregów.

W październiku 1943 roku
w majątku Smołdzino, w miej
scowości Żelazo, miało dojść
do egzekucji trzech jeńców fran
cuskich.
Na stałe jeńcy wojenni sta
cjonowali wtedy w Słupsku.
Tam byli rozdzielani przez
Niemców po okolicznych miej
scowościach. Niektóre z ich obo
wiązków dotyczyły pracy w ma
jątkach rolnych należących
do bogatych właścicieli ziem
skich. W ten sposób jeńcy trafili
do smołdzińskiego majątku.
Egzekucja
Tuż po wojnie, Polak pracu
jący wczeniej jako furman
w smołdzińskim majątku, zło
żył doniesienie do prokuratury
o tym, że w Żelazie dokonano
egzekucji trzech Francuzów
za utrzymywanie stosunków
seksualnych z Niemkami. Fur
man był mieszkańcem Smołdzi
na. Jak stwierdził przed PRL-owskim prokuratorem, mo
mentu egzekucji nie widział, ale
znalazł się tam chwilę później.
Polak znał osobiście jednego
z zamordowanych. Nazywał się
Moris Canel.
Według relacji furmana eg
zekucji dokonało dwóch eses
manów przebywających na re
konwalescencji z powodu ran
odniesionych w czasie wojny.
Towarzyszyli im oficerowie SS
oraz żołnierze Wehrmachtu.
Francuzów
powieszono
na belce starej huśtawki. Egzekuga miała charakter publicz
ny, jej celem było odstraszenie
innych, którzy chcieliby wejść
w kontakt z niemieckimi kobie
tami.
Śmierć jeńców została udo
kumentowana. Zdjęcie zrobił
smołdziński fotograf Walter
Feldhahn. Według relacji fur
mana, ciała Francuzów zostały
następnie zakopane w pobli
skim lesie.
Prokurator nie dał rady
Sprawa
prokuratorska
utknęła. Mimo wizji lokalnej
przeprowadzonej w Żelazie

Pogotowie Ratunkowe - 059 814
70 09, Kapitanat Portu - 059
814 44 30, Urząd Celny - 059
814 46 37, Straż Miejska - 986,

Egzekucja jeńców francuskich w Żelazie. Październik 1943 roku.
i w Smołdzinie, nie udało się za
leźć miejsca, które byłoby po
dobne do tego ze zdjęcia. Dodat
kowo inni świadkowie nie
chcieli potwierdzić wersji poda
wanej przez furmana, a enerdowskie organy ścigania nie
chciały współpracować.
To zresztą była norma
w okresie PRL. Już w latach 50.
poszukiwanie zbrodniarzy hi
tlerowskich przez władze PRL

odbywało się w dużym stopniu
tylko pozornie. Nikomu nie za
leżało przecież na komplikowa
niu stosunków sąsiedzkich z so
cjalistycznymi przyjaciółmi zza
zachodniej granicy.
W końcu w latach 60. spra
wa utknęła zupełnie i została
zawieszona. Teraz po latach od
nalazła się podczas przekopy
wania archiwów. Trafiła
na biurko prokuratorów Insty

Fot. Mater»* ipn

tutu Pamięci Narodowej
w Gdańsku. - Formalnie musi
my coś z nią zrobić, ponieważ
została zawieszona, a nie za
mknięta - mówi Maciej Szulc.
Słupsk miastem jeńców
Opisywany
przypadek
trzech Francuzów niekoniecz
nie był wyjątkiem. Furman ze
znał, że podobna egzekuga mo
gła mieć miejsce też w pobli

KONDOLENCJE/PODZIĘ

ca

Wszystkim Bliskim .Przyjaciołom, Znajomym .Osobom Życzliwym,
którzy uczestniczyli w Ostatnim Pożegnaniu
śp.

059 814 67 61, 0 697 696 498,
WOPR - 601100 100.

USŁUGI MEDYCZNE

Wyrazy głębokiego współczucia

Mariana Kujawy

Wojewódzki Szpital Specjalistycz
ny, ul. Mickiewicza 12 tel. 059
814 69 68, Poradnia Zdrowia
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 059

Rodzinie
z powodu śmierci
naszej Koleżanki

Serdeczne podziękowanie składa Żona

814 6011.
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Pomóż rozwiązać zagadkę
Dziś, po latach, trzeba sobie
zdawać sprawę, że tajemnica
dotycząca śmierci francuskich
jeńców jest praktycznie nie
do rozwiązania.
Prokuratorzy z IPN-u mają
strzępy informacji dotyczące
okoliczności tego mordu. Wie
dzą jedynie, że prezentowane
przez nas zdjęcie prawdopodob
nie pojawiło się w jakiejś książ
ce. - Być może dzięki pomocy
czytelników „Głosu” uda się
rzucić więcej światła na tę spra
wę - stwierdza Szulc.
Wszelkie osoby, które mo
głyby pomóc w jej rozwiązaniu,
proszone są o kontakt telefo
niczny: 058 660 67 32. ■

aktualności
ogłoszenia
galerie
forum
sport

składają

Zarządy Dyrekcja i Pracownicy
"JANTAR" Sp. z o.o.
w Słupsku

www.gp24.pl
CO
396509USJ_A

BYTÓW

sobota - niedziela III
29 - 30 sierpnia 2009 |||
NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

Nie zdążą z remontami
EDUKACJA Nie uda się przed 1 września zakończyć remontów budynków dwóch przedszkoli
i dwóch szkół w gminie Miastko. Pytaliśmy, czy będzie bezpiecznie.

ANDRZEJ GURBA

andrzej.gurba@gp24.pl

059 822 51 80

w godz. 12-15
Andrzej Gurba
:andrzej.gurba@gp24.pl_____

- Poinformowano mnie, że
przedszkole może nie być czyn
ne w pierwszym tygodniu wrze
śnia, bo nie jest skończony re
mont. To dla mnie problem, bo
nie mam gdzie zostawić dziecka
- mówi matka, której syn zapi
sany jest do Przedszkola nr 1
przy
ulicy
Koszalińskiej
w Miastku.
- Mieliśmy takie obawy,
stąd informacje dla rodziców.
Na szczęście budowlańcy zdążą
na czas - mówi Danuta Sur
macz, dyrektorka placówki.
Teraz montowane są kalory
fery i trwa wielkie sprzątanie.
Do 1 września zakończą się
wszystkie prace wewnątrz bu
dynku. Gotowa jest też fronto
wa elewacja, gdzie są dwa wej
ścia do przedszkola. We wrze
śniu wykonywane będą prace
ociepleniowe i elewacyjne
na ścianach z tyłu budynku,
w pobliżu placu zabaw.
- Ze względów bezpie
czeństwa plac zabaw będzie
wyłączony z użytku. Do tej
części zewnętrznego placu,
gdzie trwa jeszcze remont,
dzieci nie będą miały dostę
pu. Będziemy wychodzili
z dziećmi na publiczne miej
sca zabaw - informuje Da
nuta Surmacz.

Bytów: sobota Jesionowa, ul. Ks.
Domańskiego 3, tel. 059 822 44
19; niedziela Ducha Świętego, ul.
Sikorskiego 14, tel. 059 822 80
80; Miastko: Królowej Jadwigi,
ul. Królowej Jadwigi 12, tel. 059
857 56 76; Człuchów: sobota
Zamkowa, ul. Królewska 2, tel.
059 834 32 58; niedziela Aspirynka, ul. Sobieskiego 5, tel. 059 834
62 44.

IMÜ
Bytów: Albatros Terminator - oca
lenie, godz. 19; Człuchów: Ucie
cha Harry Potter i Książę Półkrwi,
godz. 17; Miastko: Grażyna nie
czynne.

POMOC DROGOWA
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301
316; Człuchów 059 834 14 12; 0
602 176 059.

KOMUNIKACJA

Remontowana jeszcze jest
druga przedszkolna placówka
w Miastku, przy ulicy Konop
nickiej. Tam też na wrzesień zo
stało wykonanie części ze
wnętrznej elewacji z tyłu bu
dynku. Podobnie jak w jedynce,
dzieci nie będą miały do niej do

W czwartek około godziny
23 na skrzyżowaniu dróg
w kierunku Borowego Mły
na, Lipnicy i Chojnic zderzy
ły się czołowo Volkswagen
i mercedes.
Kierowca volkswagena
wyjeżdżał w kierunku Choj
nic i wjechał na przeciwny

Dróg Powiatowych w Bytowie.

niono

ruchu

- Wcześniej był w tym miejscu

jest jednokierunkowa i dość sze
roka, więc nie powinno być proble
mów z ruchem - mówi Konrad

organizację

przy przedszkolu na ulicy Chrobre

znak zakazu zatrzymywania się.

go w Miastku. Na kilkudziesięcio

Utrudniało to rodzicom przywoże

Wyrokiem Sądu Rejonowego
w Słupsku z dnia 03 lipca 2009,

Wyrokiem Sądu Rejonowego w
Słupsku z dnia 08 lipca 2009,
sygn. XIIIK 699/09, dot.

syg n. XIII K 584/09,

|

(ANG)

Główczewski, dyrektor Zarządu

na tym odcinku można zatrzymy
wać się po obu stronach. Ulica

j
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j
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POMORZA

Dodatkowo ustawiono znak ogra
niczający prędkość do 40 kilome
trów na godzinę.

(ang)

OGŁOSZENIA

(ang) |

pas, gdzie znajdował się
mercedes. Nic nikomu się
nie stało. Sprawca kolizji zo
stał ukarany 200-złotowym
mandatem.
Szkody w pojazdach osza
cowano na trzy tysiące zło
tych.

nie dzieci do przedszkola. Teraz

Na wniosek mieszkańców zmie

metrowym odcinku samochody
osobowe mogą się teraz zatrzymy
wać.

Przy przedszkolu
można się zatrzymywać

- Przewodniczący koła po
spieszył się. Zrobiliśmy spo
tkanie. Wyjaśniliśmy sobie
wszystkie kwestie. Nie ma
już tej propozycji. Znajdzie
my kandydata na burmi
strza we własnych szeregach
- zapowiada Ryszard Miecz
kowski, przewodniczący klu
bu radnych PO w Miastku.
Nieoficjalnie dowiedzieli
śmy, że spotkanie PO było
bardzo burzliwe i w męskich
słowach zrugano szefa koła.
- Niestety, zostaliśmy
ośmieszeni - komentuje rad
ny z miasteckiej Platformy
Obywatelskiej.

WYPADEK Czołowe zderzenie.

Stanisław Główczewski, naczel
nik Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego w Miastku.
Według jego zapewnień, zewnętrzne prace remontowe
na ścianach z tyłu szkolnych
budynków potrwają we wrześniu tylko kilka dni. ■

KRÓTKO

MIASTKO Partia wycofuje propozycję.

Volkswagen uderzył
w mercedesa

Szkoły Podstawowej w Świerz
nie.
- Wewnątrz wszystkie prace
są już zakończone. Gotowe są
też elewacje frontowe, tam
gdzie są główne wejścia
do szkół. Nie ma więc żadnego
zagrożenia dla uczniów - mówi

stępu.
Koło
przedszkola
przy ulicy Konopnickiej jest du
ży osiedlowy plac zabaw, a więc
przedszkolaki będą miały
do niego bardzo blisko.
Ekipy budowlane remontują
jeszcze budynki Szkoły Podsta
wowej nr 2 w Miastku oraz

Platforma już nie chce
Romana Ramiona
Lokalna Platforma Oby
watelska nie proponuje już
burmistrzowi Miastka Ro
manowi Ramionowi kandy
dowania z ich szeregów na to
stanowisko w przyszłorocz
nych wyborach samorządo
wych.
Ramionowi
propozycję
złożył niedawno Marek
Kwaśniewski, szef koła Plat
formy Obywatelskiej w
Miastku. Postawił on jednak
warunek, że obecny bur
mistrz ma wstąpić w szeregi
partii.
Okazało się, że propozycja
Kwaśniewskiego nie była
z nikim konsultowana.

PKP 94 91; 0 703 300 000; PKS
Bytów - 059 822 22 38; PKS
Człuchów 059 834 22 13; PKS
Miastko 059 857 2149.

dot. Janusz Wieczorek,
s. Zbysława, ur. 22.04.1973
skazany został na karę 1 (jeden)
roku i 6 (sześć) miesięcy
pozbawienia wolności z
warunkowym jej zawieszeniem
na okres próby lat 4 (czterech),
wymierzono oskarżonemu karę 50
(pięćdziesięciu) stawek dziennych
grzywny ustalając wysokość jednej
stawki dziennej na kwotę
50 (pięćdziesięciu) złotych,
zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych oraz rowerów
na okres 5 (pięciu) lat, podanie
wyroku do publicznej wiadomości
poprzez jego jednokrotną publikację
w Głosie Pomorza w wydaniu
sobotnio-niedzielnym, zasądzono
od oskarżonego na rzecz Skarbu
Państwa koszty sądowe, w tym
wymierzono mu opłatę w wysokości
550 zł, za to że:
w dniu 15.02.2009r. w miejscowości
Dębnica Kaszubska kierując
samochodem Audi 80 nr rej. ZST
38FC nie zastosował się
do orzeczonego prawomocnym
wyrokiem Sądu Rejonowego
w Słupsku zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych,
jednocześnie naruszając zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
kierował pojazdem mechanicznym
będąc w stanie nietrzeźwości.
I badanie - 0,75mg/l,
II badanie - 0,65 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
758009SLBH_A

Czesław Jasiewicz, s. Michała,
ur. 28.01.1961 skazany został
na 6 (sześciu) miesięcy
pozbawienia wolności z
warunkowym jej zawieszeniem
na okres próby lat 2 (dwóch),
zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych oraz rowerów
na okres 3 (trzech) lat,
świadczenie pieniężne w
kwocie 300 (trzystu) złotych na
rzecz Fundacji „Nadzieja” w
Słupsku, podanie wyroku do
publicznej wiadomości poprzez
jego jednokrotną publikację w
Głosie Pomorza w wydaniu
sobotnio-niedzielnym, zwalnia
oskarżonego od ponoszenia
kosztów sądowych, zaliczając
wydatki poniesione w sprawie
na rachunek Skarbu Państwa,
za to że: w dniu 23 marca
2009r. w Ustce na ul.
Mickiewicza na drodze
publicznej nie zastosował się
do orzeczonego przez Sąd
Rejonowy w Lęborku wyrokiem
sygn. akt 545/08 z dnia
28.10.2008r. zakazu
prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych na
okres lat 2 i kierował
samochodem m-ki Fiat o nr rej.
GSL 46AA będąc w stanie
nietrzeźwości (I badanie - 086
mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu).
758109SLBH Ä

sygn.
II K 570/08, dot. Jan Dragun, s. Alfonsa, ur. 01.10.1953 skazany

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 01 lipca 2009,

został na karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia
wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby lat 4
(czterech), 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość
jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych o ciężarze powyżej 3,5 tony na okres 4 (czterech)
lat, częściowe naprawienie szkody poprzez uiszczenie kwoty 1000
(tysiąc) złotych na rzecz PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład Pomorski w Szczecinie, podanie wyroku do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie sentencji wyroku w jednym z
wydań sobotnich dziennika Głos Pomorza, za to, że:
w dniu 16 maja 2008 roku o godz. 5.13 kierując samochodem
ciężarowym Volvo F 12 o nr rejestracyjnym ZSZ 86GU z naczepą,
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z przejazdem kolejowym
wSycewicach gm. Słupsk umyślnie spowodował katastrofę w ruchu
lądowym, w ten sposób, że jadąc z prędkością przekraczającą
dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, znając masę
pojazdu i przewożonego ładunku, nie zachował należytej ostroż
ności w panujących warunkach drogowych i atmosferycznych,
ograniczonych mgłą podczas zbliżania się do oznakowanego
przejazdu kolejowego, pomimo prawidłowo zamkniętych i ozna
czonych pulsacyjnymi światłami o barwie czerwonej rogatek prze
jazdu kolejowego staranował je kierowanym pojazdem i wjechał na
torowisko, gdzie doprowadził do zderzenia z prawidłowo wjeżdża
jącym na skrzyżowanie pociągiem pośpiesznym relacji Słupsk Poznań, powodując wykolejenie się czterech wagonów składu
pociągu, przez co spowodował nieumyślnie zagrożenie dla życia i
zdrowia znajdujących się w tym pociągu 29 osób to, jest pasażerów,
funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei oraz obsługi pociągu, a także
sprowadził zagrożenie dla mienia w wielkich rozmiarach i spo
wodował uszkodzenie zapór, torowiska, trakcji elektrycznej oraz
trzech wagonów i lokomotywy o łącznej wartości 431.736,76 zł,
czym działał na szkodę PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych
w Koszalinie, PKP Cargo S.A. oraz PKP Energetyka Sp. z o.o.
7662Q9SLBH_A

sobota - niedziela
29-30 sierpnia 2009

Została pusta piaskownica

NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

DANIEL KLUSEK__________

daniel.klusek@gp24.pl

§59 848 81 21 i
wgodz. 12-16

INTERWENCJA Z podwórka przy ul. Stryjewskiego zniknął plac zabaw. Mieszkańcy są zbulwerso
wani postępowaniem władz miasta.
Edyta Litwiniuk

INFORMATOR
Lębork: sobota Przy Browarze, al.
Wolności, tel. 059 862 27 66; nie
dziela Stiywald'M, ul. Armii Krajo
wej 32, tel. 059 862 17 41; Łeba:
Słowińska, ul. Kościuszki 70 a, tel.
059 866 13 65; Wicko: Pod Aga
wą, tel. 059 8611114.

IMil
Lębork: Fregata Moja wielka grec
ka wycieczka, godz. 19.

Łeba: Rybak Prawdziwa Historia
kota w butach, godz. 12, 13.30
i 15; Harry Potter, godz. 15; Bruno,
godz. 19.15; Egzorcyzmy Dorothy
Mills, godz. 21.

IM1
Szpitalny Oddział Ratunkowy 059
863 30 00; Szpital, ul. Węgrzyno
wicza 13,059 863 52 02; Zakład
Energetyczny 059 86217 59; Ga
zownia 059 863 59 15.

KOMUNIKACJA
PKS Lębork - 059 862 19 72;
MZK Lębork - w godz. 7-15 059
862 14 51.

POMOC DROGOWA
Lębork - 059 862 17 87, 059
863 23 23,0 601 628414.

!

edyta.litwiniuk@gp24.pl

Zgłosiły się do nas zbulwer
sowane matki mieszkające
w okolicach ul. Stryjewskiego.
Kobiety narzekały, że z podwór
ka przy jednym z budynków
zniknął plac zabaw. - Dzieci,
szczególnie te mniejsze, nie
mają się gdzie bawić. Żeby
iść z nimi na inny plac za
baw, to dla nas cała wypra
wa. Wcześniej dzieci miały
do bezpiecznego miejsca
do zabawy dwa kroki - mówi
jedna z mam.
O sprawę placu zabaw za
pytaliśmy w Miejskim Za
rządzie Gospodarki Komu
nalnej. Dyrektor Ewa Brze
zińska wyjaśniła, że plac za
baw został usunięty ze
względu na trwającą w po
bliżu budowę budynku ko
munalnego. - Kiedy budy
nek zostanie odebrany
i znikną otaczające teren bu
dowy blachy, plac zabaw
wróci na miejsce - mówi
Brzezińska.
Miałoby to nastąpić pod ko
niec września, o ile nie opóźni
się odbiór nowego budynku.
Jednak ze względu na to, że

Zamiast placu zabaw jedynie piaskownica. Tu bawią się najmłodsi mieszkańcy ul. Stryjewskiego.
przy wybudowanym obiekcie
powstanie też droga od strony
ul. Stryjewskiego, a przy sa
mym budynku także miejsca
parkingowe, to plac zabaw zo
stanie przesunięty. Jak jednak
zapewniają urzędnicy, jego

brak na pewno jest tylko tym
czasowy i nowy znajdzie się nie
daleko dotychczasowego.
- Nie zabierzemy dzie
ciom placu zabaw, wróci on
na miejsce. Stare i zużyte
sprzęty zostaną wymienione

na nowe. Plac będzie też do
posażony w nowe urządze
nia - zapowiada Ewa Brze
zińska i podkreśla, że z no
wego palcu zabaw będą też
korzystały dzieci z nowego
budynku.

Fot. Edyta utwiniuk
- Poczekamy. W tej chwili
jedynym miejscem do zaba
wy dla naszych dzieci jest
piaskownica przy płocie.
A i tak jest ona bez piachu
- mówi pani Małgorzata z
ul. Stryjewskiego. ■

PROMOCJA

Zobacz zdjęcia do kalendarza miasta
na przyszły rok
WYSTAWA Dwanaście kart przyszłorocznych miesięcy.
-

-

f?

„Głos Pomorza” przedstawia niezwykłą kolekcję
książek poświęconych
■

nie światowe

Wystawa w Galerii Fregata.
Do 20 września w lębor
skiej
Galerii
Fregata
przy ul. Reja można oglądać
zdjęcia z nowego lęborskiego
kalendarza na 2010 rok.
To prace, których moty
wem przewodnim jest hasło

prasy.
Wątki regionalne, życie codzienne podczas okupacji, wojenne
losy Karola Wojtyły, kalendaria, mapy, teksty źródłowe,
miejsca pamięci - wszystko na tle wielkiej polityki i inicjatyw
dyplomatycznych.

Patronat nad kolekcją objęli;
MINISTER
EDUKACJI

NARODOWEJ

nnc

Wydawca kolekcji:

Glos Pomor££
2736209G1K1B

Fot. Krzysztof Falanan

„Lębork kolebką telewizji”.
Kalendarz wykonało dwóch
lęborskich
fotografów:
Krzysztof Falcman i Andrzej
Seweryński.
12 zdjęć w ciekawy i nie
rzadko humorystyczny spo

sób nawiązuje do motywu te
lewizora.
Wystawę można oglądać
od poniedziałku do piątku
czynnej w godzinach od 9 do
17. Wstęp wolny.

mą. Gdy ta przekazała jej koc,
poprosiła tylko o kilka bankno
tów, aby mogła spisać ich nu
mery. Obdarowana kocem wy
ciągnęła pieniądze ze szkatułki
trzymanej w tapczanie. Nie
znajoma spisała dane z bank
notów i oddała je. Po chwili
poprosiła o kawę. Gdy łebian

ka wyszła do kuchni zagoto
wać wodę, nieznajoma wycią
gnęła z tapczanu pudełko z ca
łą zawartością i po wypiciu ka
wy spokojnie odeszła. Dopiero
po kilkunastu minutach łe
bianka dopatrzyła się braku
szkatułki.

(EDA)

ZDARZENIA i WYPADKI
Najdroższy koc świata
Prawie 11 tys. złotych straci
i ła przez swoją łatwowierność
starsza mieszkanka Łeby. Spo
tkała na ulicy kobietę, która
podała się za pracownicę Cari
tasu i zaoferowała jej koc
za darmo. Łebianka zaprosiła
do swojego domu nieznajo

(MAP)

SOBOTA-NIEDZIELA

29-30 sierpnia 2009

Czekolada
Cenimy ją za smak. Ale zawie
ra także składniki, które ko
rzystnie wpływają na nasze
zdrowie.
STRONA

Niech przestanie
boleć
Wielu z nas bardzo cierpi ze
względu na uporczywy ból.
Często jest on niewłaściwie
lub niewystarczająco inten
sywnie leczony.
STRONA
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Zdobędą sławę
Przedstawiamy naszą listę
młodych aktorów, którzy tej
jesieni mają szansę znaleźć
się na topie.
STRONA

14
LAUREAT KONKURSU

TROCHĘ ZIMY
%
TROCHĘ LATA

LAST MINUTE!

Z40llN,iAGpKC2Bnć(IW(n.ibagalu)-38PlNQt)^60niM(^lldn^76nil^t^60FlNteaw)^2Un^Ui3fc))RlkNW-Kral^WW-Wa^P0Z-ftiaiaiVG(W-GdaftaKI^-K8tiMK£,SCZ-SBaBan, LCłOpcjoraMK Wqrott mtaqi »Mania (da «qManych improz 7+7)Cm/ im amdjt bMA*
do »Marych ohMta Ramm propan« impre, opisy pnyMadowych ohMta w kataiopi (MD 2009.
2576409G1K1D

Miętowy puder

Włosy nie chcą się układać

Doskonale pochłania wilgoć i odświeża. Nadaje się
pod pachy i na stopy.
Kup w aptece 30 g talku, 10 g białej glinki, 5 g tlen
ku cynku i 5 kropli olejku miętowego. Dokładnie
wymieszaj, mocno wstrząsając.

Pomoże maseczka usztywniająca. Łyżeczkę miodu
należy rozpuść w 250 mililitrach gorącej wody.
Do tego dodaj odrobinę octu owocowego i wymie
szaj. Gdy roztwór przestygnie, wsmaruj go we wło
sy.

Biuro Reklamy: reklama@gk24.pl, tel. 094 347-35-12

SOBOTA-NIEDZIELA 29-30 SIERPNIA 2009

Mania i opór przed jedzeniem

Ta brązowa

PROBLEMY Psycholog dr Marcin Florkowski radzi Czytelnikom.

CZEKOLADA Cenimy ją za smak. Zawiera składniki, które
korzystnie wpływają na nasze zdrowie.
Anna Miszczyk
anna.miszczyk@qs24.pl______________

Gdyby nie Krzysztof Ko
lumb, nie wiadomo, czy kie
dykolwiek byśmy jej spróbo
wali. W 1498 r. Czekolado
wym eliksirem poczęstowali
podróżnika Indianie. Majowie
i Aztekowie pili ten napój
podczas swoich obrzędów.
Używali go też jako afrody
zjaku. Ziarna kakaowca były
tak cenne, że traktowano je
jako
środek
płatniczy.
Po pewnym czasie kakaowiec
jednak się upowszechnił.
Czekolada to nie tylko cu
kier i tłuszcz - przyznają die
tetycy. Tabliczka czekolady
zawiera jednak ponad 500
kalorii. Fachowcy doradzają
więc jedzenie gorzkiej. Jest
tak samo kaloryczna jak słod
ka, ale ze względu na smak
skosztujemy jej na pewno
mniej.
Czekolada zawiera dużo
związków przeciwnowotworowych i opóźniających zmiany
miażdżycowe. Jeden z jej
składników, flawonoidy, dzia
ła podobnie jak witaminy i so
le mineralne. Biała i mlecz
na czekolada ma dużo białka,
dzięki któremu organizm
wzrasta i się regeneruje.

Czekolada zawiera w sobie wiele cennych substancji.
W słodkiej tabliczce znajdzie
my też wapń, poprawiający
sprawność mięśni, ważny dla
prawidłowego funkcjonowa
nia systemu nerwowego, en
zymów czy krzepliwości krwi.
Gorzka czekolada kiyje w so
bie bogactwo węglowodanów,
magnezu, żelaza, niacyny,
dzięki którym organizm ma
więcej energii. Znajdziemy
w niej również alkaloidy, np.
pobudzającą pracę nerek teo
brominę, która jest też środ
kiem moczopędnym.

Redaktor wydania: Jerzy Szych, jerzy.szych@gk24.pl, tel. 094 347-35-85

Fot. sxc. hu

Czekoladę używa się też
w perfumach i kosmetykach.
Antyoksydanty w kremach
czy płynach do kąpieli (np.
witaminy A i E) pomagają
walczyć z wolnymi rodnika
mi,
które
odpowiadają
za szybsze starzenie się skó
ry. Kakao pobudza krążenie.
Dzięki niemu organizm szyb
ciej wydala toksyny. Masło
kakaowe to dobry środek na
wilżający. Działa też jak filtr
przeciwko promieniowaniu
ultrafioletowemu. ■

Czytelniczka: - Mój wnu
sio nic nie je. Ma pięć latek
i chlebek zje, mięska nie zje,
ciasteczko zje, pierożka nie
zje. Jak mu rodzice powiedzą,
że ma jeść, od razu płacze,
główkę schyli. Soczek pije,
mleczka nie pije. Lekarze mó
wią, że zdrowiutki jest, ale ta
ki mizerny, chociaż anemii
niema.
M. F: - Każde dziecko ma
okresy lepszego i gorszego je
dzenia. Niektórzy rodzice nie
zwracają na to większej uwa
gi i regulowanie ilości zjada
nego pokarmu pozostawiają
dziecku. Co najwyżej ograni
czają pewne produkty lub
przygotowują odpowiednie
posiłki (np. warzywa na kola
cję). W ten sposób dziecko
uczy się jeść tyle, ile każe mu
jego głód.
Część rodziców (częściej ci,
którzy mają tylko jedno dziec
ko na głowie) bardzo koncen
truje się na jedzeniu. Uważa
ją, że lepiej wiedzą, co i ile
dziecko ma jeść, więc nakła

niają do Jeszcze jednej ły
żeczki”.
Taki przymus zwykle rodzi
opór, który objawia się
na ogół w postaci biernej np. odruchu wymiotnego.
Ostatecznie tę wojnę przy sto
le wygrywa dziecko, chociaż
każda bitwa jest bolesna dla
obu stron.
Co robić? Jeśli wnuczek
jest zdrowy, nie ma anemii,
nie choruje, sądzę, że najle
piej przestać zajmować się je
go jedzeniem. Gdy jeden, dwa
dni się przegłodzi (a jeśli
przy okazji pojeździ na rowe
rze), będzie mieć większy ape
tyt. Istota rzeczy polega jed
nak na tym, aby na serio nie
zwracać uwagi na jego jedze
nie. „Już się najadłeś? OK.,
idź się bawić”. Gdy dorośli za
pomną o problemie jedzenia,
dziecko też o nim zapomni.
Sytuacja ma szansę wrócić
do normy.
Pani sposób formułowania
wypowiedzi (spieszczanie wy
razów) każe mi zastanowić
się także, czy relacje doro

słych i dzieci nie są zbyt in
fantylne. To jednak osob
na sprawa.
Czytelniczka: - Miesiąc te
mu wyprowadziłam się od ro
dziców, a oni ani razu nawet
nie przyszli zobaczyć mojego
mieszkania! Mieszkam teraz
sama i czuję, jak odżywam.
Czasem mam taki przypływ
energii, że muszę iść biegać.
Śpię pięć godzin i budzę się
pełna energii, aż kipię.
M. F: - Rozdzielenie z oso
bami, z którymi wiążą nas sil
ne emocje (a gniew i złość to
silne emocje), rodzi poczucie
utraty. Utrata więzi budzi
zaś stany depresyjne. Wydaje
mi się, że pod tą kipiącą ener
gią, której Pani teraz do
świadcza kryje się właśnie
smutek i depresja.
Mechanizm maskowania
depresji poprzez „rozsadzają
cą energię” (która przypomi
na trochę stan po zażyciu
narkotyku), jest w psychologii
dobrze poznany. Wizyta
u psychologa jest bardzo
wskazana. M

Pakiet 3-dniowy

„Łato z Głosem
i Sand Hotelem*'
Termin: Oferta ważna do 15.09.09

Bioeneigoterapeuta Jan Wróbel w Koszalinie
Jego dłonie przywracają zdrowie.
Jan Wróbel od wielu lat przyjeżdża do Koszalina, gdzie oczekuje go spore grono
pacjentów. Energia pszczyńskiego terapeuty daje znakomite rezultaty nawet w
najcięższych schorzeniach. Jan Wróbel skutecznie likwiduje guzy nowotworowe,
mięśniaki, tarczyce, objawy padaczki, cukrzyce, nerwice, depresje, stany zapalne i bóle.
Poprawia się samopoczucie ludzi, którym nie dokuczają poważne choroby a, jak sami
twierdzą, po wizycie u pana Jana wraca im chęć do życia. Wiele małżeństw, które mimo
długiego leczenia nie mogło doczekać się potomstwa po jego zabiegach zostało
szczęśliwymi rodzicami. To wszystko zapewne sprawia, że stał się jednym z
najpopularniejszych uzdrowicieli w kraju. O szczegółach można przeczytać w „Złotej
Księdze”, do której wpisują się wdzięczni pacjenci.
Najbliższe przyjęcia odbędą
się 2 września (środa)
w budynku NOT
przy ul. Jana z Kolna 38,
w godz. od 12.00 do 16.00.
Sprzedaż wejściówek - 50 zł
(tylko w dniu przyjęć)
od 11.00 do 15.00.
Wykład na temat bioterapii,
soku NONI i pokaz masażu
próżniowego po godzinie
11.00.
Bliższe informacje
tel. kom. 0695 534 472

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

Głos

Dziennik Pomorza

Sand Hotel, ul. Zdrojowa 3, Kołobrzeg, tel.: 094 35 34111, e-mail: rezerwacja@sandhotel.pl
2839209G1K2A

2354609G1K1A

ZDROWIE, URODA.
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Niech już przestanie boleć
LECZENIE Uporczywe bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, dolegliwości migrenowe - wielu z nas musi żyć z bó
lem. Trwa kampania CHANGE PAIN mająca zwiększyć efektywność leczenia przewlekłego bólu.
Alina Konieczna

znaczenie ma rozpoznanie
objawów bólu neuropatycznego, co często jest trudne.
Aktualnie przyjęta praktyka
leczenia polega na stosowa
niu leczenia łączonego, ale
taki schemat również może
prowadzić do nasilenia skut
ków ubocznych.
Te i inne tematy omawia
ne podczas dyskusji eksper
tów
zostaną
zebrane
we wspólnym dokumencie, by
przedstawić je lekarzom z ca
łej Europy. ■

jjlina.konieana@qk24.pl

Ból przewlekły o dużym
natężeniu ma różne przyczy
ny i i często jest niewystar
czająco leczony. U wielu pa
cjentów nie jest on w ogóle
zdiagnozowany.
Nawet
przy stosowaniu leczenia pa
cjenci często znajdują się
w tzw. błędnym kole niewy
starczającego działania prze
ciwbólowego i nasilonych
skutków ubocznych stosowa
nych leków. Taka sytuacja
sprzyja słabej współpracy
i częstemu przerywaniu pro
cesu leczenia.
- W Europie można zaob
serwować znaczne różnice
w stosowaniu leków przeciw
bólowych pomiędzy poszcze
gólnymi krajami, jak również
braki w wiedzy u lekarzy,
którzy nie specjalizują się
w leczeniu bólu - wyjaśnia
profesor Giustino Varrassi,
Przewodniczący Europejskiej
Federacji Sekcji Międzynaro
dowego Stowarzyszenia ds.
Badania Bólu EFIC (Europe
an Federation of Chapters of
the International Association
for the Study of Pain). - Lep
sze poznanie mechanizmów
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Żyde z uporczywym bólem to prawdziwy koszmar.
powstawania i kontroli bólu
umożliwi lekarzom bardziej
racjonalne leczenie.
Dodatkowym problemem
jest brak komunikacji pomię
dzy lekarzami i pacjentami.
- Porozumienie lekarza
z pacjentem jest sprawą za
sadniczej wagi, ponieważ jest
to jedyny sposób umożliwiają
cy właściwą ocenę nasilenia
bólu odczuwanego przez pa
cjenta - twierdzi dr Gerhard
H. H. Mueller-Schwefe, prze
wodniczący Niemieckiego

Fot. Jeny Szych

Stowarzyszenia Leczenia Bó
lu (DGS). - Rozmawiając
z pacjentami możemy ustalić
indywidualne cele leczenia,
edukować ich w zakresie le
czenia i racjonalizować ich
oczekiwania.
Pojawiające się skutki
uboczne dostępnych metod
leczenia farmakologicznego
często ograniczają możliwość
zastosowania skutecznych
dawek leków przeciwbólo
wych. Pacjenci otrzymujący
silne opioidy są szczególnie

podatni na tego typu sytu
ację i często znajdują się
w błędnym kole niewystar
czającego działania przeciw
bólowego. Jeżeli działanie
przeciwbólowe zastosowane
go leku u pacjenta jest nie
wystarczające, zwiększa się
dawkę leku, aby złagodzić
ból, ale zwiększenie dawki
nasila również pojawiające
się skutki uboczne terapii.
Jeżeli pacjent zaczyna odczu
wać skutki uboczne, zmniej
sza się dawkę stosowanego

leku, co ponownie prowadzi
do niewystarczającego dzia
łania przeciwbólowego. I ko
ło się zamyka.
Innym wyzwaniem w le
czeniu jest ustalenie podłoża
bólu. Szacuje się, że tylko
jedna trzecia pacjentów
z przewlekłym bólem w oko
licy lędźwiowo-krzyżowej
cierpi z powodu czystego bó
lu powstającego w wyniku
podrażnienia obwodowych
zakończeń
nerwowych.
W związku z tym zasadnicze

Kampania została zainicjo
wana przez niemiecką firmę
Grünenthal, eksperta w dzie
dzinie bólu. Wspierana jest
przez Europejską Federację
Sekcji Międzynarodowego
Stowarzyszenia ds. Badania
Bólu (EFIC). Są w nią zaanga
żowani specjaliści w dziedzi
nie bólu z całej Europy. Prze
wodniczą jej Profesor Giusti
no Varrassi, przewodniczący
EFIC oraz dr Gerhard H. H.
Mueller-Schwefe, przewod
niczący Niemieckiego Stowa
rzyszenia Leczenia Bólu
(DGS).

Konkurs SMS

Pogodzisz potrzeby małego dziecka i wygodę

Nowoczesne mleko dla dziecka współczesnych rodziców
Mamo, rosnę! to pełnowartościowe, idealnie zbilansowane, gotowe do spożycia płynne mleko modyfikowane, zbliżone
składem do naturalnego pokarmu matki. Bogate w witaminy, minerały i składniki odżywcze, niezbędne do prawidłowego rozwoju
psychofizycznego maluszków. Ma same zalety: jest pyszne - ma łubiany przez dzieci, delikatnie waniliowy smak, jest wygodne
w użyciu - bez rozpuszczania w wodzie, mieszania i gotowania. Cena porcji mleka Mamo, rosnę! jest zbliżona do ceny porcji
mieszanki modyfikowanej otrzymanej z proszku.
Mleko Mamo, rosnę! firmy Candia ma pozytywną opinię pediatrów z Centrum Zdrowia Dziecka, polecane jest dla dzieci
od pierwszego do trzeciego roku życia. Dostępne w supermarketach na dziale z mlekiem UHT (w litrowych kartonikach
i poręcznych,zakręcanych butelkach półlitrowych) jest prawdziwie nowoczesnym produktem dla współczesnych rodziców.

Do wygrania:
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x zestaw mleka "Mamo, rosnę!" firmy Candia
zabawka - Wańki Wstańki

Nagrody otrzymują osoby, które prześlą SMS-a pod numer 7268 o treści KGP1GRA najbliżej godziny 17.00,19.00 i 20.00 w sobotę, tj. 29 sierpnia i w niedzielę, tj. 30 sierpnia.
Koszt SMS-a 2,44 zł brutto (z VAT). Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dane uczestników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby konkursu i usunięte zaraz po jego zakończeniu.
755709SLSB_A

Konkurs SMS
Irving Tea Cocktails Poziomki z nutą Wanilii na dobry początek dnia
Zaczyna się rok szkolny, poranki stają się coraz chłodniejsze, a dzieciom coraz trudniej jest wstać rano. Rozpoczęcie dnia umili
filiżanka aromatycznej herbaty IrvingTea Cocktails o ulubionym smaku,naszych najmłodszych,poziomki z nutą wanilii.
waniliowa Irving
Do wygrania: 9X!2herbata
firmowe filiżanki
Nagrody otrzymują osoby, które

rvino

numer 7268 o treści KGP1GRA najbliżej godziny 15.00,18.30 i 22.00 w sobotę, Lf 29 sierpnia i w niedzielę, t.j. 30 sierpnia.

Koszt SMS-a 2,44 zł brutto (z VAT). Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dane uczestników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby konkursu i usunięte zaraz po jego zakończeniu.
755609SLSB_A

Konkurs SMS

Delikatny płyn do płukania Lovela
Miękka, puszysta świeżość dla niemowląt i małych dzieci

LovellI
*

^ w

■ mam

Skóra noworodków, niemowląt i małych dzieci jest bardzo delikatna i wrażliwa. Nie ma w pełni wykształconej bariery ochronnej i łatwo ulega podrażnieniom pod wpływem czynników
zewnętrznych. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę, aby wszelkie produkty stosowane do jej pielęgnacji miały odpowiednio dobrany skład. Dotyczy to także środków do prania, który
pozostałości na tkaninach mogą powodować bolesne podrażnienia. Im mniejsze dziecko, tym większe znaczenie ma bezpieczeństwo tych produktów.

r\n tuunrania« 1 C x P*yn do płukania Lovela
DO Wygidnidt | ^ komplet pościeli dla dzieci do łóżeczka -140 cm
cftreści KGP1GRA najbliżej godziny 18.00,21.00 i 21.30 w sobotę, t j 29 sierpnia i w ńledzIelęTt J. 30 sierpnia.
Nagrody otrzymują osoby, które prześlą SMS-a

&

Lovela

Koszt SMS-a 2,44 zł brutto (z VAT). Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie Dane uczestników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tytko na potrzeby konkursu I usunięte zaraz po jego zakończeniu.
755509SLSB_A

14Bgggga»

, NASZE SPOTKANIA_________
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Gaduła, która potrafi słuchać
ROZMOWA z Ewą Drzyzgą. W rankingach na popularność i sympatię widzów zdobywa czołowe miejsca. Jej program
„Rozmowy w toku" oglądają młodzi i starsi widzowie.

Ewa Drzyzga umie mówić i słuchać

- Przed nami kolejny se
zon talk-show „Rozmowy
w toku” w TVN, a pani
wciąż wygląda kwitnąco.
W czym tkwi pani sekret?
- Dziękuję za komplement.
Szczerze? Sama nie wiem.
Tak to się już stało, że po uro
dzeniu synów ubyło mi parę
kilogramów. Nic dziwnego przy dwójce chłopaków trzeba
się porządnie nabiegać! Po
za tym dwa razy w tygodniu
poświęcam dwie godziny
na zwykłe ćwiczenia gimna
styczne, które głównie mają
na celu utrzymanie w dobrym
stanie mojego kręgosłupa.
- A jak wytłumaczy pani
fakt, że od dziewięciu lat
pani program cieszy się
tak dużą popularnością?
- To dlatego, że głównym
bohaterem „Rozmów w toku”
jest zwykły człowiek, który
przychodzi do studia z zamia
rem opowiedzenia własnej hi
storii. Tutaj nie ma pisanych
scenariuszy. A życie bywa za
skakujące.
- Nie męczy pani rola pocieszycielki strapionych?
- Nie, ja po prostu lubię
rozmawiać z ludźmi. I mam
fajną pracę, która mi to
umożliwia. Nie ma mowy
0 rutynie. Gdy zaczyna mi
się wydawać, że słyszałam
już wszystko, przed kamerą
staje na przykład matka
1 wyznaje: „Moja córka wy
stawiła swoje dziewictwo
na licytacji w Internecie
za 3.000 złotych”. Trudno po

dejść rutynowo do takich roz
mów.
- Skąd u pani to zaintere
sowanie drugim
człowiekiem?
- Ojciec był wojskowym.
Co dwa lata zmienialiśmy
miejsce zamieszkania i stąd
może moja otwartość na ludzi
i nowe doświadczenia. Trzeba
było szybko przyzwyczajać się
do nowych warunków, nawią
zywać kontakty, poznawać
koleżanki i kolegów. Ja te na
sze wędrówki po Polsce trak
towałam jak przygodę. Nie
było zresztą innego wyjścia.
- Wracając do „Rozmów
w toku” - czego tej jesieni
widzowie mogą się spo
dziewać?
- Na pewno nie będziemy
zaskakiwać niczym nadzwy
czajnym, bo eksperymento
wanie nie zawsze się spraw
dza. Postaramy się utrzymać
tę formę, która spodobała się
naszym gościom już w po
przednim sezonie, a mianowi
cie - nadal będziemy próbo
wali rozwiązywać rodzinne
problemy. Wiele osób zgłasza
się do nas właśnie z tego po
wodu. W niektórych przypad
kach udaje nam się rozwikłać
konfliktową sytuację, czasem
podpowiadamy, jak ulepszyć
własne życie. Wiele razy py
tano mnie, kiedy wyjdziemy
z programem na zewnątrz.
Swego czasu polecieliśmy
do Ameiyki, teraz zamierza
my odwiedzić naszych wi
dzów w kraju, którzy chcieli

by pojawić się w programie,
ale na przykład nie są w sta
nie.
- Co to znaczy „nie są
wstanie”?
- Po prostu boją się wyjść
z domu. Przy okazji zdjęć
do odcinka o fobiach i lękach
często nie udawało mi się po
rozmawiać z osobami, które
wcześniej same zgłosiły się
do programu, chcąc spotkać
się ze mną oraz zasięgnąć ra
dy specjalisty. Nie były w sta
nie przełamać swojego stra
chu. Dlatego czuję, że w ta
kich przypadkach to ja po
winnam wyjść im na przeciw.
- Czy gośćmi - jak do tej
pory - będą także naj
młodsi?
- Może się wydawać, że
program Doroty Zawadzkiej
oraz wiedza nabyta z podsta
wowych poradników rozwią
żą wszystkie problemy doty
czące wychowania dzieci. Mi
mo to także i w „Rozmowach
w toku” poruszymy podobne
tematy. Na przykład widzo
wie zobaczą, czy po konsulta
cji z naszym ekspertem ma
mie kilkulatki uda się położyć
córkę w innej sypialni niż ro
dziców.
- Pani goście mogą sko
rzystać z usług
specjalistów, którzy służą
radą. A czy pani sama
sięga po pomoc eksper
tów, np. jeśli chodzi
o wychowanie synów?
- Oczywiście, że korzy
stam. Dlaczego miałabym te

go nie robić, skoro to napraw
dę działa.
- Czy pani synowie dają
czasem popalić?
- Dzięki Bogu, to zdrowe
i bardzo żywotne chłopaki.
Tak jak inne dzieciaki uwiel
biają szaleć. Obecnie znajdu
ją się na etapie sprawdzania,
który z nich jest silniejszy.
- Czy te próby sił kończą
się zazwyczaj płaczem
i skarżeniem?
- Chłopcy jak mocno się
kochają, tak mocno w mo
ment potrafią siebie nienawi
dzić, szczególnie z powodu
braku zgody na oddanie ulu
bionej zabawki.
- Zdarza się, że synowie
zadąją pani trudne i nie
wygodne pytania?
- Przerobiliśmy już wiele
pytań. Trudność polega jedy
nie na tym, że czasem nie da
się odpowiedzieć jednym zda
niem. Zresztą nie zwykłam
mówić krótko i zwięźle, bo
prywatnie jestem gadułą.
- Czyli pani wiernymi
słuchaczami są z reguły
synowie?
- Tak, ale to wystarcza mi
w zupełności! Zadają tyle py
tań, że po odpowiedzi na każ
de z nich bardzo cenię sobie
chwile milczenia.
- Jak zareaguje pani, gdy
usłyszy w przyszłości, że
chłopcy chcą pójść w pa
ni ślady?
- Na pewno nie będę im ni
czego zabraniać.

Rozmawiała: Róża Adamcio

Oni zawładną sercami publiczności, zdobędą sławę i pieniądze
OWIAIQV Kto tej jesieni ma szanse znaleźć się na topie? Kto trafi na okładki kolorowych czasopism i zarobi krocie? 0 kim się będzie mówiło długo?
Anna Wiejowska

bicję i konsekwencję Weroni
ki w działaniu, można się spo
dziewać, że będzie chciała
za wszelką cenę wyciszyć
W ciemno można strzelić,
plotki na temat swojego rze
że tej jesieni głośno będzie
0 uczestniczkach (uczestnicy komego romansu z 69-letnim
reżyserem Andrzejem Żuław
płci męskiej zdecydowanie
skim. Jej celem jest udowod
słabiej sprzedają się w me
diach) dziesiątej edycji „Tań nienie światu, że ma talent
i nie bez kozery studiowała
ca z gwiazdami” w TVN. Już
aktorstwo w USA
teraz największe zaintereso
Megapopulamość „grozi”
wanie wzbudza Anna Mucha
- raz, że - przez fakt, iż za też kolejnej uczestniczce
„Tzg” Idze Wyrwał, w USA
wsze mówi to, co myśli - stała
się dyżurną skandalistką i Wielkiej Brytanii znanej ra
czej jako Eve lub Eva Wy
w naszym kraju. A dwa - jej
rwał. Kim jest ta dziewczyna?
nauczycielem został Rafał
Maserak, bodaj najsłynniej 20-letnią modelką rodem
z Polski. Miała już kilka sesji
szy tancerz w Polsce. Kilka
edycji „Tzg” wstecz udało mu w amerykańskiej edycji
„Playboya” w cyklu „Sexy
się nawet wytańczyć związek
girls next door”. W jednej
z popularną aktorką Małgo
rzatą Foremniak. Czy teraz
z gazet wygrała konkurs
na najlepszy biust na świecie
zanosi się na romans Muchy
(nosi rozmiar 34 DD, a w ob
1 Maseraka? Raczej nieko
niecznie, chyba że ona nabra wodzie ma 99 cm). Podobno
nawet otrzymała ofertę wy
łaby akurat ochoty na jakąś
stępu w drugiej części filmu
małą prowokację.
Na okładki tabloidów wró „Diabeł ubiera się u Prądy”
ci niewątpliwie 25-letnia We u boku Johnny” ego Deppa
ronika
Rosati.
Występ i Daniela Craiga. W Polsce,
gdzie gwiazd jak na lekar
w „Tańcu z gwiazdami” to
stwo, ma szansę zabłysnąć.
swego rodzaju zapowiedź jej
Choćby na jeden sezon.
udziału w nowym projekcie
Wspomnijmy jeszcze, że Iga
TVN pt. „Po prostu Majka”,
zapewnia, że jej największy
który w styczniu przyszłego
atut jest dziełem Boga a nie
roku ma zastąpić przebojową
„BrzydUlę”. Znając upór, am chirurga plastyka. Gwoli

redkacja@qk24.pl___________________

sprawiedliwości:
urodzo
na w Kaliszu modelka studiu
je obecnie archeologię.
Po przerwie spowodowanej
urodzeniem dwójki dzieci
do gry wraca Joanna Brodzik,
którą jesienią zobaczymy
w nowym serialu TVP 1 pt.
„Dom nad rozlewiskiem”, bę
dącym ekranizacją bestselle
rowej powieści Małgorzaty
Kalicińskiej pod tym samym
tytułem. Na wznoszącej fali
niezmiennie od paru ładnych
lat jest Piotr Adamczyk.
W nadchodzącym sezonie zo
baczymy go w serialu tajem
nicy „Naznaczony” w TVN.
Jego żonę w tej produkcji gra
Anna Dereszowska, chyba
najbardziej
zapracowa
na obecnie aktorka w Polsce.
Dosłownie nie schodzi z planu
filmowego. Poza „Naznaczo
nym” będziemy oglądać ją
jeszcze w „Złotopolsłdch” i Al
jak miłość”. Obecnie pracuje
na planie serialu „Ten ratuje
cały świat” o lpsach członków
Rady Pomocy Żydom „Żegota”
z czasów II wojny światowej.
Ponadto przygotowuje się
do roli w kilkunastoodcinkowym „Klubie szalonych dzie
wic”, powstającym dla TVN.
Tak, Anna Dereszowska to
obecnie najgorętsze nazwisko
w polskim show-biznesie.

Na sporą liczbę okładek
w kolorowych czasopismach
Uczyć mogą świeżo upieczone
aktorki: Anna Czartoryska
(z „tych” Czartoryskich), któ
ra niedawno zasłynęła jako
nowa dziewczyna Piotra
Adamczyka oraz przesympa
tyczna Żofia Zborowska, cór
ka Wiktora Zborowskiego
i Marii Winiarskiej. Obie wy
stąpią w nowym serialu TYP
pt. „Przystań”, zapowiada
nym jako „Słoneczny patrol”
po polsku.
Spośród
dziecięcych
gwiazd wciąż najgłośniej bę
dzie o 11-letniej dziś Julii
Wróblewskiej. W tym sezonie
mała aktorka zaznaczy swoją
obecność na dwóch kanałach
telewizyjnych: TYP 2 (AJ jak
miłość”) i TVN („Naznaczo
ny”).
- Nie czuję się żadną
gwiazdą - zapewnia Julka. Wiem, że piszą o mnie, iż za
rabiam 40 tysięcy miesięcz
nie, ale to bujdy na resorach.
Żyję z rodziną w 38-metrowym mieszkaniu.
Każda z osób, która znala
zła się w naszym zestawie
niu, powinna Uczyć się z tym,
że znaleźć się na topie i utrzy
mać swoją pozycję na firma
mencie to dwie całkiem różne
bajki. ■

b
Do gry wraca Joanna Brodzik.
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Ciągle aekamy na zdjęcia
KONKURS Nasz konkurs na zdjęcia z wakacji nadal trwa. Jeśli byliście w Zachodniej Australii i Namibii, Egipcie, Omanie,
Nowej Zelandii, Vanuatu, Turcji, Queensland, Tajlandii, RPA, na Florydzie i w Malezji - przyślijcie nam fotki.
Bogna Skarul
boqna.skarul@qs24.pl________________

A

Nasz konkurs ciągle trwa
a my wciąż czekamy na wa
sze fotografie. To konkurs,
w którym główną nagrodą
jest wycieczka do Egiptu. Ale
aby otrzymać nagrodę trzeba
nie tylko przesłać nam zdję
cia, ale jeszcze opisać nam
w paru zdaniach wasze przy
gody z podróży.
Dziś pokazujemy zdjęcia
Marcina Machońka i Agniesz
ki Domaradzkiej.
- Przesyłam garść wspo
mnień z Egiptu - pisze do nas
Agnieszka Domaradzka. Podróżując po Egipcje zajrze
liśmy do Kairu. To ogromna,
licząca 17-24 min mieszkań
ców metropolia - nikt nie jest
wstanie podać konkretnej
liczby. Pomijając zachwyt
nad jej zabytkami takimi jak
Cytadela, meczet Muhammada Alego, całym bogactwem
zgromadzonym w Muzeum
Egipskim obejrzeliśmy Mia
sto Umarłych. To wielkie
cmentarzysko kairskie gdzie
obok zmarłych w wybudowa
nych dla nich grobowcach
mieszkają ludzie, łącząc w ten
sposób potrzebę zapewnienia
sobie dachu nad głową z opie
ką nad grobowcem i to nieko
niecznie kogoś z rodziny - to
nam uświadomiło różnicę kul
turową. Kair to też ulica, któ
ra w pierwszym momencie ro
bi wrażenie wielkiego chaosu,
gdzie samochody wjeżdżają
na skrzyżowanie z różnych
stron, bez jakiegokolwiek

przestrzegania przepisów
ruch drogowego, do tego piesi,
którzy przychodzą między ty
mi samochodami i policjant,
który po prostu jest i nie re
aguje na to wielkie zamiesza
nie. Jak się okazało, to tylko
dla nas wielkie zamieszanie,
mieszkańcy potrafią się
w tym wszystkim poruszać
i każdy bez problemu dociera
do celu.
Natomiast Marcin Ma
chońka przesłał nam całą se
rię zdjęć. Wybraliśmy te z No
wej Zelandii, bo ta kraina nie
była zbyt często prezentowa
na w Głosie.
A oto co napisał nam
Marcin:
Nowa Zelandia to co praw
da tylko wyspa południowa,
ale cóż to jest za kraj, łączy
walory przyrodnicze, chyba
wszystkich krajów na świecie
wspaniałe jeziora, cudowne
góry z lodowcami, fiordy, ja
skinie, plaże z pingwinami
i fokami oraz krokodylami.
Do tego cudowni, przyjaciel
scy ludzie z ciekawą kulturą,
którzy żądni są pełnych sza
leństw. Jest to kolebka spor
tów ekstrymalnych i nietypo
wych. Można tam zrobić
wszystko od skoku ze spado
chronu, bungy, raftingu, spły
wie po rzece, gdzie kręcili
Władcę Pierścieni, po szaleń
stwa quadami naprawdę
na bezdrożach. Nas napraw
dę urzeka swym nieskazitel
nym pięknem, czystością wód,
ciekawymi miejscami.
Pozdrawiam Marcin.

Nowa Zelandia często nazywana jest Wyspą Zieloną. Zdjęde nadesłał
Marcin Machońka.

|
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Esifiaa
Jeśli masz fotografie
z krajów prezentowanych
w naszej kolekcji (Zachod
nia Australia, Namibia,
Egipt, Nowa Zelandia,
Oman, Vanuatu, Turcja,
Queennsland, Tajlandia,
RPA, Floryda i Malezja)
prześlij je nam wraz
z opowieścią o podróży.
Na
zdjęcia
czekamy
pod adresem mailowym:
bogna.skarul@gs24.pl
(prosimy do jednego ma
ila dołączać nie więcej niż
trzy zdjęcia) lub pod adre
sem „Głosu" (dokładny
adres w stopce redakcyj
nej).
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Koniec wakacji z ciekawymi krzyżówkami
Rozwiązania zadań z 8-9 sierp
nia:
133. Mysz się pod stogiem sia
na nie zgniecie.
133A. Amazonka.
133 B. A-E, B-D, C-H, F-G.
133C. W polityce głupota nie
stanowi przeszkody.
133D. Lipcowe miodowe zapa
chy.
133E. Maciej Kurzajewski.
Wśród Czytelników, którzy
przysłali rozwiązania, rozlosowali
śmy trzy albumy o wielkich muze
ach - tym razem z Wiednia.

Nagrody otrzymują:

Gratulujemy i nagrody wysyła
my pocztą.
UWAGA! Aby brać udział w lo
sowaniu nagród, wystarczy podać
hasło, będące rozwiązaniem dużej
krzyżówki na weekend.
Dla wygody naszych Czytelni
ków istnieje możliwość przesyła
nia rozwiązania w dwojaki sposób:
na kartach pocztowych lub za pośrednictwem SMS-ów.

Jak przesyłać rozwiązania krzyżówki?

Prz

Rozwiązanie poniższej krzyżówki można przesłać na dwa sposoby: na
kartach pocztowych i za pomocą SMS-ów.
Karty pocztowe należy przesyłać na jeden z adresów redakcji:
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin; ul. Pobożnego 19,76-200
Słupsk; ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
Można też wysłać pod nr 7168 SMS o treści:
kgp.ksob hasło imię nazwisko adres
Uwaga: SMS nie może mieć więcej, niż 160 znaków. Koszt SMS-a: 1,22 zł z VAT.
Dane Czytelników nie będą przechowywane, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby
wyłonienia nagrodzonych a następnie zostaną usunięte.
Ma rozwiązania (przesyłane pocztą i SMS-em) czekamy tydzień. Życzymy powodzenia.
(sz)

KRZYŻÓWKA NR 135

Litery z pól dodatkowo po
numerowanych, odczytane ko
lejno od 1 do 55 utworzą roz
wiązanie - myśl Julesa Renarda.

Poziomo: 7) kuzynka łasicy,
9) wrażliwy na chłody, 17) od
głos spadających przedmio
tów, 18) wartościowa rośli
na pastewna, 20) prehistorycz
na epoka nazywana złotym
wiekiem ssaków, 21) najpospo
litszy minerał skorupy ziem
skiej, 22) taniec dworski, 23)
z Angielką i Szkotką w Zjedno
czonym Królestwie, 24) ksiądz
z „Pana Tadeusza", 25) Clint, ak
tor z kryminalnego cyklu fil
mów o Brudnym Harrym, 26)
plansza do gry w warcaby i nie
tylko, 28) zobowiązanie finan
sowe, 32) hiszpańskie wino de
serowe, 34) fajka po staropolsku, 35) tropikalna gruszka, 36)
najważniejszy wśród bogów
nordyckich, 39) 50 Cent lub
Eminem, 41) amerykański sa
mochód terenowy, 42) Mel

z „Zabójczej broni" i „Mad Maxa", 44) kowbojskie na rodeo,
46) kajzerka, 49) bezprawne za
warcie związku małżeńskiego
z dwoma kobietami, 50) pomoc
w znalezieniu pracy, mieszka
nia, 51) kraina duchów, 52) luk
susowy domek jednorodzinny,
54) łuski ziaren usprawniające
pracę przewodu pokarmowe
go, 57) serial z Lubiczami, 58) te
lefoniczna nie dla bibliofila, 59)
Fa w piosence biesiadnej, 60)
ocenia występy artystów, 61)
Ignacy, założyciel zakonu jezu
itów, 66) pewna ilość pieniędzy,
67) symboliczna moneta do za
płacenia, 68) chorobliwy lęk
przed pająkami, 69) amerykań
skie miasto w tytule jednej
z najbardziej znanych komedii
romantycznych z Tomem
Hanksem i Meg Ryan, 71) po
wietrzna w samochodzie dla
bezpieczeństwa pasażerów, 73)
imię Zagłoby, 74) ryba z rodziny
karpiowatych, z której łusek wy
twarzano masę perłową, 76) fo

chy, fanaberie, 77) opakowanie
z papieru zwiniętego w stożek,
80) rycerze z „Gwiezdnych
wojen", 81) pęk włókna lniane
go przygotowany do przędze
nia, 83) turystyczne miasteczko
nad rzeką Ropą, Perła Podkar
pacia, 86) dyryguje aktorami
podczas kręcenia filmu, 88) au
tor dzieła z 24 poziomo, 92) sta
ropolski obrzęd przekazania sy
na spod opieki matki pod wła
dze ojcowską, związany z ob
cięciem włosów, 94) jednostka
monetarna Brazylii, 95) skakała
i nóżkę złamała w powiedzeniu,
96) otrzymywany w szatni jako
dowód pozostawienia płaszcza,
97) ucierane z cukrem na kogel
- mogel, 98) sprawiedliwa
na wierzch wypływa, 99) nauka
o schorzeniach narządu słuchu,
100) ciepła kurtka dla budow
lańca, 101) poselska nie odchu
dza, 102) wykaz filmów wy
świetlanych w kinie, 103) doku
ment przesyłany linią telefo
niczną.

Pionowo: 1) przynoszone
z lasu do kominka, 2) ze skwar
kami i cebulką do smarowania
chleba,
3) małżeński czyli on, ona
i ten trzeci, 4) zbiór liter używa
nych w danym języku, 5) nie
miecki zespół rockowy znany
z ballady „Wind Of Change", 6)
generalna przed premierą, 7)
chroni głowę motocyklisty, 8)
stolica Cypru, 10) piękny, lecz
trujący grzyb, 11) mieszkanka
Bukaresztu,
12) przywidzenie, urojenie,
13) „Victoria" w Warszawie, 14)
miasteczko w Osetii Północnej
upamiętnione
tragicznym
w skutkach odbiciem szkoły za
jętej przez wojskowych cze
czeńskich w 2004 roku, 15) pań
stwo skandynawskie pod wła
dzą króla Haralda V, 16) popu
larny amerykański serial, które
go bohaterami są ludzi o nie
przeciętnych zdolnościach ra
tujący świat przed zagładą, 19)
sport zimowy, 27) dostał Oscara

za rolę w filmie „Gladiator", 29)
biblijna bestia, 30) samica łosia,
31) z kołnierzykiem, zapina
na na guziki, 32) zgłoska, 33)
morze u brzegów Chorwacji,
34) językoznawca, 37) zbieranie
przez psa ubitej zwierzyny, 38)
dziecięca zabawa z zagadkami,
39) wyścigi na wodzie, 40) RAM
w komputerze, 43) imię De Pal
my - reżysera, specjalisty od ki
na akcji (,,Mission: Impossible",
„Nietykalni"), 45) pokarm wielo
ryba, 47) dziura w zębie, 48) sta
tek do prac podwodnych
na dużych głębokościach, 52)
ksiądz na parafii, 53) tampon
do osuszania rany, 54) chronio
ny ptak wędrowny wielkości
wróbla, trznadel, 55) siedziba
zakonu, 56) Agnieszka, serialo
wa niania, 57) czar mający za
szkodzić, zły urok, 60) bóg Ży
dów, 62) sztylet przy stroju ga
lowym oficerów marynarki, 63)
pozioma linia siatki oplatającej
globus, 64) bezzałogowy po
jazd kosmiczny wysyłany

w przestrzeń w celach badaw
czych, 65) najczęstszy okres roz
liczeń finansowych firmy z pra
cownikami, 66) sformułował
prawa rządzące ruchem planet
70) wyłapuje bezpańskie psy,
72) mocna tkanina wełniana,
75) swobodne unoszenie się
w powietrzu, sprzeczne z pra
wem grawitacji, 78) synonim
nieskazitelnego charakteru, 79)
rozbieżność zdań, poglądów,
80) jego brzegi często porasta
sitowie, 82) amerykańska stoli
ca motoryzacji, 83) modna mę
ska chusta noszona przez mło
dzież, 84) gorszące zajście, po
żywka dla tabloidów, 85) letnie
spodnie sięgające kolan, 87)
sprostowanie błędów drukar
skich, 89) państwo pod prezy
denturą Szymona Peresa, 90)
zaczyn do ciasta, 91) wzniecany
przez piromana, 92) maksymal
na wysokość wznoszenia się sa
molotu, 93) grający mebel, 95)
skucha piłkarza.
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Bogdan Witek
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LABIRYNT LITEROWY 135A

PSOTKA135B

Litery wyrazów odgadniętych na podstawie ilustracji należy przenieść do dolnego diagramu zgodnie z kierunkiem wskazywanym
Przez strzałki i odczytać rozwiązanie - imię i nazwisko aktorki.
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W każdym określeniu cho
chlik drukarski zmienił jedną li
terę na inną, należy więc najpierw odgadnąć właściwą
treść objaśnienia. Litery z za
znaczonych pól odczytane
rzędami utworzą rozwiązanie
końcowe.
Poziomo:

3) owoc na kopię.
|
6) ciężar, co przytroczy.
7) został po świętym drze| wie.
8) oblepia.
10) kot w łaty.
12) niejedna w kasecie.
13) karciarz.
15) między kompasami.
18) płonie na fali.

19) smak nie z tej epoki.
20) jest nią maca.
21) korytko.
Pionowo:

1) wybierze bieliznę.
2) umysł.
3) głosów albo krzaków.
4) pokrewna aronii.
5) do przyginania krzewów.
9) klipa.
10) budowana przez kobry.
11) dawca żywności.
12) okropny syn.
14)spis buków.
16) omawiany podczas sek17) bywa na ślubie.
18) roślina na kaszę.

SŁODKA )OLECZKA135C
Do diagramu należy wpisać nazwy wypieków cukierniczych przedstawionych na ilustracjach. Miejsce wpisu do odgadnięcia.

Anna Bokota

| KRZYŻÓWKA SIERPNIOWA 135D
Wyrazy wyróżnione w tek
ście wersalikami należy zmie
nić przez anagramowanie
na imiona sierpniowych sole
nizantów i wpisać je do dia
gramu. Miejsce wpisywania
do odgadnięcia. Litery umie
szczone w kolorowych krat
kach, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie końco
we, będące imieniem jeszcze
jednej sierpniowej solenizantki.

KRZYŻÓWKA- SZYFR 1351

Wszystkie litery krzyżówki,
odczytane kolejno od 1 do 52
Utworzą rozwiązanie - myśl
oraz imię i nazwisko jej autora.
Poziomo:

18) zgrzyt kamieni pod sto
pami.

47) w dołku na skutek tre
my i zdenerwowania.
22) opera Giuseppe Verdie
go.
28) milion milionów.
6) hodowlane zwierzęta do
mowe, rogacizna.

36) w niej gruby zwierz.
Pionowo:

20) drukarski, psotny du
szek.
42) zwalczanie insektów lub
gryzoni.
2) jej stolicą Kampala.

IDEALNA to pora być na ło
nie NATURY i podziwiać brzeg
morza, piękne lasy i góry. Jakaś
TANIA wycieczka czasem
wpadnie znienacka, czasem
teść nam przyniesie trochę śli
wek do placka... Teść ma sad

41) rozgwieżdżone lub bez
chmurne.
19) biblijny nieszczęśnik

Zadania układają członkowie Koszalińskiego Klubu Szaradzistów „Diagram" www.klub-diagram.za.pl

Agnieszka
Kowalczyk-Jęcek

tuż przy domu, w nim jabłonie
i grusze. Żona dżemy chce ro
bić, więc do teścia wyruszę.
Gruch zjadanie wprost z drze
wa i z owoców przetwory two
rzą dla podniebienia swojski
smaku koloryt. NAD TO skład
ich bogaty w witaminy i sole
uzupełnią
nam
DANIA
w dniach zimowych na stole.
Sierpień sad ogołocił, pola ze
zbóż ODARTO, lecz tym fak
tem się martwić wcale teraz
nie warto. Ziemia ORNA czer
nieje świeżą skibą okryta, by
przez zimę wypocząć, zanim
wiosna zawita. Gdzieś spod
Wilna lub Grodna tęskna DAINA możezechce zajrzeć do sa
dów i na pola Pomorza.
Mieczysław M. Marzec

“I Q
JL O
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NA EKRANIE

Dobre seriale na udane lato
Porachunki z Joy

Świadek koronny Kacper Szpunar zdradził kolegów, aby pomóc

NA IMIĘ Ml EARL Niedziela,
godz. 1.10, TVP2

SAMO ŻYCIE Poniedziałek-piątek, godz. 19.30, Polsat
zadowolona z nowej szkoły.
Pino uważa, że Agnieszka
zbyt mało czasu poświęca
córce. Tymczasem Agnieszka
stara się pomóc pani Łęckiej.
Teresa rozmawia z Baderą,
ale nie wyjawia mu, kto był
policyjnym informatorem.
Roman jest coraz bliżej od
krycia prawdy. Kinga szuka
kogoś do pracy kelnerki.
Kandydatką jest Aneta.
Na jaw wychodzi prawda
o roli Kapcra.

Odcinek 1309
Teresa z pomocą Marii roz
pakowuje walizki - powrót
do Warszawy rozpoczyna się
od wiadomości o aresztowa
niach gangsterów w mieście.
Aby uniknąć problemów
na jakiś czas zniknąć musi
też Zyga. Tamara u fryzjera
całkowicie zmienia styl ucze
sania. Gdy wraca do domu
z wystrzałową fryzurą, Irek
nie może się jej oprzeć. W re
dakcji „Samego Życia” panuje
nerwowa atmosfera - wszy
scy zastanawiają się nad tym,
jaki jest cel wizyty Torstenssona. Okazuje się, że właści
ciel gazety zamierza wprowa
dzić zmiany. Dochodzi do
spięcia pomiędzy Bartnikiem
a właścicielem gazety.
Odcinek 1310
W progu domu Teresy po
jawia się Kacper. Teresa pła
cze i nie wie, co zrobić. On
opowiada jej, że zdradził kole
gów, został świadkiem koron
nym - wszystko po to, by móc
wrócić do Teresy i Łukaszka.
Kacper pojawia się również
u swojej matki. Anna mdleje
na widok syna. Irek pomaga
Pino w dekorowaniu nowego
domu. Roman Badera wciąż

Spotkanie Kacpra i Zygi kończy się pojednaniem.
nie dowiedział się, kto wsypał
wszystkich
gangsterów
w mieście. Domyśla się, że
musiał to być jeden z nich.
Odcinek 1311
Kacper odwiedza matkę
w szpitalu i prosi ją o przeba
czenie. W redakcji Ewa jest
bardzo złośliwa wobec Teresy

Zaniedbuje sprawy rodzinne,
zdecydowanie
stawiając
na pracę.
Odcinek 1312
Teresa postanawia zaufać
Kacprowi i prosi o zaopieko
wanie się Łukaszkiem w cza
sie, gdy ona wybiera się
do redakcji. Kasia nie jest

Odcinak 18

Gra

W życiu Earla znów pojawia
się Jessie, dziewczyna, którą
kiedyś porzucił, aby ożenić się
z ciężarną Joy. Jessie jest teraz
kimś w rodzaju komornika. Dla
premii ściga ukrywających się
przestępców i osoby zadłużo
ne wobec skarbu państwa. Jes
sie ma porachunki z Joy, która
kiedyś wybiła jej zęby. Earl
wpisał Jessie na swoją listę
grzechów, jednak Joy przeko
nuje go, że to ona ponosi od
powiedzialność za historię
z odtrąconą dziewczyną.
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SZEŚĆ STOPNI ODDALENIA

Niedziela, godz. 23.20, TVP1
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Odcinek 11
Ray stwierdza, że do prowa
dzenia jego interesów po
trzebne jest główne biuro. Ta
kie biuro powinna mieć także
firma Whitney. Laura i Caseman pracują razem nad wyglą
dem siedziby. Dzięki temu po
znają się bliżej i zaprzyjaźniają
się ze sobą.
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Szczery wywiad Pawła o jego doświadczeniach

Konfrontacja Bena
z Jackiem

BARWY SZCZĘŚCIA Poniedziałek-czwartek, godz. 20.05-20.35, TVP2

ZAGUBIENI J Czwartek, godz. 21.55, TVP1
Odcinek 23
Sayid, Jin i Bernard zosta
ją zatrzymani i uwięzieni
przez Tamtych. Charliemu
udaje się przedostać do stacji
Zwierciadło. Ben wysyła Mi
chaiła, aby opanował sytu
ację. Sam razem z Alex wyru
sza na spotkanie z rozbitka

- wypomina jej związki Kac
pra z mafią. Teresa odmawia
Kacprowi spotkania z Łu
kaszkiem. Agnieszka bada
sprawę kobiety, która próbuje
sprzedać swoją nerkę. Odwie
dzają w domu i gdy widzi wa
runki, w jakich ta mieszka
z malutkim chorym dziec
kiem, postanawia im pomóc.

Odcinek 1313
Zyga postanawia wyjść
z ukrycia. Aneta nie zamierza
jednak wracać do dawnego
życia. Bartnik proponuje jej
wspólną kolńcję. Torstensson
decyduje, że gazeta nie opu
blikuje nazwiska policyjnego
informatora. Kacper wręcza
Teresie kolejne płyty i prosi
0 ich obejrzenie. Choć obiecu
je jej, że wkrótce ich życie
wróci do normy, Teresa nie
wierzy - pochowała już męża
1 nie ma dla niego miejsca
w jej życiu. Spotkanie Kacpra
i Zygi kończy się pojedna
niem. Zyga załatwia Kacpro
wi ochronę. Walka Staszka
na macie kończy się groźną
kontuzją.

TE
sa

mi, zmierzającymi w stronę
stacji nadawczej.
Odcinek 24
Dochodzi do konfrontacji
Bena z Jackiem. Sawyer i Ju
liet próbują wymyślić sposób,
aby uratować zakładników
przetrzymywanych na plaży.

Marczakowa nadal jednak
żywi urazę do teściowej. Julia
i Paweł przyjeżdżają na świą
teczny obiad do Marczaków.
Całą rodziną oglądają wy
wiad z Pawłem. Walawscy
przyjeżdżają na święta do
Polski. Marta odwiedza Pyrków. Wręcza dzieciom pre
zenty od Marii.

Odcinek 294
Anna odwiedza Julkę.
Dziewczyna namawia matkę,
aby wróciła do domu. Paweł
jedzie do TVP na nagranie
wywiadu promującego ko
miks. Obiecuje Julii, że pod
czas rozmowy nie wyjawi ni
czego osobistego. W trakcie
wywiadu dziennikarka zaczy
na wypytywać Pawła o do
świadczenia z narkotykami.
Halina zarzuca Magdzie, że
przez jej nieodpowiedzialne
zachowanie rodzinna tajem
nica wyszła na jaw. Tadeusz
i Mariola mają dosyć intym
nych swawoli Janka i Joli
pod ich dachem.

Ta

Antonio, nowy wykładowca z Włoch, zaprasza Julię na kolację.
Odcinek 295
Hubert wyżala się przed
Klarą na fatalną sytuację,
w domu. Wanda chce, aby
Dorota jak najszybciej poroz
mawiała z Adamem o braku
jących pieniądzach z rozlicze
nia za pracę na Mazurach.
Kostek oskarża Adama o kra
dzież. Dorota bezskutecznie

stara się załagodzić napiętą
sytuację. Kostek doskonale
odgrywa swoją rolę. Nikt się
nie domyśla, że to on ukradł
pieniądze z koperty. Basia
i Zenek wręczają sąsiadom
zaproszenia ślubne. Basia za
czyna mieć jednak wątpHwości.

Fot. TVP

Odcinek 296
Jadwiga planuje otworzyć
warzywniak. Stefan próbuje
wybić jej z głowy ten pomysł.
Górkowie zaczynają się kłó
cić. Sam znów zakrada się
do mieszkania Kasi. Skłóco
na z Anną Halina próbuje
wyciągnąć rękę na zgodę.

Odcinek 297
Julia ma żal do Pawła, że
przyznał się w wywiadzie
do zażywania narkotyków.
Julia poznaje nowego wykła
dowcę z Włoch - Antonia.
Mężczyzna zapraszają na ko
lację. Paweł jest wściekły
na Igora, ale ten uważa, że
ujawnienie przeszłości Pawła
to nic złego. Norbert przyzna
je Igorowi rację. Jakub, zgod
nie z obietnicą, pomaga Kla
rze opiekować się Danutą.
Ale to zadanie najwyraźniej
go przerasta. Widać, że chce
zerwać znajomość z Danutą.
Klara jest załamana, wie, że
matka przeżyje szok.

UŚ

Marek otwiera list do żony i wymaga wyjaśnień
M JAK MIŁOŚĆ Wtorek godz. 21.10, TVP2
Sayid, Jin i Bernard zostają uwięzieni przez Tamtych.

Teksty przygotował JACEK WÓJCIK

F>t abc/m™ pm>

Odcinek 676
Grażyna stara się przeko
nać Marka, by nie przekreślał
ich znajomości. Hanka wyjeż
dża do Warszawy i zwierza
się Job, że jej małżeństwo już

prawie nie istnieje. Marek
otwiera list adresowany do
żony. Z jego treści wynika, że
za opuszczanie zajęć Hance
grozi skreślenie z listy stu
dentów. Zdenerwowany żąda

wyjaśnień. Mostowiakowa
dostaje bst polecony od Jaroszego. Rogowscy poznają płeć
swojego dziecka. Okazuje się,
że na świat przyjdzie córka.
Tomek przywozi Małgosię i

Zosię ze Szczecina. Pojechali
tam, by dziewczynka mogła
odwiedzić matkę. Niestety,
stan chorej pogarsza się. Zo
sia zdaje sobie sprawę z bez
nadziejnej sytuacji.

8
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Biznes sprytnego taksówkarza
TEMIDA Paweł J. stał wściekły przed biurem prokuratora. Nigdy by nie podejrzewał, że wpadnie. Oszukiwał swoich pa
sażerów przez rok. Zawsze robił to ostrożnie. Ale to już koniec.
Grzegorz Pawlak
redakcja@qk24.pl________

Wpadł. Przez jednego
Upartego klienta.
- Proszę wejść, panie po
mysłowy taksówkarzu - po
wiedział do niego z uśmie
chem prokurator, otwierając
Ulu drzwi. - Przyznaje się
pan? - zapytał.
Taksówkarz zamyślił się
przez dłuższą chwilę, czuł, że
broda mu drży. Z chęcią by te
mu facetowi przyłożył.
- Co on o mnie wie? - po
myślał.
- Są przeciwko panu nie
zbite dowody - przypomniał
prokurator. - Poza tym przy
znał się pan już na wstępnym
przesłuchaniu w komisaria
cie. Kończmy tę sprawę.
Zapadła cisza. Paweł J.
myślał, z nerwów lekko drga
ła mu lewa powieka. Miał
do wyboru: przyznać się i do
browolnie poddać karze lub
stanąć przed sądem. A tam
nie wiadomo jak będzie i jesz
cze naje się wstydu.
- Przyznaję się - powie
dział cicho, ledwo słyszalnie.
Potem prokurator przeczy
tał, ile mu za to grozi.
To był pomysł jego brata rolnika. Wymyślił, jak wycią
gnąć Pawła z kłopotów.

Według niego sposób na to
był prosty, nikt miał się nie
zorientować. Paweł J. się zgo
dził. Raz spróbował, potem
drugi. I poszło.
Jeździł taksówką. Ale co to
jest teraz za zarobek. Pienię
dzy wciąż było zbyt mało, do
bre kursy rzadko się zdarza
ły. Zawyżał więc ceny za prze
jazdy.
Klient powinien zapłacić
10 złotych, a on mówił, że
12, czasem więcej. Wybierał
specjalne osoby. Musiały
wyglądać na bogate. Takie
nie zastanawiają się, ile pła
cą.
Więcej naliczał młodzieży,
która jechała na zabawy
i dyskoteki. Nocnym pasaże
rom oraz tym, którzy się
gdzieś bardzo spieszyli. Ci nie
pytali. Tylko płacili.
Aż wreszcie Paweł J. trafił
na feralnego pasażera. Dziw
ne, bo całkiem sympatycznie
wyglądał.
Poprosił o daleki kurs
za miasto. Wyraźnie się spie
szył. Był zadowolony, że do
tarli na miejsce na czas. Tak
sówkarz wręczył mu rachu
nek, 108 złotych.
- Tak dużo? - zapytał pa
sażer.
- Tyle wyszło - odpowie
dział mu taksówkarz.

Klient więcej nie marudził,
zapłacił i odszedł. Paweł J.
nie zauważył nawet, że spisał
jego numery.
Dlatego zdziwił się, gdy
po jakimś czasie do jego kor
poracji przyszła skarga
na ten kurs. Musiał się tłu
maczyć. Wyszło na jaw, że
na rachunku za przejazd, któ

ry dostał pasażer, są fałszywe
numery NIP, Regon oraz
boczny taksówki. A w wydru
kach z kasy, które miał Paweł
J. w ogóle nie był zarejestro
wany przejazd tego człowie
ka.
Taksówkarz próbował za
łatwić ten problem po swoje
mu, honorowo - jak powie

dział niezadowolonemu pasa
żerowi. Zaproponował, że
zwróci mu 50 złotych. Ten
jednak nie przyjął.
Po kilku dniach do Pawła
J. przyjechali policjanci.
Wpadł w panikę, próbował
uciekać przez okno. Nie udało
się. Do komisariatu dowieźli
go w kajdankach.

- Popełniłem wielkie głup
stwo - przyznał później pro
kuratorowi na koniec docho
dzenia. - Ale byłem w ciężkiej
sytuacji. Musiałem sobie ja
koś dorobić. Samochód się
psuł, trzeba go było naprawić.
Poza tym miałem zaległe ali
menty. To dlatego podrabia
łem rachunki. ■
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UŚMIECHY NA DZIŚ
- Pani mąż wygląda w tym
nowym ubraniu wyśmienicie!
- To nie jest nowe ubranie,
to jest nowy mąż.
***
Znaną malarkę Marię Corel
li zapytano kiedyś, dlaczego
nie wyszła za mąż.
- Nie widziałam potrzeby. Ni
czego mi w domu nie brakuje.
Rano pies szczeka, w południe
papuga klnie, a wieczorem kot
zawsze wraca późno do domu.
***
Mąż zwraca się do żony:
- Kochanie, przyniesiesz mi
herbatę?
Żona (zalotnie):
- A czarodziejskie słowo?
Mąż:
- Biegiem!
***
Małżonek wraca cichaczem,
późno do domu.
- Która godzina? - pyta za
spana żona.
- Dziesiąta - odpowiada
mąż.
- Tak? Słyszę że właśnie bije
pierwsza...?

- No przecież zera nie może
wybić, kochanie...
***
- Czemu tak krzyczałeś
w nocy?
- Miałem straszny sen. Śniło
mi się, że musze się ożenić!
- Z kim?
- Znów z tobą!!!
***
Podczas kłótni, żona żeby
do żywego dopiec mężowi,
mówi:
- Jak umrzesz, natychmiast
wyjdę za mąż!
- No wiesz, a co mnie ob
chodzi nieszczęście obcego
człowieka?!
***
Żona do męża:
- Kochanie, powiedz mi coś
słodkiego...
- Nie teraz, jestem zajęty.
- Kochanie, no powiedz mi
coś słodkiego...
- Naprawdę, teraz nie mam

Spędzasz lato w mieście,
ale chciałbyś poczuć smak natury?
Spróbować wyśmienitych serów, aromatycznych miodów,
swojskich wędlin, domowych potraw i wiejskiego chleba?
Zachwycić się pięknem rękodzieła oraz urokiem kwiatów?

Odwiedź Jarmark Żywności Ekologicznej
i Rękodzieła Artystycznego, który odbędzie się
w weekend 28-30 sierpnia w Galerii Gryf.

Szczecin, ul. Wiosenna 32

czasu.
- Ale kochanie, chociaż jed
no słówko...
- Miód! I daj mi spokój!

Serdecznie zapraszamy!

www.gryf.galeria-carrefour.pl
2645309G1K1A

/3,1

OGŁOSZENIA DROBNE

111 sobota-niedziela
29-30sierpnia2009

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

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

JAGUAR S-Type Limuzyna 2,7 TDI

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

Automat, Diesel 207 KM,

25618/A

AUDI A4 1.9 TDI, Xl.l997r.,

zielony met., 2007 rok, F-ra VAT.

idealny, klimatronic, alufelgi.

604200199

0665-628-008.

(GK)

199.

(GK)

(GK)
KIA Spoilage 2,0tdi 1998.
669-716-937. (N)

SKODA Felicja (1998) stan bdb.,

LAND Rover Freelander 2,0 Diesel

Mieszka I 5a. Kredyty 0% Wpłaty-

(GK)

MERCEDES 124 2,2B 92r
502-335-290. (GK)

gotówkowe, samochodowe,

T4 2.5 TDI 2001r., hak, zadbany,

leasing. Tel/fax 094340-29-55,

MERCEDES 190D, 1991r„

www.furmański.otomoto.pl

(GK)

stan bdb. 0781-884-131.

. AUTOWYPOZYCZALNIA,
694-338-338. (GK)

(GP)
TANIO. Opel Omega 2.5TD (1996)
kombi, 0782-645-067. (GP)
--------------- -----------------------------------

28819/A

MERCEDES E320 cdi kombi (2002)
26.000 zł 604-394-307. (GK)
--------- --------------------- ---------------------

28853/A

0-691-026474.

01178/B

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!! Rozbite, złomowanie
602-506-359. (GK)
05948/C

CINQUECENTO 700,1997r.,
2500zł, 0502-992-198. (GP)
CINQUECENTO 900 benz.+ gaz
(96r) stan bdb 2700zł
695-562-691.

(GP)

CITROEN C3 1.4 HDI, 2006r„ z

(GK)
00728/D

!!!!!! AUTO-KASACJA Koszalin,
Szczecińska 67. Transport gratis!
094/342-28-39,0-606-723-398.
(GK)

homologacją na ciężarowy,
sprowadzony. 0798-658-192.

(GP)

(GP)

za rejestrowa ny.Słu psk,
603-272-000.

03933/6

CLIO 1.2, 200lr. 0662-322495.
(GP)

(GK)

AUTO - handel- komis "MIKARO"
kupi każde ładne zarejestrowane gotówka. Białogard, 0504-835-801.

(GK)
AUTO skup wszystkie 662-291-909
(GS)
KAŻDY do 2000 zł. 0502-992-198.
(GP)
KOMIS, sprzedaż, skup, zamiana.
Słupsk, Morska, 0606-206-077.

(GP)

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

FIAT 170 Cinquecento, 1996r.
0509489-220. (GP)

RAT Uno 1.0, (1991) 502-769-250.
(GK)
RESTA 1.4 + gaz, 1993r„ 1600zł,
0502-992-198. (GP)
03941/E

Bierkowo, 059/811-91-50,

(GP)

GOLF III (1994) kombi 4.100,094-34-23-068. (GK)

(GK)
26362/A

! "AUTOBANAŚ" -kupujemy. Koszalin
Szczecińska 51, 094/342-56-57.

(GK)
! KORYGOWANIE stanu
przebiegu w elektronicznych licz.
samochodowych. Dojazd do klienta.

(GK)
01132/A

"AMC" Auto Komis, Gnieźnieńska
18. Kupujemy samochodygotówka! www.amcspj.pl
094/346- 06- 59. Kantor Wymiany

(GK)

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

VAT. Tel. 604 200 199.

692-339-824.

(GK)

512-017-562.

(GK)

OPEL Astra 1993r„ 502-386-963.
(GK)

YAMAHA Chopper lub zamienię
0788-246-966. (GK)

OPEL astra II 98. 787833815 (N)

ZABUDOWA na Lublina
502-769-250. (GK)

28513/A

GOLF III 1.9 TDi (1994)
601-312-742. (GK)
GOLF III 1.9 TDi (1996) 11.000 zł
507423-350. (GK)
GOLF IV 1.9 TDi (2002)
606-110-132. (GK)

PASSAT 1.9 TDi (1995) 5.500,664-125-350. (GK)

!!!!!!!!

PASSAT 1998r., 1.9 TDI, kombi,

(2006), srebrny. Okazja!

PEUGOT 306,1994r„
0501-058-728. (GK)
PUNTO 2003,1.3 JTD,
512-041-905. (GK)

(GP)
04681/ł

TOMOGRARA komputerowa,

(GK)
26195/A

28664/E

MEMI

(GP)

! STANY surowe Nadzór

(GK)
28781/B

28878/A

RENAULT MEGANE 1.8+gaz

"INVESTA" Nadzory,
kosztorysowanie 0608-558-166;
www.briinvesta.pl

sekwencyjny (2002) bogate

(GP)

maszyna do waty cukrowej,

ROVER 220 Diesel, (96), zadbany,
6.000,-889-213-731. (GK)

!!!!!! Atrakcyjne pożyczki!
bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.
Niskie raty, 25000zł-155,27zł,

(GK)
25642/A

AŻURY betonowe szare I kolorowe,
obrzeża, krawężniki "BUDŻEL",
Słupsk, 0602-34-00-42. (GP)
---------------------------------------------------

27804/A

26320/A

POSADZKI przemysłowe, polbruk
694429-350. (GK)

odsetki 7,08%. Słupsk:
059/842-70-98, Szczecin:
091/35940-53, 091/35940-54

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

03994/A

500090871.

(GK)
23519/ł

REMONTY, tanio, 784-152497.
(GK)

Plac Broniewskiego 14,
0-59/842-85-10

Rentgen, USG, Pantomografia.
Gabinety lekarskie. Koszalin,
Kościuszki 7. 094/34611-99.

POLBRUK, kamień. 0511-393485.
(GK)
--------------------------------------------------

Hurtownia SANTEX, Słupsk,
Poznańska 42,059/84-13-260,

PUNTO 98, POJ. 1,1, ZADBANY
05017-087-057. (GK)

RENAULT Espace 2,8 1996 r.,
7.000 zł, 0782466-720. (GK)

(GK)

KOPARKO- ładowarka, minikoparki,

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

! Najtaniej materiały hydrauliczne.

03636/A

Kos
$ŻY

$iai

em
Nip
ul.
fel

(Gl

KU

059/6412450,0604-170-112.

517417-615.

(GK)

$ZY

25458/A

POLBRUK, drenaże, 694-898-880.
(GK)

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

SPŁ
(GP

PRYWATNE pogotowie

!!! POLBRUK, układanie.
(GK)

Kos

(GK)

Zapraszamy! Minimum formalności:

22697/A

(GP)

popcornu 2.500 zł nowe,

21.094/3468696

POL-BRUK fachowo.
0698-799-003. (GK)

25698/A
28931/0

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

0785-962-663.

okulistyczny. Koszalin, O.Langego

stomatologiczne VITRODENT

MINIKOPARKA 0508499-555.
(GK)

FOŻ

SZY

21786/*

KOPARKO- ładowarka
0604-564-261. (GK)

0607-610-610.

(GP

69:

OPTYK realizacja recept Gabinet

(GP)

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

FOŻ

ube

MAMMOGRARA, 094/341-2615
Staszica 8a. (GK)

(GK)

PODATKI, zwrot Vat. 9434849-34
(GK)

26090/A
03937/A

01353/A

GINEKOLOGIA, 0724-346934.
(GK)

MALOWANIE! 0500-354-255.
(GK)

!!!!!!!!!! ŻWIR, PIASEK,
WYKOPY. ROZBIÓRKI K-LIN:
(0)608-163-247. (GK)

(GP)

GINEKOLOG- 0500-676109 (GS)
----------- ----------------- ;------------------ -----------------

26168/A

POLBRUK -bruk usługi,
510-510-001. (GK)

PASSAT sedan 1.8 20V(1999),

01380/A

KOMINKI, projektowanie,

PODATKI profesjonalnie
94-3419-347 (GK)

(GK)

PASSAT kombi 1.6 TD, 1991r„
2500zł, 0502-992-198. (GP)

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

przyłącza wod.- kan.
26771/A

(GP)

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

GINEKOLOGIA, 0517 509 723.
(GK)

(GK)

WWW.SWIAT-ZAKUPOW.PL (GK)

FOŻ
060

!!! 0885-893-714 ginekolog.

(GP)

roboty melioracyjne profesjonalnie. Słupsk,

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

(GP]

ha c
504

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

0512-378-002.

FOŻ

HYC

mmm.

KOPANIE i czyszczenie stawów,

uMZMiŁ

PASSAT (99), 1.6 benz.
512-041-905. (GK)

wyposażenie 0-504-088-163.

066:

(GP)

GABINETY

"EW-BUD". Koszalin, Krucza 21,

(GP)

0665-628-008.

OPEL Zafira 1.6 (1999) 18700zł,
0-604-863-345. (GP)

6500zł. Słupsk, 0603-27-20-00.

HYUNDAI H100,1994 r., 4.500 zł

krei

0-887-878-048,

25622/1

wykonawstwo, rzeźba.

klima, alufelgi, webasto.

RENAULT Clio 1,2 75 KM Niebieski
2003 rok. Tel. 604 200 199. (GK)

25267/A

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

KAMAZ 8tys.zł; ładowarka
czołowa łyżka 2,5m3 15tys.zł,

ZADASZENIA, bramy. 501-682-902.
(GK)

ZARRA 2.0 DTI (2002) 7 osób,

GOLF kombi 1.9 TD, 1996r., biały,

HONDA city, 2007,505-509-139.
(GK)

IVEC0 35-10 (1994) 7tys.zł;

01877/ł

(GK)

(094)34546-52.

K0Ł(
*Ub(
(GK]

WYWÓZ GRUZU I ODPADOW W
KONTENERACH, WYNAJEM RĘKAWA
BUDOWLANEGO. REMONDISTEL.
091/43-10-838 (GS)

GRUZ MIELONY, DUŻA ILOSC, CENA
DO UZGODNIENIA. 0603-961-212.
(GP)

(GK)

WWW.AUTO-SZROT.COM (N)

0665-628-008.

660-

07715/A

FACHOWO wykończenia od A-Z,
gładzie, malowanie, glazura,

VWT4, 2.4 D, 6-osób (1994)

klimatronic, idealny.

GOLF III (1997) 1.9 TDI,
880-249-662. (GK)

GOTt

(GK)

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

28181/A

28664/H

ogrodzenia, oczka, 510-938452.

DEKARSKIE usługi 514-374-780
(GK)

czarny, biks.,navi, 2006 rok. F-ra

OMEGA B (19Ö7) sekwencja,
506-334413. (GK)

602-105-852.

FINE
WYKONAM z kamienia wjazdy,

VW Passat Higline Kombi 2,0 TDI

VW Polo 1.2, 60 KM, 2008,

PASSAT B6 kombi, krajowy 1.9 TDi

(GK)

przyczep, serwis, części.

Walut 094/341-05-95.

28801/A

0CTAVIA 1.9 TDi 2002,
512-041-905. (GK)

0665-628-008.

(GP)

0788-975-036, 602-776617.

WYPRZEDAŻ sprzętu pojazdów:

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

28270/A

GHIA, sprowadzony, 14700zł,

!!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

0606-314-236.

VW Passat 2001 TDI,
0501-058-728. (GK)

klimatronic, zadbany.

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

DACHY pokrycia naprawy
728-533-770. (GK)

(GP)

2007. F-ra VAT. Tel. 604 200 199.

..Mmmmu,

0606-694-977.

NISSAN Miera 2003r.
501-243-090. (GK)

FORD Focus 1.8TDI (X.1999r)

FORD Mondeo Limuz. Ghia X 2,0
TDI, biks, navi, skóra, grantowy

całych i uszkodzonych, kasacja.

665-628-008.

OPEL Vectra (98), diesel, 2.0,
508-375488. (GK)

FIAT Marea (1997) +gaz, 6.300,728-325-624. (GK)

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

klima, alufelgi,c. zamek,2xPP,

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

FIAT Ducato 1.9D, 1997r.
0662-322495. (GP)

500-683-831.

SKUP- sprzedaż samochodów

0606-206-077

CORSA 1.2,1994r., 2990zł.
(GP)

28610/B

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

1994r„ 2500zł. 0502-992-198.

0694449-609.

0502-992-198.

05404/ł

USŁUGI koparkami i transport.

(GK)

DACHY papy naprawa
505-753-604. (GK)

(GP)

tel.o

(GP)

26894/A

(GK)

(GK)

CORSA (2000), 9900.
0501-333-778 (GP)

059/842-9601.

BUDOWLANE 0509-267-084. (GK)

CERTYFIKATY energ. 509-825-394.
(GK)

Passat TDi (2002) 0602-335426.

AUDI, Polonez, inne-stan obojętny.
(GK)

MONDEO kombi, benzyna + gaz,

do 3(

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

Teren kołobrzeski i koszaliński.

27628/B

VW Lupo, 1,4 TDI (2000),

bez t

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

BUDOWA domów jednorodzinnych,
(GP)

VECTRA 1.8 sedan, (2004) krajowy,

MERCEDES sprinter 1997r.
604-427-645. (GK)

0CTAVIA kombi (IX.2006) 1.9 TDi.

CORDOBA 1.6 (1997)
663-572-705. (GK)

Odbiór, gotówka. 691-816-004.

(GK)

36.800,- czarny bezwypadkowy

!!!!! KAŻDE do 500 zł!!!!

(GK)

kupiona w salonie. 0668-162-776.

ładowność 0604-070416.

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

(GP)

!!!!! 603-767-991

26914/A

ABSC

28596/B

VW LT-55,1994r.- wywrotka 3200-

NOWY wózek inwalidzki elektryczny.
0665-386-629. (GK)

CITROEN Xsara (2000) - 5900 zł,

BUDOWA domów 793403377. (GK)

0-500-234-087.

509-270-859.

(GS)

28777/*

07603/A

(GK)

cabrio, sprowadzony, 22,5tys.zł

(GK)

TYNKI maszynowe 0601-597-349.
(GP)

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

benzyna, okazja! 0602-105-852.

MERCEDES SLK 2000(1997)

Skóra , Vebasto,2003. F-RA VAT.

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

TOYOTA Avensis 2.0D 2003r.

(GK)

czarny met. Navi, Ksenon,

(GK)

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

zamienię na traktor 888-656-600.

BMW 530d Steptronic, Sedan

604200199

(GP)

MERCEDES E250 1994 diesel lub

BMW 316,1992r., E36, 2700zł,
0502-992-198. (GP)

(GK)

budynków, 0606-716807.

solidnie 0-601-597-349.

oszklony, 5 osób. 0665-628-008.

505-180-551

ŚWIADECTWA energetyczne

BUDOWA domów jednorodzinnych,
0503-003-019. (GK)

SKODA Oktavia 1,9D 2003 r.
698-083-129 (GK)

(GK)

Aszy
bezt

ul Tki
091/

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

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

112 KM Td4, 2001 rok. 604 200
199

AUTO Komis Furmański Koszalin,

SZAMBA producent 0509-151450
www.szamba-poznan.pl (GK)

091/

07169/8

cena do negocjacji, 0604-566-959.

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

"JANI

28267/ł

lll.2010r., 1.100 zł, 0604-235-568.

AUDI A4, 2.5TDI (1998) kombi,
0-606-506-588. (GP)

!!!!!!!!!!!!!!!! Skup aut
sprawnych. Gotówka! (95-2005r),

0660487-304

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

SKODA Favorit, przegląd do

2006 rok, F-ra VAT. Tel. 604 200

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

autozłomowanie.

SEAT Toledo 1,9 TDI 105 KM 2007
rok, F-ra VAT. Tel. 604 200 199.

(GP)

SPRZEDAM rusztowania.
508232570 (GK)
01118/*

(GK)

AUTQKÜEM

!!!!!!! Auto-kasacja,
Szczecinek. 0660487-304

BALUSTRADY, ogrodź.
0501-682-902. (GK)

AUDI A4 Avant 2,0 TDI Srebrny,

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

www.autohandel.info.pl

SEAT Inca 1,9 SDi (1999),
biały. 0502-769-250. (GK)

ROBOTY budów. A-Z. 694429-350.
(GK)
RUSZTOWANIA warszawskie:
wynajem, Koszalin 094/342-62-16.

!! GE Money Bank Kredyty; Tuwima
23 (Inkubator), 059/848-2629.

(GP)
06404/A

!! pożyczki dla Firm bez
zaświadczeń, uproszczone
procedury; 150tys. rata: 931,60

(GS)

(GK)

infolinia: 0606921-608.

RUSZTOWANIA wynajem. Słupsk,
0504-026-801. (GP)

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

SCHODY, 0607-106396,
www.tralex2.pl (GS)

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

07064/A

t)0
•6S

sobota-niedziela
29-30 sierpnia 2009

OGŁOSZENIA DROBNE
"JANOSIK" kredyty na dowód
(GS)

°9l/820-51-22. Szczecin

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

04321/A

!!!!! "AAUTOALARMY"

ANGIELSKI, 602-537-077. (GK)

(Naprzeciwko PZU) 094-346-22-87;

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

(GK)

0502-532-639.

A szybka pożyczka: 10-300000 zł
bgz biku na 30 lat Infinity Poland-

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

ul Tkacka 55 Szczecin.

naprawa. Raty. Samochody z

°91/4338292.

(GK)
27915/A

ABSOLUTNIE najlepsze kredyty,
bez biku i na oświadczenie
H 095/720-6542/ 44.

(GK)

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

28647/A

CHWILÓWKA! Pożyczka!

00414/A

f'NES 0-510-08-70-22. (GP)

(GK)
25592/A

07064/B

GOTÓWKOWE pożyczki Karlino
^60-634-268. (GK)
------------------

26356/B

2 ubezpieczeniem, 692-469-894.
(GK)
------------------------------------------------------- 28114/B

KREDYT dla każdego.
01724/A

Nożyczki Darłowo 0-660-633-230.
(GP)
ff-----------------------------------------------

07480/A

(GS)

HOŻYGZKI pod zastaw.
6608-878-104 (GS)

00499/A

AAUTOSZYBY: sprzedaż, montaż,
naprawa + części. Najtaniej!!! "Auto

(GK)

Blach", 094-34-111-28.

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

26321/A

06182/A

AUTO na gaz. Montaż. Połczyńska
73 (094)342-59-50,

(GK)

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

27604/A

AUTO-CZĘŚCI usługi.
0-59/84-29-766 (GP)

■^7--------------------------------------------

01423/A

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

r"—------------------------------------------

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

07480/B

03641/A

25616/A

Is—----- —----------------------------------

26356/C

KYCZAŁT karta KPiR kredyt 20000
na oświadczenie. Irpol",

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

(GK)

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

26669/A

SPŁATA innych. 0-501-3548-25.

- --------- ------ c-----;----------------- ----------

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

07064/C

SZYBKIE pożyczki gotówkowe
Koszalin, 660-634-359. (GK)
26356/A

SZYBKIE pożyczki gotówkowe z
Ubezpieczeniem. Teren: Koszalin,
Sianów, Karlino Kontakt:

(GK)

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

27033/A

00220/A

KONSERWACJA podwozi na gorąco,
094-342-30-68. (GK)
--------------------------------------------------

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

28430/B

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

SZYBKO I SPRAWNIE! KREDYTY DLA

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

Emerytów i rencistów,

OPONY. Rolnicze. Specjalistyczne.

Hipoteczne, konsolidacyjne,
(^FRANCISZKAŃSKA 97,

Ciężarowe. Akumulatory.
Białogard, Szosa Połczyńska 1A,

TEL. 790456-355, 796-091-141.

094-312-00-08

(GK)

-------------------------------------------------25742/A

Koszalin, tel. 888-900-222.

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

01065/A

(GK)

28132/A

-------- ?------------------- :--------------------

03871/A

Kupię,0880463-795.

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

00229/A

TRYLINKĘdużą ilość pilnie kupię,
H 66048-93-21.

(GK)

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

28548/A

^MATRYMONIALNE

ANGIELSKI nauczycielka
609504686 (N)
--------------------------------------------------

Hanią z klasą 40-50 lat. Tel.

27769/A

ul. Chałubińskiego 15

piMCiaini Ifillll

(GK)
28880/A

ODDAM moje serce - daj twoje, 58 (GK)
28465/A

Na kierunki:

★ Technik usług kosmetycznych
★ Technik masażysta

28689/A

(!!!!!! !AUTA NA GAZ (BRO
KATY RAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337 (GP)

★ technik usług fryzjerskich

28209/A

"ANKAM"

(GK)

3-POK. 64m Białogard lub zamienię

------------ y-----------------------------------

na kawalerkę. 0604-61-60-26.

ABAKUS atrakcyjna działka (8ar),
Niedalino, tylko 52.000 (GK)

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

01135/B

28952/Q

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

28952/V

3-POKOJOWE (53,3) lllp.

ABAKUS atrakcyjne 1-pokojowe, rej.

Sikorskiego Koszalin,

Wańkowicza, 113.000,- możliwość

(GK)

660492-764

zrobienia 2 pokoi

(GK)

(48), parter, rej. Sportowej,

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

28552/A

NAUKA JAZDY
www.oskmanewr.pl

28004/A

(GK)

(GK)

----- --------------------------------------------25507/A

!! RONDO 668-135-015.

27138/A

1 i 2-pokojowe Miastko
603522279

(N)

Instruktorki, intruktorzy. Nowe kursy

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

kat. "B" 31 sierpnia oraz 21
września. Szybko, solidnie,

1-P. (39) 139 tyś, 880-501-567.
(GK)

skutecznie!

(GK)

26793/A

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

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

28101/B

! Bubnowicz - kurs za 61 zł

28799/A

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

www.spgn.pl

miesięcznie 0-609-610-556. Wyślij

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

00034/B

SMS: "Koszalin" oddzwonimy.

(GK)

1-POKOJOWE (38) lp„ balkon,

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

25150/A

centrum Koszalina, 0600-160-285.

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.
(GP)
------------------------------------------------ -

06868/A

"TOMCIO" B+E, C,
C+E,501-334-323

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

28481/A

1- POKOJOWE mieszkanie Koszalin
(N)

606409429.

(GP)

---------------- ---------- ------------------------07323/A

.

28730/Ä

2 ha ziemi Mielenko- 300 m
od morza 602-270-523. (GK)
28353/C

kat. B, szkolenie i egzamin
Mercedesem Klasse A,

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

OSK VIP 0-509-541-024,

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

(GP)
07750/A

00034/C

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

26357/A

60344-78-98.

(GK)

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

25895/A

Izydorek, 0-509-345-511.
26392/A

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

07391/A

KAT. B OSK Morze, 503423416.

(GK)
28314/A

2-POKOJOWE 74 mkw., w Sianowie,
tanio, 0604-963-581. (GK)
28715/A

2-POKOJOWE Koszalin
606-806-774 (N)
--------------------------------------------------

28152/A

2-POKOJOWE Koszalin,
691-980-692. (GK)
---- :- ------------------------------- ----- —-----

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

07243/A

28904/A

bezczynszowe, komfortowe, w

miesiąc, 0500414847,

centrum Koszalina, 663-375-234.

(GP)

(GK)
02251/A

3- POKOJOWE, stare budownictwo,
ogrzewanie miejskie, tani czynsz,
---------------------------------------------------

07312/B

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

2-POKOJOWE, 48m2,
0-510-786-931 (GP)

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

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

28246/A

07704/A

135.000
00034/E

(GK)

Koszalin- 094/341-08-65.
------------------------------------

25792/A

(GK)

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

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

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka
28952/A

Zwycięstwa 143 (obok Związkowca)
094/345-22-75

Zapraszamy.

www.abakus-nieruchomosci.pl

(GK)
28952/8

123m2,0-607406-963,

kuchnia z oknem, rej. Lelewela,

(GK)
2895Ż/E

Piłsudskiego, 87.000,- lub zamiana

0-601-747-552, 445 000 PLN.

(N)

(GK)
28952/D

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

Gierczak, balkon, 159.000,- pilna

1200m2, od 25zł/m2, okolice
Słupska 0-669-259-283.

(GK)

działki, las, jezioro w pobliżu,

-----------

cena do negocjacji. 0783-176-508

28952/G

ABAKUS 2-pokojowe (54), lip.,

(GK)

balkon, rej. Jagoszewskiego,
ciepłociąg, szybkie wydanie

--------------------- :------- *---------------------

(GK)
28952/M

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

ABAKUS 2-pokojowe , parter, rej.

(GP)

Zubrzyckiego, 158.000,- szybkie

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

wydanie

(GK)
28952/K

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

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

28749/A

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

Śniadeckich, 500-090-871.

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

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

25640/A

2-POKOJOWE, Koszalin,
(GK)
28781/A

07467/A

DOM + warsztat K-lin0501-399-600. (GK)

ABAKUS 2-pokojowe, po kapitalnym

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

remoncie, parter, rej. Bosmańskiej,

DOM na wsi 20 km od Koszalina,

169.000

(GK)

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

28952/H

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

25793/A

0,6 ha ziemi wraz ze stawem
(własne źródła) przy posesji

(GK)
28831/A

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

(GK)
28952/J

ABAKUS 3-pokojowe, loggia, lip.,
rej. Kołłątaja, 227.000 (GK)
--------------- —-------------------------------

03758/A

00921/A

BUDOWLANA uzbrojona, 1650m2,

zamiana na 3 pokojowe

(GP)

07537/A

BUCZEK/Szczecinek, dom, ok. lha

ABAKUS 2-pokojowe (48), lip.,
balkon, Centrum, 149.000 (GK)

(GK)

028-510.

(GP)

------------------------------- r------------------------------------------------------------------------------------- 28952/1

razem. 0-693-915-757, (teoria w 8

2p, balko, po remoncie,

28407/B

ATRAKCYJNE działki budowlane, ok.

ABAKUS 2-pokojowe (46), rej.

0-602481-060.

0510-

07718/B

AR-HAND SŁUPSK, 59-84-00-344,
508-525-765 WWW-ARHAND-PL

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

OSK Wojciech. Zaprasza na kurs
kat.B. 0607-978-825. (GK)

(GP)

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

Sucharskiego, 154.000,- lub

Liceum ogólnokształcącym
dla młodzieży i dorosłych

28952/V

APARTAMENT w centrum Słupska

ABAKUS 2-pokojowe, rej.
28775/A

(GK)

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

094-343-15-72, 094-341-75-19.

2-POKOJOWE, Centrum Słupska,

28952/X

ABAKUS

(GK)

2-POKOJOWE, Bałtycka, IVp.,

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

28952/C

ABAKUS wolno stojący dom rej.
Fińskiej, 880.000 (GK)

zdawalność 41,5% za pierwszym

07515/C

28952/R

ABAKUS mieszkanie, rej.

OSK Grześ Kat. Al, A, B,

(GP)

28952/0

ABAKUS dwupoziomowe, Przylesie,
363.000,-balkon (GK)

Wyspiańskiego (36), balkon,

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

sprzedaż

(GK)

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

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

(GP)

Słupsk 0-603-872-767.

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

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

LOK Kościuszki 2.094-345-1145;
0-512-301-272. (GK)
47938/A

28632/A

28952/T

Centrum, 232.000,- cena do
negocjacji

---------- =--------------------------------------

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

2-POKOJOWE, 41 mkw.,

L-33 - Rozpoczęcie 10-12 co
501-292-554

(GK)

501-360-834.

na 2 pokojowe

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

KAT. B OSK Leszek Kowalski, cena
lOOOzł, 0507-184-558. (GP)

ABAKUS duże 3-pokojowe (80),

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

------——-------

(GK)

bezczynszowe +garaż, ogród z
domkiem letniskowym, Manowo,

ABAKUS 1-pokojowe, rej.
28951/A

prowadzenia działalności, rej.
4 Marca, 655.000

-------------------------- :------- ;---------------

atrakcyjna cena 125.000

2-POKOJOWE (48) lp.,

28952/W

3-POKOJOWE 70 mkw.,

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

(GK)

kat. B 517-154-962; 606-776-675.

KAT. "B"
(GK)

28752/A

lub zamienię na kawalerkę,

513-615-963.

03963/A

ABAKUS 1-pokojowe, balkon,

2-POKOJOWE (37 mkw) parter

DUET A,B,B+E,C,C+E
060240-50-31 (GK)

(GP)

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

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

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

28498/A

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

zadowolonych Klientów.

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

DAKAR bezstresowo profesjonalnie

28812/A

28952/U

ABAKUS Będzinko, dom wolno
stojący 550.000 (GK)
ABAKUS dom z możliwością

ABAKUS - dołącz do grona

2-POK. ładne, Koszalin
509- 180-020. (GK)

28952/L

ABAKUS atrakcyjny dom dla dwóch
rodzin, rej. Emki (GK)

Gierymskich, zadbane -172.000 do

na mniejsze (2-pok.),
28653/A

(GK)

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

3-POKOJOWE 47m2, lip., Braci

2-POK. 65 mkw. lub zamienię

BEZSTRESOWO. 608-781-101. (GK)
25654/A

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

negocjacji, 0501-333-563.

28952/F

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

(GK)

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

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

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

Gelaria Emka i Politechnika
Koszalińska. 0501-775-900.

ABAKUS

(GP)

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

159.000
03956/A

4-POKOJOWE, garaż, ogród:

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

www.spgn.pl

(GP)
3-POKOJOWE 47,5 mkw., w pobliżu

Koszalin Zwycięstwa 40/48

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

28258/A

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

„KIUAN"
www.knk.com.pl 094-347-66-16.

!!! 600-218-318

dni)

2880809G1K2A

zamiana na 2-pokojowe

260.000zł. Słupsk, 0604-236-391.

otwarcie 1.09.09r. 660-116-778.

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

05662/A

00034/D

(GK)
(GK)

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

Ponadto posiadamy
wolne miejsca w:

Najlepsza baza
Europejska jakość kształcenia

Krzyżanowskiego, 212.000,- lub

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

ABAKUS atrakcyjne 2-pokojowe

----------- Y-------------------------------------

ma uw« w tetiisitis

Hanią 55-65 lat szczupłą.
(GK)

0607-553-911.

Lubiatowskiej. Koszalin, tel.

ABAKUS 4-pokojowe, rej.

3-POKOJOWE 100 m2 (Reymonta),

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

EUROPEJSKIE

ZAPRASZA do:

0694-715-722 w godz. 16-20.

!!! ATRAKCYJNA działka
os. "Zielone Wzgórze"o pow. 2851

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

605400-905; www.ankam.com.pl

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

tei./fax (094)342 48 20,342 71 99
www.fundacja-ece.edu.pl

Samochód, motor, niezależny
finansowo pozna odpowiednią

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

28447/A

75-581 Koszalin

(ubiący podróżować, posiada

■ K----------------------------------------------

ANGIELSKI 506787647 (N)
--------------------------------------------------

2527209G1K2X

JUMMŁ

w LC -zabawy językiem. Wielkie

-------------------------------------------------25395/A

(INTELIGENTNY, kulturalny, 44 lata,

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

28834/A

EDUKACYjmm

v'—--------------------------------------------

'atek, Szczepan, 727-621410.

28895/A

centrum

BIURO Enigma katalogi
601165757 (GK)

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

ANGIELSKI 0506-116438. (GK)
ANGIELSKI 0728-349-999. (GK)

(GS)

NIERUCHOMOŚCI

888-296-376.(GK)

"LOGOS kursy maturalne.

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

03883/A

Mieszkanie
2-pokojowe, 36 m2,
balkon, blisko
Centrum 145.000,-

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

27287/A

(GK)

°Porowe "ELKI", trelinke

00034/A

MIESZKANIE, 0606-282-773. (GP)

Mieszkanie 4-pokojowe,
środkowe, II piętro,
duży balkon,
rej. Wańkowicza 219.000,-

ANGIELSKI dla najmłodszych

0-602-516-954.

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

06330/A

KUPIĘ dom, 512-004-262. (GP)

PIŁSUDSKIEGO 5,0-94/342-38-39

(GK)
(GP)

H.YTY drogowe, jumbo. Płyty

28584/A

AUTOMAT - prawo jazdy

059/843-60-10,060582&-303.

28897/C

(GK)

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

01073/A

KUPIĘ rusztowania 0784-942-228.
T“—--------------------------------------------

(GP)

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

601813938, 607052493.

!!!!!!!! ANGIELSKI.

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

28584/B

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

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

www.ellert-nieruchomosci.pl

przygotowanie do matury podst.
i rozszerz, FCE, CAE, korepetycje,
konwersacje, ECHO Koszalin,

NAUKA
692-225-025.

28324/A

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI,

ANGIELSKI - liceum -

msmmL
Kupię akcje pgnig, pzu, pge
Golną ODRA-KAŻDĄ ILOŚĆ
*96-367-017. (GK)

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

i 1071 m2, dojazd z ul.

01126/D

AUTOSZYBY, Tel:091/4646-017
(GS)

pośrednika kupię. 0606-664-894.

(GK)

programu - intensywna nauka
języka dla gimnazjalistów, ECHO

27480/A

AUTO-GAZ. JAMNO. 094-346-91-15.
(GK)

28658/A

3-POKOJOWE w Koszalinie bez

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

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

------------------------------ t---------- ;- --------

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

------------------------------------------------- _
28584/C

(GK)

AUTOGAZ -montaż naprawa,
602571075 (N)

03843/A

1-POKOJOWE kupię.
0880-760-841. (GK)

przygotowanie go egzaminu,
powtórki, korepetycje, poszerzanie

tel. 888-900-222.

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

Nożyczki sławno 0-724-145-982.
(GP)
Nożyczki z ubezpieczeniem
Koszalin 608-501-962. (GK)

(GK)

ANGIELSKI - gimnazjum -

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

0-602-294-167.

najmłodszych, szkoła podst. - kursy,
korepetycje, ECHO Koszalin,
tel 888-900-222.

(GP)

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

EFRLJOHOI\/IOŚC^li

11-pokojowe, (20) środkowe, blisko Centrum,
87.000,- pilna sprzedaż______________
12-pokojowe, (38) po remoncie, rozkładowe,
rej. Sucharskiego, 149.000,-wydanie od zaraz
12-pokojowe, (38) atrakcyjne, rozkładowe,
środkowe, rej. Sikorskiego, 155.000,-________
13-pokojowe, (68) budynek z cegły, balkon,
Mieszkanie
rej. Modrzejewskiej, 283.000,- szybkie wydanie 11-pokojowe, 30 m2, nowe
i
budownictwo,
balkon,
I Przestronny dom w zabudowie bliźniaczej
; Na Skarpie 169.000,(191) działka (600) Rokosowo, 439.000,I Atrakcyjna działka gruntu pod budownictwo
jednorodzinne (673) Centrum, 199.000,-

59/840 11 55

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

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

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

28229/A

ANGIELSKI-dzieci-kursy dla

ALARMY, blokady 196-30 (GP)

°662-776-178 (GS)

Bukieciarstwo, inne "EDUKACJA"

(GK)

U CZĘŚCI samochodowe. Kurier 21
091-561-21-61,

07426/B

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

zł. Realizacja 24 h.,

Kołobrzeg pożyczki gotówkowe

(GP)

www.english-progress.pl

0-600-232-302, 0-94/34-36-522

27602/A

ul. Mikołajska 1/1,
www.merkury.slupsk.pl

!KURSY: ADR, TAXI, HDS, BHP, LPG,

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

isi

«MERKURY!!
059/840-32-32,

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

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

^ "------------------

692469-894.

23513/A

!! Promocja tłumiki,
--------------------------------------------------

(GS)

28359/A

!! Angielski tel 0-603-881-118,16
lat sukcesów

(GK)

605-05-20-30.

094-342-05-97.

formalności telefoniczne.
Codziennie. 0694-781-781.

00706/A

Koszalin, Lechicka 74,200 metrów
za torami szlabanami. Samochód

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

75-605 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 155
*W9W
~ tel. 094 341 02 51, * #
09434712 72

mm

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

NIEMIECKI, 605 189 113. (GK)

zastępczy. 094/346-03-99;

bo 30 tys. Dojeżdżamy.

MATEMATYKA. Stargard.
504125777. (GS)
--------------------------------------------------

wtryskiem już od 1.700,00

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

604-367-555.

25643/A

ÜÜAUTO-SERVIS -GAZ Montaż,

NIERUCHOMOŚCI

26484/A

21

28952/P

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

28397/A

DOM na wsi z ogrodem na dział.
27a, 8 km od Białogardu.
0517-335-116.

(GK)

ABAKUS 3-pokojowe, rej.

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

Jagoszewskiego, balkon, 182.000

DOM nad jeziorem - Porost 94
347-70-00 www.investsc.pl (GK)

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

28952/N

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

01153/A

28855/A

OGŁOSZENIA DROBNE

221 sobota-niedziela
29-30 sierpnia 2009
DOM półbliźniak, 90m2, ogród
870m2,0-691-269-258. (GP)

handlowy 20 mkw., na Zakolu,

Nieruchomości- 602-746-896

DOM przed Mielnem 604 576 458
(GK)

3-POK, umeblowane, 668331332.
(GK)

SPRZEDAM lub wynajmę pawilon

GRZELAK

(GK)

0664-703483.

www.grzelak-nieruchomosci.com.pl

SPRZEDAM/WYNAJMĘ mieszkanie,

(GK)

POKOJ dla pary w mieszkaniu

3-P0K0J0WE koło emki
600-543391 (GK)

KAWALERKA, osiedle Parkowe

szeregowej +garaż na wsi. Pilne

(Słowackiego). Słupsk,
602-156-063.

(GK)

0728-118-213.

(GP)

28231/»

KIOSK "Kami" z lokalizacją
(GK)

DOM w stanie surowym Mielenko-

MERKURY

ŚWINOUJŚCIE, 31 m2,119 tys.,
bez pośredników,
0784-610-900 (GS)

(GK)
DOM w'zabudowie szeregowej
piętrowej (125m.kw) Słupsk Oś.
Niepodległości 0604-623-910.(GP)

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

POKÓJ do wynajęcia 792-989350.
(GK)

BOX Manhatan. 0608-167-940.
(GP)

POKÓJ do wynajęcia- Os. Bukowe.
0888-127-701. (GK)

DO wynajęcia lokal o pow.

POKOJ dwuosobowy w domku w

llOmkw. w centrum Białogardu
z przeznaczeniem na działalność

pobliżu uczelni (ekonomia),

MERKURY, Mikołajska 1/1. Działki:
Słupsk, Bierkowo, Krępa, Marszewo
nad jeziorem, Siemianice,
Niewierowo, Kobylnica, Reblino,
Włynkówko, Dębnica Kaszubska.
059/840-32-32,059/721-83-04,
www.merkury.slupsk.pl (GP)

0602-76-33-20.

TRZYPOKOJOWE Lelewela
696716783 (N)
28406/A

WEX jednorodzinny z usługami w
parterze, 059/8411-029. (GP)
WEX trzypokojowe Piłsudskiego,
Banacha, 059/8411-029. (GP)

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

(GK)

wynajęcia 0-603-607-763.

ZIEMIA + las 4.80h,
0691486-950. (GP)

ul. Poznańska 42A.

ZIEMIA do morza 6 km k. Darłowa

698-668-059.

(GK)

3 zł /mkw., dojazd asfalt

(GK)

(GP)

MIESZKANIE "Nasz Dom" 57 mkw.,

ZIEMIĘ rolną 12ha, Marszewo,

(Moniuszki) parter,

gmina Postomino, 3zł/m2,

DZIAŁKA 3000 mkw. (lub więcej)

MIESZKANIE (43 mkw) lub

21 zł/mkw. Manowo ładne

zamienię, 696-057-285.

położenie pod lasem.

0604265-858.

DZIAŁKA budowlana 10 arów,

zamienię na dom na wsi,

(GK)

0506-562-512.

DZIAŁKA budowlana 16 arów,
0514310825. (GK)

! BoxManhatan, parter,

KAWALERKA, 660-752-517. (GK)

DZIAŁKA budowlana okolice

50 m2, 0-607406-963,

umeblowane, studio 38 centrum

wycena firm.

DZIAŁKA budowlana UstkaPrzewłoka, 1040m2,130tys.zł

PAWILON handlowy 23 mkw.,
8.000 zł, 0512-834819. (GK)

DZIAŁKA budowlana, budynek

PLAC campingowy, budynek

mieszkalny, 094/3139-195,

mieszkalny, stodoła, budynki

(GK)

DZIAŁKA usługowo-mieszkalna,
Sianów, 693952610 (N)

250 zł/osoba Mielno 500-239-789.
(GK)

LOKAL biurowy. Słupsk,
608-167-940 (GP)

2-0S0B0WY pokój w domku.
094/343-23-13. (GK)

LOKAL Koszalin, 066-1542410
(GK)

2-POK. (37 mkw) Koszalin,

LOKAL w centrum Koszalina do
wynajęcia, 503-176-921. (GK)

kaucja. 504136-034.

(GK)

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

28965/A

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

27851/A

2-P0K0JE 0505-274132. (GK)

www.wohnmobilhafen-camping-wer

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

28598/A

2-P0K0J0WE (domek) osobne

(GK)

wejście. Koszalin, 0666-814620.

DZIAŁKI budowlane Koszalin
Lubiatowska, 0502-947-182.

(GK)
DZIAŁKI budowlane od 40zł mkw,
Koszalin, 660211-041. (GK)

POMIESZCZENIA biurowe (402 m2),
lip., centrum Słupsk, cena do
uzgodnienia, 059/842-86-13.
(GP)

(GK)

PÓŁ domu 90m, Białogard.

2-P0K0J0WE do wynajęcia
0664194318. (GK)

094312-91-14, 0888-761-533.

DZIAŁKI budowlane- uzbrojone

(GK)

(GK)
26620/A

PÓŁ domu na wsi budynek
gospodarczy i działka 9-arów

DZIAŁKI budowlane, Konikowo,

sprzedam lub zamienię

Stare Bielice. Kretomino,

0-695338-961, 0-695-769-918.

723-002-050.

(GK)

(GP)
07390/A

DZIAŁKI pod zabudowę, Lulewiczki
k. Białogardu, 504025-049.

(GK)
DZIAŁKI siedliskowe, 502-947-182.
(GK)
28611/A

GARAŻ własnościowy przy
ul. Piłsudskiego. Słupsk,
0509-546-541.

(GP)

GRUNTY 18,5ha, 0501-334349.

(GP)

2-P0K0J0WE 0889-263-284.
(GK)

2-POKOJOWE luksus 504814276.
(GK)

1000 mkw. do 1300 mkw.
Niekłonice. 664307-795.

Szczecinie, Słupsku, Koszalinie i
miastach powyżej 30 tys. mieszk.,

POŁ domu z działką, Parnowo,
k. Koszalina. 503378-174. (GK)
SMĘCINO działka z pozostałością
domu 35000. Tel. 601-222-061

(GK)
SPRZEDAM DUŻY DOM W
SZCZECINKU OK. 250M2 ORAZ
MIESZKANIE W KOSZALINIE 75M2
2-P0K0J0WE, I PIĘTRO (CENTRUM)
TEL 692026651 (N)

M/
Sh

(GK)

Mi
ap
się
za

28939/»

FRYZJERKĘ, min.30 lat,
doświadczoną, wysokie

(GK)

Pr

fin

HOTEL RESTAURACJA POLONEZ W
RYMANIU ZATRUDNI: KELNERA,
KELNERKĘ, KUCHARZA,
KUCHARKĘ, POMOC KUCHENNĄ.
PRACA OD ZARAZ NA STAŁE.
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL.
604-446-447 LUB 604-557-557
(N)

(GK)

HOTEL Royal - Baltic zatrudni

POSZUKUJĘ garażu 50-100 mkw.,

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

(media) Koszalin, 697-630-318.

HOTEL zatrudni: specjalistę ds.

(GK)

reklamy i promocji, managera SPA
/ masażystki, kierownika recepcji /

PÓŁ domu na wsi, 0691-948-236.
(GK)

recepcjonistów / recepcjonistki,
managera gastronomii, pracownika

Te

2-POKOJOWE Mielno 500-239-789.
(GK)

zgłoszenia przyjmujemy do 1

(GK)

STUDENTOM pokoje, Mielno 250 zł,
0602-649-296. (GK)

2-POKOJOWE, 0516363039.
(GK)

zatrudni handlowca, przed,
handlowego. Opis stanowiska:
aktywne pozyskiwanie nowych
klientów. Wykształcenie min.
średnie samochodowe, wysoka
kultura osobista, łatwość

WYNAJMĘ pomieszczenie 60 mkw.

nawiązywania kontaktów, dośw.
w zawodzie min. 3 lata, prawo jazdy
kat.B, mile widziana znajomość

(GK)

j. niemieckiego. Atrakcyjne
kontakt@pcmhm.pl

28273/A

mam.

uprawnieniami (ujeżdżanie,

mniejsze, własnościowe, Koszalin.
502333348.

(GK)

INSTRUKTOR jazdy konnej z

(GK)
28718/A

obsługa» przygotowanie do
konkursów). 502353-151,
504593435.

(GK)

4 pok. na mniejsze 503469392.
(GK)

MAGAZYN 100m 504095-326
(N)

Firma TOTAL WIND PL Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na
następujące stanowiska:

£ML

MAGAZYN do wynajęcia
(370)Słupsk, Poznańska

!!! "AVON" zarabiaj.
0510-247-601. (GK)

(GP)

NOWA kawalerka 1000,888328558. (GK)

! PROMOCJA, ulotki, przedst.

(GK)

handlowe. 510-731347.

27423/A

NOWĄ halę lub powierzchnię w hali

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

450 mkw., bdb lokalizacja przy
drodze nr 6 do wynajęcia, tel.

662446622

27610/*

WEX dwupokojowe 0604187-989.
(GP)

3-P0K0J0WE, komunalne na

(GP)

PLAC+

(GK)

wynagrodzenie. CV na:

Szymanowskiego, 0607370-966

2-POKOJOWE umeblowane, loggia,
Koszalin, 0694598488. (GK)

września.

HURTOWNIA motoryzacyjna

NIERUCHOMOŚCI

Słupsk, róg Słonecznej i

602455-346.

hotel@bursztynowypalac.pl tel.
608524359. Spotkania w sprawie
pracy: pon-śr 9-12; czw-pt 12-16,

STANCJA, 0609-515381. (GK)

27943/A

LOKALE biurowe do wynajęcia,

2-POKOJOWE Sianów,
503-018-955. (GK)

07510/»

pomoce kuchenne.

(GK)

0504336-221.

LOKAL, centrum. 500302367,
(GK)

98.0607370-966

(GP)

biurowego, administratora hotelu,

662326331

(GK)

059310-9435, zdjęcia:
ner.de

POMIESZCZENIA 125m2 + 120m2,
Słupsk 0-509-945-775. (GP)

warunki dla koni i rekreacji.

2-POK. Szczecin, 608384698. (GK)

96 tys./eur. tel. 0607-271-745,

28526/»

HRMA zatrudni na stałe

07620/A

STAJNIA 8 km od Koszalin. Idealne

LOKAL 70m2, ogrzewany, w dobrym
punkcie, 0-66236-5424 (GP)

Kolejowa, na dłużej, umeblowane
(internet, kablówka), 1.200 +

Darłowo- Barzowice, 9500 mkw.,

do
(G

(GK)

wynagrodzenie, 887-265-102.

POKOJ. 0-59/8455-270 (GP)

na cichą działalność

sanitarne, świetlica, blisko morza.

DZIAŁKA inwest. Mścice
507140660 (GK)

KWATERY pracownicze, Mścice,
094/3135424. (GK)

13386/A

PENSJONAT Sarbinowo
606427-234. (GK)

(GP)

2 pokoje, Sianów, 1000+ kaucja,
0609-771-344. (GK)

28341/A

2 pokojowe do wynajęcia od zaraz
1100+światło i gaz 798-744785.

(GP)

28773/A

28675/A

Gdańsk-Wrzeszcz. 0503-378-701

(GK)

Koszalina 0305-098-060.

Słupsk, ul. Starzyńskiego 11,
Tel. 059/8414420
www.nieruchomosci.slupsk.pl

u

monika@drewexim.com

dekarzy i murarzy, 662-735-943.

PRZYJMĘ studenta na pokój.

KAWALRKA do wynajęcia os. Północ
Koszalin 0609422-380. (GK)

07718/A

OMEGA -obrót, wyceny,

(GK)

DZIAŁKA budowlana Świeszyno 60
zł/m2; 601-222-061 (GK)

KAWALERKĘ Koszalin
503-575-215. (GK)

1-POKOJOWE komfortowe,

(GP)

z lokalem do sprzedaży okien na

doświadczonych wykończeń iowców,

28375/A

(GP)

MIESZKANIE w centrum Słupska

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

DZIAŁKA budowlana 602-616-776.
(GK)

666-121-365.

!! Magazyny 669855769. (GK)

KAWALERKA Wład. IV.
502370-984. (GK)

501-708-965

0-601-747-552,175 000 PLN.

DZIAŁKA budowlana 23 ary,
Manowo, 724428-381. (GK)

Diamentowej, 606-996-196.

(GP)

DREWEXIM poszukuje dystrybutora

kelnera. Tel. 0301352-922.

(GK)

MIESZKANIE sprzedam lub

blisko Koszalina, 888-31-26-94.

DEKARZA Słupsk, 0696-157-199.
(GP)

POKÓJ wynajmę. 0508-823-349.
(GK)

do wynajęcia, 0662375304.

mm.

(GK)

os

ZA!
CV
Pil
(W
PO

lokale3@op.pl 0791-99-99-70.

NIERUCHOMOŚCI

2-poziomowe, Przylesie, 360 tys.

WŁ

94/3480169

piętro, parking na nową odzież w

KAWALERKA do wynajęcia. Słupsk,
0886461-379. (GP)

BARMANA i kucharza
0606-990440. (GK)

POKOJ uczącym się 500-053460.
(GK)

POSZUKUJĘ do wynajęcia lokali
600-1200 mkw., parter, max. 1

KAWALERKA 0511-267336,
0503-562-232. (GK)

KAWALERKA komfortowa, centrum

MIESZKANIE 82 mkw.

(GP)

0509-170714.

(GK)

(N)

0049-017-397-77-825.

budowlana, uzbrojona.

(GP)

84 mkw. 140 tys. lub zamienię na
działkę siedliskową. 0604-940-114.

07313/A

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

(GK)

KU
TEI
TEI

(GK)

terenie Koszalina, kontakt:

POKOJ z łazienką w domku Koszalin
0601-673-078. (GK)

GARAŻ, Bosmańska, 880472405.
(GK)

ZŁOCIENIEC- sprzedam mieszkanie
(GK)

608394619,

DZIAŁKA 5300m2 we Włynkówku,
ładne położenie, przy lesie,
602-32-93-04.

0603-96-12-12.

MIESZKANIE 70m2, Kołobrzeg,

(GK)

0608-214-211.

(GK)

28721/A

28503/A

wynajęcia obiekty przemysłowo magazynowe (np. stolarnia, place

KSI
Ko:

28542/»

POKOJ Słupsk centrum
606424330 (GP)

(GP)

utwardzone). 0602-76-33-20.

DZIAŁKA 20ar, Redło.
504-079-618. (GK)

0-94/34046-18.

ww

28351/»

(GK)

HRMA w Białogardzie oferuje do

668-710-523.

(GP)

0301328-531.

604567811

28839/A

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

do obsługi obrabiarek CNC; Słupsk

(GK)

09-

magistra farmacji na stanowisko

0-94318-95-92, 0303-879-552.

FIRMA TERMA zatrudni operatora

(GP)

0-94/34046-18.

lub

z praktyką zatrudnię. Słupsk, tel.

zastępcy kierownika apteki

POKOJ parze studenckiej. Koszalin

DO wynajęcia lokale usługowe w
centrum Koszalina. Kontakt:
94/35-462-21,0607-213-218.
(GK)

nieruchomości. 059/84-819-20.

Koszalińska, Gorzebądź.

kei

Farmaceutyczne Koszalin zatrudni

POKOJ osobne wejście
691-921-914. (GK)

DWUPOKOJOWE, nowe, Słupsk

WWW.SPGN.PL Bogata oferta

(Moniuszki) parter,

27974/»

AKWIZYTORA do sprzedaży alkoholi

APTEKA Centralna Centrum

(GK)

studentkom, 506-817389.

ul. Wiejska (również studentom) do

•DZIAŁKA 0,7 ha rolna Sucha

28851/A

4-POKOJOWE do wynajęcia. Słupsk,
0886461-379. (GP)

usług.- handl.- gastronom.,
(idealny na punkt bankowy),

(GP)

300 m od morza. 0602-270-523.

Sar

(GK)

(GK)

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

(przystanek autob.) 0502-384484.

DOM w Kołobrzegu 606427-234.
(GK)

kei

niem./angiel., nie uczące się.

07573/»

SZCZECIN kawalerka,
660-00-15-03. (GK)

28865/A

DOM Świdwin 0503-936-282. (GK)

(N)

lub 504948371.

"MOTEL Monika" -recepcjonistkę,
znajomość komputera,
094/340-33-10.

studenckim 0792-733367.

Kołobrzeg, 70m2, tel. 608394619

DOM skrajny w zabudowie

POKÓJ 2 osobowy 513-666-874
(GK)

20964/A

(GK)

NOWA RESTAURACJA

budynki,centrum

(GP)
07313/B

POKOJE 693351-242. (GK)
27995/A

2-POKOJOWE, umeblowane, blisko
Politechniki, 0661-586309. (GK)

POKOJE biurowe (22,5 i 18,5 m2),
cena 16 zł/m2; magazyn Słupsk
centrum (114 m2),
059/842-86-13. (GP)

3- Pok. komfortowe 0788-308-778.
(GK)

POKÓJ 1-osobowy, 664385346.
(GK)

KANTYNA
PORTOWA
ZATRUDNI
KUCHARZY
POMOCE KUCHENNE
KELJMEROW
KASJERKI

kontakt: 501 385 031
Szczecin, Bytomska 16
191309SZAG-A

MONTER/SERWISANT TURBIN
WIATROWYCH
Wymagania:wy kształcenie
min.średnie
elektryczne,min. 1 -roczne
doświadczenie na
stanowisku:elektryk,uprawnienia
SEP do 1 kV,dobra znajomość
jęz.ang.(warunek konieczny),prawo
jazdy kat.B,brak przeciwwskazań
do pracy na wysokości,gotowość
do częstych podróży
służbowych,znajomość podstaw
obsługi komputera
KIEROWNIK BUDOWY
Wymaganiaiuprawnienia
budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń,dobra znajomość
specyfiki montażu konstrukcji
stalowych,doświadczenie w
prowadzeniu robót
montażowych,prawo jazdy kat.B
CV w jęz. polskim i angielskim
prosimy przesyłać na adres:
elj@totalwind.com

7

2864809G1K1A

OGŁOSZENIA DROBNE

sobota-niedziela
29 - 30 sierpnia 2009

KELNERKĘ, pomoc kuchenną Solis
(GK)

PRACOWNIKÓW do robót
ogólnobudowlanych,

ZATRUDNIĘ barmana z

!!!!!!!!BUS przewozy

SADZARKA 4-rzędowa i sortownik

doświadczeniem handlowym.

pasażerskie, Niemcy, Belgia,

duży sprzedam 0513-552-652.

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

ociepleniowych, glazurników

Sarbinowo 094-3165-570

kelnerkę, z zakwaterowaniem
lub bez, etat lub niepełny wymiar

i instalatorów 0691-027-643

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

094 3189 009, praca@edenspa.pl

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

Sarbinowo 27; 602-669-824.

Www.edenspa.pl

28435/A

(GK)

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

00924/A

KSIĘGOWĄ- Biuro Podatkowe.
Koszalin, 9434649-34 (GK)
~-------------------------------------------------

28948/A

kurier do rozwożenia umów
telekomunikacyjnych na

TERENIE WOJEWÓDZTWA Z
Własnym samochodem
OSOBOWYM (OSZCZĘDNYM).
ZAROBKI 1500-3500 ZŁ NETTO.
CV PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES:
Pl ELLE. REKRUTACJA@Ó2. PL
(W TYTULE WPISUJĄC KURIER
POMORSKIE). (N)
--------------------------------------------------

28248/A

lakiernika samochodowego lub
do przyuczenia, 0503-86-31-83.

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

03877/A

magazyniera zatrudni eko-tech,

Słupsk 0-59/8414-294.

po 17.00.

(GP)
07481/A

Holandia, Anglia (z domu-pod dom).
28510/A

ZATRUDNIĘ na stałe kierowcę

(GK)
28813/A

PROGRAMISTA C++Builder, VCL,
WinAPI. Doświadczenie, angielski
techniczny-firma RGBtechnology.
(94) 318 18 11

(GK)

do rozwożenia pizzy w Mielnie

-------------------------- :------ ;----------- -----

(GK)

Tel 602-294-559.

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

28565/A

ZATRUDNIĘ na stanowiska:

!!!!!!! BUSEM DO HOLANDII-

PRZEDSIĘBIORSTWO TECH - BUD
zatrudni dekarzy, blacharz z
doświadczeniem, pełny etat, Słupsk

tel. 0-94/341-09-90.

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

28763/A

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

07177/A

PRZYJMĘ do sklepu spożywczego

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

28477/A

PRZYJMĘ dziecko pod opiekę.
(GK)

PKP, 094/719-2000.

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

28530/A

(GK)

PRZYJMĘ ekspedientkę ze Sławna,
(GP)

0-660-705-918.

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

07647/A

lakiernika samochód. Białogard,

ZATRUDNIĘW KOŁOBRZEGU
PRACOWNIKA OBSŁUGI
EKSPOZYCJI "KOMANDOR".
OFERTY: TEL/FAX
0-94/342-38-11, E-MAIL:
KOMANDOR@HOME.PL (GK)

PRZYJMĘ sprzedawczynię odzieży

ZATRUDNIĘ w sklepie spożywczym,
Koszalin 0601-175-065. (GK)

męskiej. Słupsk 500-109-603.

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

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

07668/A

PUHP "Pilawa" Kołobrzeg zatrudni

(GK)

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

28289/A

ul. Tęczowa 1. Informacja

samochodowego lub do

094/352-84-35.

przyuczenia. Koszalin

28923/A

28910/A

ZP "GrawipoP Słupsk, Poznańska

na stałe hotel Erania koło Ustronia

mechanik maszyn z wykształceniem

barmanów (mile widziani studenci),

Morskiego, 694 406 090

średnim lub zawodowym.

660 430 274, 094 346 09 55.

(GK)

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

28841/A

MlNIBROWAR zatrudni kelnerów,

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

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

28377/A

OPIEKA Niemcy, zarobki od 3400,Miesięczny kurs j. niem. od 01.09.
Firma "Germania", 094/34240-56,
509- 780-868.

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

27710/B

OPIEKUNKĘ do dziecka
508465-631. (GK)
--------------------------------------------------

28645/A

OŚRODEK w Sarbinowie zatrudni
recepcjonistkę. (094)31-65-581.

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

28940/A

03944/A

------------------•— ---------------------------

27098/A

salonu gier w Mielnie
0515-129-295 krawczyk
@poczta.fm

ul. Lechicka 39
tel./fax (094) 3420945

przyuczenia, Tel: 0514-314-742.

0-508-142-333.

28120/A

PHPOWCA do tworzenia aplikacji
webowej, praca stała
-0513-282-293.

(GK)

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

28639/B

PIEKARZA, Słupsk 0504-275496,
0502-021-895. (GP)
---------------------- ------- ---------------------

07705/A

PIWIARNIA Warka zatrudni
kelnerów, barmanów (mile widzani
studenci), kontakt w godz.1220.00, tel. 696483-222.

28385/A

PIZZERIA - do kuchni. Słupsk,
0608-827-938. (GP)
--------------------------------------------------

03959/C

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

PRACA CAŁOROCZNA NA
STANOWISKU: KUCHARZ, POMOC
KUCHENNA, KONSERWATOR.
CHŁOPY 94-31-65-826,
094-3165-827, E-MAIL:
LEDAN@LEDAN.PL (GK)
---------- :------------------------------ ---------

28379/A

PRACOWNIKA z doświadczeniem do

(GK)

budowy dwóch domów stan surowy,

szymon@orfo.pl

(GK)

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

28328/A

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

28249/A

28470/A

WAKOZ-BETON zatrudni operatora
pompy do betonu, praca na terenie
Słupska, wymagane doświadczenie
na podobnym stanowisku. Oferty
pisemne prosimy przesyłać na

(GP)

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

07752/A

minimalne wynagrodzenie 1500,-

(GK)

NAUCZYCIEL- j. niem. Emeryt
(58 lat). Wieloletni pobyt w
Niemczech. Przygot. pedagogiczne.

(GK)

603-117-349.

przedszkolnym, szkolnym po
południu. Słupsk, 0661-873452.

1215

! BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,
MACIORY SKUPUJE 605533481
(N)
!!! WAPNO nawozowe. PPH
"DOWO", (091) 578-67-33,
0-601-86-39-37. (GS)

2567

01203/A

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

23520/A

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

111 u 1 1
BUSY Holandia, Niemcy najtaniej ''
od

200zł, 0609-818-709 (GK)

22952/A

NAGROBKI granit od 1750zł, raty,
943737-544,782-982-263

(GK)

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

00876/B

0-603-606-997,0-603-243-241.
(®KJ___

! III I.!! I III I m

111 HOLANDIA

‘ .......................

28167/A

ZATRUDNIĘ cukiemiczkę -

°°78va

wiadomość: Koszalin,

059-841-11-51, kom

PSZENICA do siewu,
0-723-873-262. (GP)

(GK)

0503-198457.
28677/A

(GK)

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

00118/A

07709/A
28705/A

Łupawa, tel. 0-500-092-170.

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

03921/A

KARP, amur, tołpyga 604613191.
(GK)
28869/»

KLACZE zimnokrwiste sprzedam
510-367-895. (GK)
28354/A

(GP)

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

07708/»

(N)

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

28614/A

KOPARKO- ładowarkę Białoruś
budowlany, 500434-778. (GK)
------------ -------- - -------- - ------- —-----

28474/A

LODÓWKĘ, pralkę, kuchenkę

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

28088/A

do 26T, wywrotki, HDS.
0505-058-333.

(GS)

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

00013/E

kompleksowo. Transport.
Tanio. 0505-058-333.

(GS)

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

00013/D

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

06455/B

PRZEPRASZAM Pana Eugeniusza
Zmysłowskiego za naruszenie

z ośrodka oraz garaż, przyczepa

godności osobistej. Eryk Rajkowski.

0698 290112.

(GK)

----- ——--------- ———

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

PROSIAKI sprzedam
094/3184140. (GK)

dociepleniowych, brygady, dekarzy.

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

MRZEŻYNO, wyprzedaż sprzętu

(GK)

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

(GK)

TROOPER zjechał na pobocze

(GP)

(GP)

504-986-161.

siatki, słupków, itp. 0504-293-626.

MATERIAŁY budowlane

samochód marki ISUZU

07710/A

069&462482.

PROSIAKI

0503-198446, 067-26-69491

POSZUKUJĘ świadków kolizji
z dnia 26.08.2009. (niedziela

17 tyg., kaczki Mulard,

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

C°r?"e^°mU P°d d0m’

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem,
663-542-008. (GK)

KURKI

00620/A

(N)
28573/A

drogi do rowu, w miejscowości

pszenżyta, itp. Cena do uzgodnienia

^

——----- ———

GRODZENIE siatką - produkcja

-używane 100pln/szt, 662560000

OWOCE borówki amerykańskiej
(GK)

28698/A

Jf^'k: Biat(®>rdu

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

jGK)____

- ---------- ——

150 zł/mp tel. 609-043-800.

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

godziny wieczorne), w której

Avangarda busy do Anglii,
608-502-289

28454/A

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!
www.blaszaki.com 0-684532922,
094/3542023 058/7629512,
0606235417,018/334-08-10.
(GK)

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

zakup, każdą llosc zboza,

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

(N)

KOMINKOWE GRUBE DĄB

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

Majorek z kabiną, 7.900,603-301-511. (GK)

!!!!!!!!!! m m 111 ii

przydomowa 885-104-917

28892/A

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

0-664-201-580.

sprzedam 502-924426

CIĄGNIK C 360 z kabiną, 8.900,MäkMiML

27988/A

DREWNO opałowe 781872104 (N)

rocznik 1964-1989,

(GK)

Mieszałki,

"

BIZON super Z0-56 sprzedam,
0664413409. (GK)

(GP)

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

KOLEKCJE znaczków pocztowych

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

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem

25264/A

DREWNO opałowe 69 zł
608-576-046 (GK)

----------------- ------------- -----28849/A

! DETEKTYW PRYWATNY

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

03817/A

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

094/34-00-992.

POSPRZĄTAM inne, 669-038-357.
(GK)

'

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

03717/A

ZESPÓŁ, 0694462-595. (GK)

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

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

28842/A

03821/A

mmnm

PRACA SZUKAM

!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,

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

25525/A

28859/A

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
DROBIU "HUBART"
BRUSKOWO WIELKIE 24,
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW:
SPRZEDAWCZYNIE DO SKLEPÓW
FIRMOWYCH ORAZ
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI
DO ROZBIORU DROBIU.
TEL: 059-846-15-31. (GP)

ulJagoszewskiego 9.

03126/A

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

wolin@tur-plast.com.pl

cukiernika (samodzielny),

(GK)

27666/B

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

TYNKARZY zatrudnię
0723-667448. (GK)
-------- ——-----------------------------------

tel./fax (091) 326 07 62

PRACOWNIKÓW do robót
0-603-295-015.

03899/A

ZESPÓŁ Brandys, 0665-149-716.
(GP)

ul. Świerczewskiego 22

r-plast.com.pl

28671/A

TYNKARZY DOŚWIADCZONYCH
605-120-295. (N)

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

(GK)

03604/A

-------------------------------------- ‘------------

WOLIN

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

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

ZESPÓŁ "Maestro" 0784-648-847.
(GP)

pila@tur-plast.com.pl

P.P.H.TUR-PLAST
ul. Pławieńska 7,78-550 Czaplinek
(094) 375 44 95, 375 40 39
splinek@tur-pfast.com.pl

28242/A

DREWNO kominkowe,
0695-141-520. (GP)
DREWNO kominkowe,
668-307-693. (GK)

www.fotowesela.com.pl
--------------------------------------------------

03862/8

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

ELEKTROWNIA wiatrowa

ul. Kossaka 116

27989/A

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

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

teL/fax (067) 215 49 44

07707/A

15.09.2009 r. na adres;

26339/A

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

PIŁA

24702/A

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

(GP)

(GP)

produkcji drzew i krzewów
ozdobnych zatrudni "Orfo" Sp. z o.o.
Będzinko 11. Wyślij CV do

(GK)

WESELA tanio, profesjonalnie
Koszalin, 0602-53-55-95. (GK)

28711/A

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

od osoby. Słupsk, 0502-322-140.

przy chorym, 059/8147-648.

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

28050/A

organizuje: wesela, przyjęcia
okolicznościowe, imprezy firmowe,

WESELA, 0501-354-264. (GP)

Świdwin. 504-079-618.

(GK)

26337/A

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

pracowników ogólnobudowlanych,
0694429-350.

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

kolobrzeg@tur-plast.com.pl

SZCZUPŁĄ panią do pomocy

27685/A

DREWNO kominkowe 608-576-046.
(GK)

ul. Koszalińska 52c
teL/fax (094)3545513

ZAJAZD "Wiktor" zatrudni kucharkę

POSADZKARZY przemysłowych,

25633/B

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

produkcji i montażu mebli

adres rekrutacja@wakozbeton.pl

(GK)

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

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

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

(N)

28898/A

DREWNO 0668-546-864. (GK)

WESELA organizacja + sala, 120 zł

28639/A

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

(GK)

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

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

(GK)

KOŁOBRZEG

(094)35-158-09.

N. Club K-lin. Wysokie zarobki;

Recepcja: 94-318-96-77;
www.willamilenium.pl

STOLARZA z umiejętnością

roboty dekarskie i ocieplenia

PANIE -tancerki zatrudni

DREWNO 0665-022-590. (GK)

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

koszalin@tur-plast.com.pl

(GK)

SZUKAMY podwykonawców do
28206/B

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

Mielno. Promocje: do października.

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

28649/A

KOSZALIN

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

(GK)

26357/8

28668/B

CEGŁĘ rozbiórkową sprzedam tanio
0794-669-347. (GK)

"WILLA Milenium". Wesela.

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

BIURA HANDLOWE

znajomością języka obcego do

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

27012/A

28874/A

CEGŁA rozbiórkowa, 668486-065.
(GK)
--------------------------------------------------

Kontakt 094/310-84^80.

TUk-PLASr

■awi-ŚMMarajf

28900/A

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

(GK)

szkolenia i konferencje.

SPEDYTORÓW- lub osoby ze

Koszalin 502-667-513.

barman kasjer zatrudni firma do

01211/A

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

BRAMY ogrodzenia balustrady
tel. 784-742-576. (GK)

ROYAL Park Hotel& SPA w Mielnie

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

(GK)

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

niekaraną na stanowisko

00691/A

TRANSFERY-lotniska.
0914850422. (GS)

kuchennych i zabudowy wnęk,

OSOBĘ rzetelną, uczciwą,

00023/B

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

doświadczeniem. Kontakt ’------------------------------------------- ------

(GS)

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

ROYAL Park Hotel & SPA w Mielnie
zatrudni na stałe: pokojową,
kelnera i kucharza z
668-002-099.

(GK)

(GP)

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

091/455-34-97

00013/C

2-PIĘTROWE łóżko sprzedam tanio
094/34646-54. (GK)
25634/A

www.rogaliczek.pl

00013/A

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

-- ------------------------ r----------------------00811/A

Niemcy 0602-48-58-64,

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

00013/B

ISTYROPIAN, wełna,
0501-066-008. (GS)

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

(GK)

ÜNTERBUS, Holandia, Belgia,

osobę z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, stanowisko -

27823/A

00858/A

paczki z adresu pod adres
--------------------------- 7-----------------------

RECEPCJONISTĘ zatrudni

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

(GK)

508- 199-537, 667-313-224.

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

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

094-34-244-68. 506-05-85-23.

42, tel. 059/848-54-32 zatrudni

(GK)

'

! Inajtaniej Niemcy, Holandia+
602-800-924

06455/A

IGRANIT, kruszywa, 0505-058444.
(GS)

stropy! tanio ! 0501-066-008.

I!!!!!!!!! "ROGALICZEK".
Wesela. (094)341-0143;

(GK)

ZATRUDNIMY księgową
(GK)

elektryków, elektromechaników.
Składanie ofert osobiście Kołobrzeg

mechanika, elektryka

.

03834/A

00858/C

250 zł, 067/266-96-54,

apteki, technika farmacji zatrudni
sieć aptek z terenu woj.

07533/A

00013/F

ÜHÜDREWNO 0600-880-776.
(GP)

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

00858/B

!! I! wyjazdy Holandia, Niemcy,
0518-373-256

(GS)

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

(GK)

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

28263/A

! Układanie kostki, 0505-058444.

(GS)

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

28601/A

(GK)

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

wyjazdy czwartek - niedziela,

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

(GK)

784459-083.

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

SPRZEDAŻ WAPNA NAWOZOWEGO
Z TRANSPORTEM. 0602-593-573,
0696-489-003. (GP)

!!!! przewozy Holandia, Niemcy,
0506-110-012.

25787/A

! QUAD 200, traktorek

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

—--------------- ---------------------------- ‘---07573/B

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

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

26771/B

ogólnobudowlanego. Słupsk,

(GP)

07745/A

SPRZEDAM Zetor 4911 (1997)
693479-728 (GP)

!!!! przewozy Belgia, Niemcy,
Holandia-tanio, 0514-020-625

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

03954/A

SPRZEDAM kosiarkę dyskową, 3m,
0-605-729429. (GP)

(GK)

IPUSTAKI ceramiczne, dachówki,

--------------------------------------------------07592/A

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

(GK)

ZATRUDNIĘ pracownika
tel.0-601-628-531.

0663-766-076.

------------------------------------------------------------- 00118/E

!!!!! BILETY UE HOL DWORCA

(GP) .

SIANO w baiotach, 0501-334-849.
(GP)

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

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

budowlanego do dociepleń
--------------------------------------------------

(GK)

00118/C

ZATRUDNIĘ pracownika
0-785-627-323.

w Kołobrzegu. 500-720-393.

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

(GK)
27990/A

28828/A

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

(GK)

0503-198446, 067-26-69491

(GK)

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

(GP)

0-665-816-000.

Koszalin, Boh. Warszawy 35,

0505-015-362.

Tel. 0693913109.

26696/B

TANIO. TEL0503-198457

------- ------------------------------------------- 01159/A

finansowe i mieszkanie.

!!!!!!!! Lotniska. 602-338-386.

(GK)

konstruktor, operator lasera.
CV składać na adres: itu@gipo.eu
lub osobiście w siedzibie firmy,

MAGISTRA farmacji, kierownika

zachodniopomorskiego.
Proponujemy bardzo dobre warunki

' 00118/B

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

! Kebab hurt - detal 0888-375-522.

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

0-503-198446, 0-67-2669491

spawacz, ślusarz, monter,

(GK)

praca@rgbtechnology.pl

PRZYJMĘ mechanika,

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

(N)

23

28644/A

PRZEPRASZAM Pana Eugeniusza
28762/a

Zmysłowskiego za naruszenie
godności osobistej. Sywanicz Kamil.

(GK)
07696/A

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

kemp., kontener biur.

(GK)

28251/A

NAJTANIEJ PIECE, KOTŁY NA
EKOGROSZEK GRZEJNIKI, POMPY,
AL/PEX, KOLEKTORY SŁONECZNE.
wwwjlkcesoriahydrauuczne.pl

(N)
28704/A

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

24032/A

24

OGŁOSZENIA DROBNE

sobota-niedziela
29 - 30 sierpnia 2009

NAJTANIEJ: węgiel, koks,

WYPRZEDAŻ roślin ozdobnych.

ZATRUDNIĘ 200 zł/h dla Ciebie.

Eko-Groszek. Koszalin, ul. Mieszka
I-go 15 (przy Bohaterów Warszawy).

Likwidacja punktu Szczecinek.

0665-255-011,

502-173-705.

0608533934

(N)

(GK)

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

27133/A

ODZIEŻ na wagę, Jana Pawła II 15a.
(GK)
---- :- -------- ------------ ------- :----------------

662-720-175.

28333/B

ODZIEŻ używana, 059/84-29-766.
(GP)

094-34-03495.

bramy, napędy, montaż,
solidnie. 091/3971951,
509288386

!!!!!!!!! Najtaniej,
066240-37-37.

(GK)

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

28040/A

01020/B

!! MŁODA studentka 512-612411.

(GK)

RAJSTOPY, skarpety, bielizna.

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

GATTA, WOLA, DAREX, KNITTEX,

27603/A

(N)

Mieszka 131.094-348-03-93.

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

28593/A

665481426

Stare Bielice, 50,- mkw.
--------------------------------------------------

28449/A

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

0501-775-245 Fajna brunetka.
(GK)
28382/B

0-513-694-998 Monika - prywatnie.

(GK)
25641/A

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.
0-59/846-11-10, 0508-120-638

(GP)

—-------------- ---------------- =- --------------- -

03425/A

0600-696-516 Dwie początkujące.
(GK)
--------------------------- ------------------------

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

00366/C

28382/A

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)

SIATKI oc, pcv, leśne, zbrojeniowe,

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

słupki, druty. Producent, transport,
montaż. 59/84-75-325,

30-LATKA Słupsk, 0791-620-311.

668-634-922

(GP)

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

03438/A

SIATKI ogr., leśne i słupki.
(GP)

0-603-070-188.

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

03385/B

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,
druty, słupki. Transport. Montaż.
Producent, Słupsk 059/847-1642.

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

00466/A

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy
garażowe. Goleniów

(GP)

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

03849/A

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

28382/C

ABSOLUTNIE wszystko!
788-141-533. (GK)
28646/A

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

47941/A

AMELIA. 0662-596-798. (GK)
—----------- ---------------- -----------

27601/A

ANIA młoda nowa 0662-720-125.
(GK)
--------- —-------- —

02001/A

SILNIK elektryczny 3kW, 1430

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

28832/A

(GS)

Słupsk ul.Złota 3 059/84248-84;

CYKLINO-UKŁADANIE
0880-812-347. (GP)

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

28668/A

boczniaka, udzielę informacji na

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

(GP)

CERTINA

03561/S

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

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

28897/B

28902/A

(GK)

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

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

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

25330/A

TANIO- lada chłodnicza, rożno, inne,
785-685-701. (GK)
28774/A

TRYLINKA 20tys. szt./po2zł,
Koszalin, 604-621-694. (GK)

28830/A

28171/A

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

28331/A

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

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

02837/A

NOWA Martusia 880-065-127.
(GK)
28754/B

25590/B

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

28754/A

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.
(GK)
--------------------------------------------------

25018/A

Prezydent Miasta Kołobrzeg
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nierucho
mościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.V Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603
z póź. zmianami/ na tablicy ogłoszeń usytuowanej na budynku Urzędu
Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, został wywieszony do publicznej
wiadomości wykaz na okres od 01.09.2009 r. do 21.09.2009 r.
- część działka nr 55/1 obręb 10, położonej w Kołobrzegu
przy ul. Jedności Narodowej;
- część działki nr 22/14 obręb 10, położonej w Kołobrzegu
przy ul. Rybackiej;
- część działki nr 239/8 obręb 11, położona w Kołobrzegu
przy ul. 1-go Maja;

00729/A

26328/A

00912/*

CYKLINOWANIE,

"DEKORAT". Rolety, żaluzje

układanie,renowacja schodów,
--------------------------------------------------

25620/A

"ROLLER" - rolety, żaluzje poziome
i pionowe, moskitiery, plisy i inne.

DO prac ogólnych wykończeniowych
503-766-733. (GK)
--------------------------------------------------

28894/A

ELEKTRYCZNE od A -Z
608-22-77-89. (GK)

Rabaty!!! 668-519-650.

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

(GK)

GLAZURA gładź inne 787-250-799
(GK)

27206/A

BRAMY garażowe i wjazdowe

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

Goleniów 091/407-20-10

GLAZURA terakota Tanio
886376425 (GK)

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

0-794-229-234.

00506/A

07635/A

(GK)

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

REMONTY, IG-MAR
(GP)

(GS)

drzwi. 0601-778402

rolowane! K-lin, Grunwaldzka 6,

02000/A

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

27072/A

TANIE remonty, 0500-608-269.
(GP)
TYNKI + posadzki maszynowo,

tel. 664423-307, 507-106-151.

(GS)
00335/*

WYKONCZENIOWKA, elektryka,
solidnie, tanio 0880-044-968.
01154/A

(GK)
28333/*

GLAZURA układanie, 517-602427.
(GK)
--------------------------------------------------

KADA-MS kada@ms.pl

GLAZURA, remonty. 0660-778-756.
(GK)

(GP)

03872/*

28550/A

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%.

059/84-00-310

REMONTY, budowa domów,
504-227-901. (GK)

WOD.-KAN.-C.O.

28113/A

GAZOWE urządzenia- naprawa,
606-579-846. (GK)
27459/A

wynajem lawety dmc 2,51,
0502-752-05124 godz./ dobę.

(GK)

tMi/,

Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy
im. Nikifora Krynickiego

JJM5J,
NAPRAWY RTV AGO

Ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010 do:

(GP)
06830//

!!! IDomowe TV. 059-84-20-970.

(GP)

06619/;

! pralkonaprawy,Słupsk

(GP)

602-364-943

07151/,

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

Szkoły Przysposabiającej do pracy w zawodzie:

Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kucharz małej gastronomii
Piekarz
Cukiernik
Rzeźnik- wędliniarz
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Krawiec odzieży damskiej lekkiej
Stolarz
Murarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

- Krawiec
- Gospodarstwo domowe z żywieniem

Oddziałów rewalidacvino - wychowawczych:
- Zajęcia prowadzone w grupach terapeutycznych

UZUPEŁNIAIACE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 - LETNIE
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

25425/

JUNKERSY- naprawa tanio,

Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie w internacie i niską odpłatność za wyżywienie

ZAPRASZAMY!!!

(GK)
26584/

Nasz adres: ul. Pocztowa 15; 76-020 Bobolice - tel. (0941318 73 25 ; www.oswbobolice.pl

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.
(GK)

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ!
2843709G1K2B

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SŁUPSKU
SPÓŁKA AKCYJNA

28515/A

pralki wentylatory telewizory sprzęt
kuchenny Biesiekierz 5a
04127/C

25698/B

TRANSPORT lawetowy 90 gr/km,

NAMIĘTNA 600-752-038. (GK)

SŁODKA kotka. 696-140-769. (GK)

(GK)

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

REMONTY, 0-664-185-701.
(GP)
_______

28626/A

WYPRZEDAŻ AGD, RTV, lodówki

94/31801-50

0502-302-147, 094/346-84-05.

(GK)

OKNA

(GK)

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

694-0240-80.

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.
(GK)

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

24702/B

międzynarodowy, przeprowadzki.

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

MILUTKA i fajniutka, 660-199-042.
(GK)

--------- :------------------- ;--------------------

26508/A

PRZEPROWADZKI, 0668-546 864.
(GK)

26226/A

-produkcja, sprzedaż.
13385/A

03231/A

PRZEPROWADZKI, 0512-181-113.
(GK)

gwarancja 094/340-25-25,

KWADRANSIK 696-581-930. (GK)
—----- ;--------------- ----------- --------------

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

(GP)

Koszalin, ul: Lechicka 4,

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

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.

00748/A

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

0-602-723-619.

zewnętrzne sprzedaż- montaż.

(094)34-60-353.
27605/A

00252/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

ANTENY, 504467-622. (GK)

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

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

27424/A

00674/*

REMONTY mieszkań
794180088 (N)

07725/A

CYKLINOWANIE bezp.
0793-172-751, (GS)
-------------------------------------------

garażowe, przemysłowe! Kraty

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

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

JOWITA 0-692-070493. (GK)

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

WAGA sklepowa i monitoring,
698-659-555. (GK)

!!!!!! O^NA "Akus", 5 i 6 komorowe współczynnik o,5, rolety

pionowe poziome, markizy. Bramy

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

500-201-769.

04820/D

------- -------------- 1---------------------------- ----26964/A

(GS)

28767/A

tel: 094-341-83-22.

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

24 h 784-742-302.
------------------------- -------- ------------------------------------------------------------------------------------- 28325/A

IZA Kołobrzeg 508-058-893. (GK)

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

26835/A

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

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

DOMINA sekretny świat
665-859-565 (GK)

STEMPLE budowlane
0784^942-228. (GK)

28623/A

budowlane, 0888-055430,
--------------------------------------------------

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

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

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

CZARNULKA 516-611-872. (GK)

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

01026/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naprawa
03912/A

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

temat technologii uprawy i
możliwości zbytu, 0692478-546.

0-507-184-767 www.zloterolety.pl

27766/*

REMONTY i inne usługi remontowo-

03923/A

BIUŚCIASTA, 0-607-304-654.
(GK)

SPRZEDAM podłoże do uprawy

47955/A

A A A A Auto- laweta, 669-826-078.
(GK)

00628/A

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

SKUTER Yamaha, 668486-065.
(GK)

IHUSŁUGI ogólnobudowlane i
wykończeniowe tel: 0794-686-703
-- ---------------------------------------------------------- 00101/B

ANIOŁEK Kołobrzeg 0698-054-054.
(GK)
--------------------------------------------------

------------ ,------------------------------------03894/A

moskitiery, verticale. Produkcja

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

07697/*

W

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

AUTOMATYKA, bramy, markizy,

-------- ---------------------------- :--------,------------

OCIEPLENIA. 0-696-754-846.
(GP)

REGIPSY poddasza 502542750

(GK)

ASIA 515-66-39-08, Słupsk. (GP)

(GK)

05641/8

28382/D

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

obr./ min., 300 zł, 601-888470.

(GP)

!!!!! ROLETY

TRANSPORT 1,51, krajowy,

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333
(GK)

tanio. Słupsk, 0506-296-635.

06592/A

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-50-84, 0502-637-252.

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

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

Produkcja, montaż,
059/84-37-373.

(GS)
00647/*

!!!!! Tapetowanie, malowanie,

26666/A

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

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

(GS)

091/407-20-10

03893/A

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

Raszyńska 0-59/842-87-55,

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

DOSTAWCZY, plandeka
608-391-615. (GK)

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

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

03576/A

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

wnętrz, 0798-139-593,
091-391-16-92.

(GP)

"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,

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

AUTOLAWETA. 0694 594-993. (GK)

(GP)

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

(GK)

!!! PRZEPROWADZKI duży
samochód z windą. 0507-145-747.

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

! ROMANTICA p/Ustką,

SAD 0.5 ha, 1 km od Koszalina-

24543/A

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

! DOJEŻDŻAMY 0508-839437.

inne. Hurtownia "WUZET"

0606454-294.

26273/A

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

07350/A

Remonty mieszkań, solidnie, tanio.

!!!!! ROLETY

(GK)

(GK)

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

28434/A

(GK)

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

01020/A

94/3465389

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

28479/*

KOMPLEKSOWE wykończenia

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

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

I!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA

GŁADZIE, malowanie, glazura,
panele. 0606-635-023. (GK)

!!!!!!!!!!!!! 502-541-194
Tanie remonty od A do Z,
upust na materiał (GP)

(GK)

602-622-284.
28216/A

!!!!!!!!!!!!!!! 777;

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

28340/*

REMONTY

I!!!!!!!!!!! 1,6 ton-

(GK)

------ —----

PROMOCJA do 30%, wyprzedaż
mebli ogrodowych, markiz.
Orion, Koszalin, Gnieźnieńska 43,
094-347-32-66. (GK)

01

(GP)

TRANSPORT

24 h. Zatrudnimy Panie.
094-341-16-54.

(N)

----------------------------WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

(GK)

GŁADZIE, malowanie,
517-509-363. (GK)

(GK)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------ ------- ------------------------------ -

betonowych, metalowych,

094-34-11-632, 0606421-720.

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

TOWARZYSKIE
"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,

PRODUCENT: ogrodzeń

27

PRALKI, 091424-04-80,
(Szczecin). (GS)

Zakwaterowanie gratis.

GLAZURA, terakota, gładzie.
0792-881-952. (GK)

bramy. Najtaniej! "Marko",

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

(GK)

ZATRUDNIĘ. Wysokie zarobki.

ZBIORNIK 3.0001, śprężarkę
180 m3, 602-725-092. (GK)

ŻALUZJE, rolety, markizy, okna,

LODÓWKI, zamrażarki.
(GK)

94-345-79-16.

dyskrecjalOO@wp.pl

wv

76-200 SŁUPSK UL. PIŁSUDSKIEGO 74 TEL: 059/842 42 56

DALEKOBIEŻNA
DALEKOBIEŻNA

NA SZKOLENIA ADR
w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych w branży
transportowej” współfinansowanych w 80% przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
„Refleks” w Koszalinie

KURSY CAŁOROCZNE

4q>oti

USTKA - KATOWICE

i O.żc

przez Słupsk, Łodi, Częstochowę

7‘05
pnyjazd

:45
przez Poznań

- w I ■ Wmm WSk
* - w okresie od 1 .X. Do 30. IV. kurs rozpoczyna się i kończy w Słupsku

Zapraszamy również na szkolenia w zakresie:
*
przewóz rzeczy
*
przewóz osób
Więcej informacji:
www.ue.kierowca.plwww.refleks-adr.pl
telefon 607592573

ULGA 20% DLA:
- młodzieży szkolnej do 24 lat, studentów do 26 roku życia,
• seniorów powyżej 60 lat
773509SLBI-LA

KAPITAŁ LUDZKI

PARP4)|
2808409G1K1A

OGŁOSZENIA DROBNE
HYDRAULICZNE gazowe. Kolektory
słoneczne. Koszalin, 602-597-830
(GK)

OCZKA wodne, kaskady, trawniki,
inne aranżacje. 0691-226-885.

sobota-niedziela!
29 - 30 sierpnia 2009

WIZYTY domowe 509-306-317.
(GK)

(GP)

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

23994/A

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

03846/A

HYDRAULICZNE instalacje,

PRESTIGE. Meble kuchenne,

przyłącza; kotłownie, koparka,

szafy, garderoby, 510-124-648.

0512- 327-307.

(GP)

(GK)

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

06845/A

HYDRAULIKA - instalacje wodne,
gazowe i systemy grzewcze,
0513- 629-325.

(GP)

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

07716/A

INSTALACJE hydrauliczne
0514- 285-974. (GK)

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

28778/A

PROFESJONALNE pranie: wertikali,
dywanów, tapicerki samochodowej
0697-630-318 www.wowpranie.pl
(GK)
--------------------------------------------------

28337/A

SERWIS, usługi komputerowe.

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

26748/A

OGÓLNOBUDOWLANE, docieplenia,
remonty, hale, polbruki, chodniki,
hydraulika, przyłącza wod-kan
energ. C.O. gazowe,
0-512-257-843,059/842-98-01

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

05405/A

Dojazd do klienta, 0509-191-905.

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

07130/A

TAPICER 94-3411-276;
691-027-776. (GK)
------------------------------------- *------------

26371/A

VIDEO- Foto, 094/342-0649.
(GK)
--------------------- ;------------—------- -------

WODY, kanaliza, przeróbki,
glazura, 602-132-781. (GK)
--------------------------------------------------

26531/A

28852/A

mu POZOSTAŁE

!!! 0514-220-205 ginekolog.
---------------------------------- :------- —-----

!!!!!!!!!!!!!!SUPER
PRANIE!!! DYWANY, MEBLE
0943406117 (GK)

(GP)
07460/A

ALKOHOLOWE odtrucia
509-306-317. (GK)
-------------------------------------------

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

26243/C

!! PRANIE dywany, meble
603724634 (GK)

25269/A

GINEKOLOG 0790-685-267 (GS)
--------------------------------------- ------------

01271/A

GINEKOLOG A-Z 0518-525-555

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

01071/A

(N)

FILMOWANIE+PHOTO-FREE-

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

WWW.HDV2.EU 0504-910-758.

GINEKOLOG kobieta 0516-808444

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

01821/A

GARAŻE blaszane. Transport,

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

27887/A

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.
Tanio. 050346-21-22. (GK)

montaż gratis - cały kraj!
Tel. 058/302-39-65,

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

0-509-038425, 0-512-245-075,
www.RobStal.pl

27886/A

01050/A

GINEKOLOG, 0603 92-28-92 (GS)
--------------------------------------------------

(GP)

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

06987/B

MEBLE BIUROWE, KUCHENNE,
GARDEROBY, CIĘCIE I OKLEJANIE
PŁYT MEBLOWYCH. SIANÓW
502431990 (N)
--------------------------------------------------

27863/A

NAGROBKI - tanio 0602-510430.
(GK)
---------------------------------------------------

27535/A

OGRODZENIA balustrady bramy
724320248 (N)

04206/A

PAZNOKCIE żelowe(O)

601418-306.

(GK)

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

28139/A

PAZNOKCIE żelowe, 0513-934-909.
(GK)
------------- -------------------------------- —

28854/A

PRZEDŁUŻANIE włosów
724365050 (N)
--------------------------------------

27395/A

SZKOŁA Jogi zaprasza od
14 września Koszalin, Morska

(GK)

0602-378499.

416109G1K1H

• SB

.a

-

2851809G1K2A

V -

;

tel. 059/810 4 4 89, 094/355 4 8 07; fax 059/810 44 04, 094/355 48 07; tel. kom. 0602 632 816, 0501 511 432
e-mail: knap@knap.pl, sosnowiec@knap.pl, http://www.knap.pl

OFERTA SZKOLENIOWA

www.autobaltyk. peugeot, pl

)

USTKA 2009

Tylko teraz!
Peugeot Boxer w bardzo korzystnym

Terminv:07.09.2009 - 11.09.2009
07.12.2009 - 11.12.2009

leasingu od 102% lub w kredycie od 0%*

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP dla:

ROZPOCZĘCIE

□
□
□
□

pracodawców i osób kierujących pracownikami,
pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
kadry inżynieryjno-technicznej,
pracowników służb bhp i sip.
SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP dla:
□
pracowników administracyjno-biurowych,
□
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

KURS OBSŁUGI RĘBAKÓW np. Scorpion
KURS KONSERWACJI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH I DŹWIGNIC.
Wciągarek, suwnic, żurawi samochodowych, podestów, podnośników,
dźwigów i wózków podnośnikowych.
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień przez

UDT.

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH I DŹWIGNIC.
Wciągarek, suwnic, żurawi samochodowych, podestów, podnośników,
dźwigów i wózków podnośnikowych.
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień przez

UDT.

KURS OBSŁUGI, NAPRAW, KONSERWACJI URZĄDZEŃ
ENERGETYCZNYCH.
Na stanowiskach eksploatacji „E" i dozoru „D" w grupach:
Grupa I - urządzenia elektryczne,
Grupa II - urządzenia cieplno - mechaniczne,
Grupa III - urządzenia qazowe.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW POJAZDÓW GAZEM SKROPLONYM
(LPG)
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień przez TDT.

07.09.2009
07.12.2009

godz. 14.00
ROZPOCZĘCIE
08.09.2009
08.12.2009

godz. 09.00
do uzgodnienia
ROZPOCZĘCIE
07.09.2009
07.12.2009

godz. 14.00
ROZPOCZĘCIE
07.09.2009
07.12.2009

godz. 14.00
ROZPOCZĘCIE
08.09.2009
08.12.2009

godz. 14.00

11.09.2009
11.12.2009

godz. 10.00

PROWADZIMY RÓWNIEŻ KURSY I SZKOLENIA W MIEJSCU I CZASIE WYBRANYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ.
W PRZYPADKU ZLECEŃ GRUPOWYCH STOSUJEMY ZNIŻKI W OPŁATACH.

Informacja telefoniczna :

(059) 810 4489, (094) 355 4807
602 632 816, 501 511 432

* RRSO dla samochodu Peugeot o wartości 90 000 zł w 2-letnim kre
i kredytowanej opłacie przygotowawczej 4%, wynosi 4,31%.
Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot.

przy wpłacie własnej 25%

LEASING OD 102% LUB KREDYT OD 0%
Peugeot Boxer - idealne rozwiązanie dla najbardziej wymaga
jących. Korzystaj z tego profesjonalnego samochodu, który
dostępny jest teraz w bardzo korzystnym leasingu już od 102%
lub w kredycie od 0%. Zapraszamy!

e-mail: knap@knap.pl

Auto Bałtyk sp. z o.o.
Autoryzowany dealer Peugeot

ZAJĘCIA TEORETYCZNE PROWADZONE SĄ W OŚRODKU

76-039 Biesiekierz-Koszalin, Stare Bielice 27C, tel. 0-94/346-86t38
e-mail: autobaltyk@peugeot.com.pl
www.autobaltyk.peugeot.pl

„JANTAR” 76-270 USTKA UL. WCZASOWA 14.
758509SLBI-LA

2659809G1K2B

rri-rsT TliTTnFT A

261 sobota-niedziela
29-30 sierpnia 2009

1-bLhWlZłA
sobota
TVP POLONIA [ST] II TV 4

B *• <v

1020
11.30
12.05
13.00
13.10
13.15

Szczęśliwa karta (30) - serial
Telezakupy
Dzień dobry w sobotę
Rokwogrodzie-magazyn
Wiadomości, Prognoza pogody
Siódme niebo9 (2)-serial, USA
Ziarno-magazyn
Bezpieczna przystań (8/10)
Alternatywy4 (8/9) - serial
Ogód z duszą (9) - cykl dok.
Złota sobota - widowisko mzr.
Wiadomości
Sobota z Jedynką
Zwierzęta świata: Godziny szczy
tu na Antarktydzie (2) - film dok.,

05.45 Echa Panoramy
06.15 Spróbujmy razem: Każdy ma
swoje KDimandżaro- relacja
06.45 Świat według Blndi (13) dok. .
07.10 Nie tylko dla pań: David Beckham - nowa droga-film dok.
08.10 Barwy szczęścia (103,104)
09.05 „Czashonoru”-fleszhistoryczny
09.10 Tak to leciało! -kulisy
09.15 Dzieciaki górą-teletumiej
10.05 Sylwetki „Tancerzy”
10.15 Kocham Clę, Polsko!
1120 Taktoleciało!-kulisy
11.40 Hudsucker Proxy - komediodra-

Francja 2008

1325
14.00
14.30
14.35

13.45 Sobota z Jedynką
13.55 Bao-bab, czyli zielono ml
(12-osŁ): Punkt G - serial kom.
1425 Propozycja nie do odrzucenia
melodramat, Kanada 2006

15.55 Sobota z Jedynką
16.05 Hotel pod Żyrafą I Nosorożcem
(13-osŁ): Szkoła - serial obycz.
16.50 Sobota z Jedynką
17.00 Teleexpress
1720 Komłsaiz Rex - serial, Niem.
18.10 Jaka to melodia?: Wydanie spe
cjalne-teleturniej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.00 Wioślarstwo: Mistrzostwa Świa
ta 2009 w Poznaniu, Pogoda
2020 Tożsamość Boume’a - film sen

mat, USA/Wielka Brytania 1994

Piękniejsza Polska
Familiada-teleturniej
Sylwetki „Tancerzy”
Złotopolscy (1053): Waga autorytetu-serial obycz., Pol.
15.05 „Czashonoru”-fleszhistoryczny

17.05

mat, Niemcy/USA 2002
00.10 Katastrofa-thriller,
Niemcy/Szwajcaria 2006
01.50 Brat wojownika - dramat kostiu
mowy, Francja 2002

03.50 Telezakupy
04.10 Zakończenie programu

- serial animowany, USA

08.15 Przygody w siodle: Ratujmy Plne
Hollow-film familijny, Australia

19.05
20.05
21.00
21.50

0525 Uwaga! - magazyn
0525
08.00 Polak potrafi - program rozr.
0820 Superniania 3 - reality show
0920 Trzy po trzy -numery z kwatery
(11/13)-serial komediowy, Pol
ska

10.00 Twarząwtwarz 2 (13) - serial sen
sacyjny, Polska

2005

09.45
10.10
| 10.45
11.45

Magazyn Ugl Mistrzów
Ewa gotuje-program kulinarny
Się kręci - program rozr.
Przygody Medina (12) - serial
fantasy, Wielka Brytania

i 11.00 Projekt plaża - program rozr.
;; 1120 Pascal: po prostu gotuj - program
kulinarny

j 12.05 Szymon Majewski Show 8
S 13.05 You Can Dance - Po prostu tańcz

i 12.45 Czarodziejki (160) - serial oby
J 13.40
14.00
15.00
15.15
|

Formuła 1: Studio
Formuła 1: Grand Prix Belgii
Formuła 1: Studio
Świat według Kiepskich (139)serial komediowy, Polska, reż.
OkilKhamidov

USA 1994, wyk. Marisa Tomei

16.00 Świat według Kiepskich (150)

„Czashonoru”-Warszawa‘41-

serial komediowy, Polska, reż.
OkilKhamidov
16.35 Brown Sugar - komedia roman
tyczna, USA 2002

Kocham Clę, Polsko!
Słowo na niedzielę
Program lokalny
Stawka większa niż żyde (17):
Spotkanie-serial, Pol.
Takto leciało!-teleturniej
Sopot Hit Festiwal 2009: Polski
hit lata - program rozr.
Sopot Hit Festiwal 2009: Zagra
niczny hit lata-rozr
Kabaretowy Klub Kanapowy: Obliczą miłości według Tomka Jachimka(2)
Panorama, Sport, Pogoda

22.45
2320 Zatoichi-dramatsensacyjny.Japonia2003

0120 Mała Brytania (19,20-osŁ)
02.30 Zakończenie programu

Wydarzenia
Sport
Prognoza pogody
Malanowski i Partnerzy-serial

18.50
1920
19.25
I 19.30

fabulamo-dokumentalny

20.00 Koncert gwiazd „Podziel się positkiem” - program rozr.
22.00 Studio Lotto
22.10 Szarże - komedia, USA 1981,
reż. Ivan Reitman, wyk. Bill Murray, Warren Oates
00.20 28 dni później - horror,
USA/Wielka Brytania 2002
J

02.45 Nagroda gwarantowana
j 03.45 Tajemnice losu
04.55 TV Market

Ziemia obiecana (3/4)
08.00
0820
08.50
09.10
09.40
10.10

19.00
s 1925
i 1925
19.45
J 20.00

świat Cyganie morza
10.40 W labiryncie (119)-telenowela
11.10 Sto tysięcy bocianów (40)-dok.
1125 Pamiętaj o mnie...
11.45 Opowieści wiatru i morza
12.05 Makłowicz w podróży. Podróż 8.
Portugalia: Porto
1225 Wideoteka dorosłego człowieka

1985

16.00
17.00
17.15
17.30

rial komediowy, Polska, rei Jurek
Bogajewicz, wyk. Adam Ferency,
Agnieszka Dygant

i 2025 Niania (127): EkscesyTeresyserial komediowy, Polska, rei Ju
j
rek Bogajewicz, wyk. Agnieszka
Dygant
| 21.10 Władza absolutna - film sensacyj
ny, USA 1997, rei Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris
23.40 Nowa tożsamość - thriller, Niemcy
2003, rel Anthony Hickox, wyk.
Armand Assante
| 0125 Uwaga! - magazyn

01.55 Nocne granie
| 03.15 Nic straconego - programy po
wtórkowe

The Beaties: From Liverpool to
San Francisco - koncert
Pat Metheny: This Way Up - kon
cert

VIP - magazyn kulturalno-rozrywkowy

08.05 V-max- mag. motoryzacyjny
08.35 Ręce, które leczą
09.05 Frankenstein w coilege’u - ko
media, USA 1991

11.00

18.25
19.10
1920
20.10
21.10

Galileo - magazyn popularno
naukowy

V-max- mag. motoryzacyjny
cruZer-Sport eX - program o
sportach ekstremalnych

-program muzyczny

Fakty
Sport
Prognoza pogody
Uwaga!-magazyn
Niania (126): Na obczyźnie - se

W krzywym zwierciadle: Europej
skie wakacje - komedia, USA

1

Echa Panoramy
Sposób na zdrowie-magazyn
Podróżnik: Malezyjside szlaki
Z herbem w nazwisku
Plecak pełen przygód (2/13)
Wojciech Cejnmśkl-boso przez

13.00 Wiadomości
13.15 Koncert z okazji 70. rocznicy wy
buchu II wojny światowej...
1420 Made In Poland-teleturniej
14.45 Wielkie oczy - film obyczajowy,

2003, wyk. Paul Walker

17.05

19°°

20’°

4 - program rozrywkowy

| 14.45 Granice czasu - film fantasy, USA

czajowy, USA

felieton

17.15
1725
1720
17.55

Niania (126)

05.15 Wstawaj! Gramy! - program mu- {
zyczny
(
f
06.00 Nowy dzień z Polsat News
| 07105 Bdaman (10) -serial, Jap.
07.40 ConowegouScooby’ego?(ll) |

15.15 Tylkoty-komedia romantyczna,

sacyjny, Niemcy/USA 2002

2225 Męska rzecz...: Champion - dra

Malanowski
i Partnerzy

Tak to leciałol

Tożsamość Bounne'a
05.50
06.35
07.00
07.30
08.00
08.15
09.00
09.30

SERIAL

SERIAL

SENSACYJNY

13.00 VIP-magazyn
1320 Strażnik Teksasu (9) - serial sen
sacyjny, USA

14.30 Drogówka - mag. policyjny
15.00 PWka nożna: Liga szkocka

Polska 1987

mecz Hibernian-Celtic

Śniadanie na podwieczorek
Teleexpress
Pamiętaj o mnie...
HenrykWars-pieśniarz Warsza
wy-film dokumentalny
Jak cudne są wspomnienia
(6/7): U nas na prowincji
Dobranocka
Wiadomości
Ziemia obiecana (3/4)-serial
Operacja „Himmler” - film histo

Queen i Paul Rodgers: Return of
the Champions - koncert
Zabójcze deszcze - film doku
mentalny

Galileo - magazyn popularno
naukowy

Policyjna opowieść (2) - film
sensacyjny, Hongkong 1988
Nlckola (13) - serial interneto
wy, Polska
Spisek - komedia romantyczna,
USA 2001, reż. BixSkahill
Skok żyda - komedia sensacyj
na, Francja/Kanada/USA/Wiel
ka Brytania 2003, reż. Brad Mirman

ryczny, Polska 1979

2225 Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa
Brzegi” w Kazimierzu Dolnym i
Janowcu nad Wisłą2009: Bossa
Nova (1)-koncert
2325 Spóźniona podróż film obyczajo

The Beatles: From Liverpool to
San Francisco - koncert
Deep Purple: Live with the LSO -

wy, Polska 1996

23.50 Tańcząca z Gruzją- serial doku

koncert

mentalny, Gruzja

00.15 Zrób to-program satyryczny
0025 Programy powtórkowe

05.00 TV Market
05.15 Zakończenie programu

niedziela

06.05
07.00
08.00
0825
08.45
09.15
09.50
10.15

DRAMAT

KOMEDIA

Córka Daniela

Nieoczekiwana
zmiana miejsc

Szczęśliwa karta (31)-serial
Transmisja mszy świętej
Tydzień- magazyn rolniczy
MałgosiaIbucHd(38)-serial
Domisie: Niezwykła przyjaźń
Od przedszkola do Opola
Łowcysmoków(9)-serialanim.
Cheetah Girts: Jeden świat-ko
media, USA 2008

11.45 Plxar Shorts: Nowy samochód
Mlke’a - film krótkometrażowy
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem
12.30 Wioślarstwo: Mistrzostwa Świa
ta 2009 w Poznaniu
13.00 Wladomośd
13.10 Noce i dnie (11/12): U schyłku
dnia-serial, Pol.
14.10 Odkrycie profesora Krłppendor-

06.50
07.00
0720
08.00
0925
09.40
10.10
10.15
1020
1125
1120
1125
13.45
13.50
14.00
1420
15.00
15.05

fa-komedia, USA 1998

15.50 BBC w Jedynce: Dziennik z żyda
wielkich kotów - film dok., Wielka
Brytania 2008

17.00
1720

Przebojowe porwanie - komedia

16.00
16.10
17.05

familijna, USA 2007

19.00

19.30
19.55
20.05

20.15
21.30
2320

Wieczorynka: Moi przyjaciele:

17.15 Air Show Radom 2009

Tygrys I Kubuś (25): Drugie ja
Kubusia-serial, USA
Wladomośd, Sport
Wioślarstwo: Mistrzostwa Świa
ta 2009w Poznaniu
Prognoza pogody
Jedynka, gwiazdy Ity- koncert
Córka Daniela - dramat, Kanada

1720 Program lokalny
18.00 Sopot Hit Festiwal 2009:35-fecłe Budki Suflera-rozr.
19.15 Nieoczekiwana zmiana miejsckomedia, USA 1983

2007, reż. Neill Feamley

21.15
22.45
23.10
23.15

Sześć stopni oddalenia (11) -

2320 Szybka piłka - magazyn

serial obyczajowy, USA
00.10 Pięć razy we dwoje - film obycza
jowy, Francja 2004
01.50 Jazda - komedia, Czechy 1994

0325

Stewo na niedzielę
Sto tysięcy bocianów (55)-serial
Zacisze gwiazd
Spona - film dla młodzieży, Polska
Kocham Cię, Polsko!
Wojciech Cejrowski-boso przez
świat Ada-cykl rep.
Takto leciało!-kulisy
Sylwetki „Tancerzy”
Rodzinne oglądanie: Paryż: Cy
gańska rapsodia - serial dok.
Sylwetki „Tancerzy”
Air Show Radom2009
0Dorado-western, USA 1967
Air Show Radom2009
„Czas honoru” - flesz historyczny
Familiada - teleturniej
Złotopolscy (1054)
Air Show Radom 2009
Europejski Festiwal im. Jana Kie
pury w Krynłcy-Zdroju: „Ib, gdzie
śpiewał Jan Kiepura” (1) - rozr.
„Czas honoru” - flesz historyczny
Na dobre Ina złe (373): Szpital
ne śledztwo - serial, Pol.
„Czashonoru”-Okupacyjnaco
dzienność -felieton

Zakończenie programu

Kocham Clę, Dwójko!-koncert
Panorama
Sport telegram
Prognoza pogody

00.10 Droga do wolności koncert
01.10 Na imię ml Eari (18/24)-serial
01.40 Szczęśliwy człowiek - dramat oby
czajowy, Polska 2000

03.10 Zakończenie programu

SERIAL

Brzydula
(156-160)

CSI: Kryminalne
zagadki... (91)
05.15
06.00
07.15
07.45
08.15

Wstawaj! Gramy! - muz.
Nowy dzień z Połsat News
Pokemon(43)-serial,Jap.
Pokemon (44) - serial, Jap.
Scooby, gdzie Jesteś? (5)-serial
animowany, USA

j 0525
05.55
07.55
f 0820
1

Uwaga!-magazyn
Tełesłdep
Maja w ogrodzie - magazyn
Trzy po trzy-numery z kwatery
(11/13) -serial kom., Pol.
09.00 Niania (126): Na obczyźnie- se
rial komediowy, Polska

08.45 Scooby, gdzie jesteś? (6)-serial
animowany, USA

0920 Niania (127): Ekscesy Teresyserial komediowy, Polska

09.15 Scooby Doo i śnieżny stwór-film
animowany USA 2007
10.45 Ja tak, a oni nie-komedia, USA
2005, wyk. JosieBissett
12.45 Jaś Fasola-serial komediowy,
Wielka Brytania
13.10 Jaś Fasola-serial komediowy,
Wielka Brytania

14.00 Formuła 1: Grand Prtx Belgii
16.00 Formuła 1: Studio
16.15 Świat według Kiepskich (141)serial kom., Polska

10.00 Clever Wldzisziwiesz
I 11.00 Projekt plaża - program rozr.
1120 Mała księżniczka - film familijny,
USA 1995
1320 391 pół 2 (26) - serial obyczajowy,
Polska

1420 Szymon Majewski Show 8
1520 Co za tydzień - magazyn
1525 wysoka fala - film katastroficzny,
USA 2003

1725

17.00 Świat według Kiepskich (148) serial kom., Polska

17.45

rial komediowy, Polska

1820 Niania (127): EkscesyTeresyserial komediowy, Polska

Rodzina zastępcza płus (300) serial kom., Polska

18.50
1920
1925
1920

Wydarzenia
Sport
Prognoza pogody
Malanowski I Partnerzy-serial

19.00
1925
19.35
19.45
20.00

fabulamo-dokumentalny

20.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowe-

Niania (126): Na obczyźnie - se

Fakty
Sport
Pro0ioza pogody
Uwaga!-magazyn
Brzydula (156-160) - seria! ko
mediowy, Polska

J 2220 Agend NC1S 5 (4/19) - serial kry
minalny, USA

go Jorku (91) - serial sensacyjny,

2320 Jak upolować mężczyznę, czyfi
seks w wielkim mieście 6
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowe
(18/20)-serial kom., USA
go Jorku (92) seria! sensacyjny,
USA, wyk. Gary Sinise
I 23.55 Jak upolować mężczyznę, etyli
USA, wyk. Gary Sinise

seks w wielkim mieście 6

22.00 Studio Lotto

22.05 24godziny(71)-serial,USA
23.00 24godziny(72)-serial,USA
00.00 Zabójcze ryzyko-thriller, USA
2000, reż. Paul Rachman

(19/20)-serial kom., USA
0025 Rodzina w potrzasku - film sensa
0220

Uwaga!-magazyn

02.00 Magazyn sportowy

02.40

Nocne granie

04.00 Zakazana kamera
04.55 TV Market

04.00

Nic straconego - programy po

cyjny, USA 2002

wtórkowe

KOMEDIA

Skok życia

Dficerowie (10/13)
06.00 Cień - film krótkometrażowy
06.50 Dziś prawdziwych Cyganów Już
nie ma - film dokumentalny
07.40 Śniadanie na podwieczorek
0825 Jak cudne są wspomnienia
(6/7): U nas na prowincji
0925 Ziarno - magazyn
09.50 Milusiald - serial anim., Wiochy
1020 W labiryncie (120) - telenowela
10.45 Pamiętaj o mnie...
11.00 Transmisja mszy świętej
13.05 Kulturalni na wakacjach
1320 Spętany anioł - film dok.
14.15 Draga (5/6) - serial obycz.
15.15 Salon kresowy - cykl dok.
1520 Na wyłączność - wywiad
15.55 Pamiętaj o mnie...
16.10 Skarby nłeodkryte - edukac.
1625 Zaproszenie
17.00
1720 Mlnlszansa: Mietek Szczęśniak
-program rozrywkowy

18.15 Jak cudne są wspomnienia (7osŁ): Miłość cl wszystko wyba
czy-cykl dok., Pol. 1977
19.15 Dobranocka: Buli (19/57) - se
rial animowany, Kanada

1920 Wiadomości
19.50 Sport

20.05 Prognoza pogody
20.10 Oficerowie (10/13): Nieznani
sprawcy - serial krym., Pol.
21.00 Wakacyjna Filharmonia Dowci
pu Waldemara Malickiego (2) program rozr.
21.55 Czasdlaldbica:Żużei:Ekstraliga -1. runda play-off - mecz Cognor Częstochowa - Unia Toruń

23.55 Jak cudne są wspomnienia (7ost): Miłość cl wszystko wyba
czy-cykl dok., Pol. 1977
00.45 Ziarno-magazyn
01.15 Programy powtórkowe

Fatboy Slim: Big Beach Boutique
-koncert

Sopot TOPTrendy Festiwal 2008:
„Żyde jak wino” -jubileusz z oka
zji 45-łeda pracy artystycznej
Krzysztofa Krawczyka (2) - kon
cert

Dekoratomia - magazyn wnętrzarski

Tim - film obyczajowy, Australia
1979, reż. Michael Pate

Galileo - magazyn popularnonau
kowy

Dekoratomia - magazyn wnętrzarski

Miss rozbitków - komedia, USA
2004, wyk. Eric Roberts

Piłka ręczna: Superpuchar ko
biet
17.00 Zakochane gwiazdy (7)
1720 Zakochane gwiazdy (8)
18.00 Jazda Figurowa rozr.
19.00 Galileo - magazyn popularnonau

20.00

kowy
Skok żyda - komedia sensacyjna,
Franqa/Kanada/USA/Wielka

Brytania 2003, reż. Brad Mirman,
wyk. Gerard Depardieu, Harvey
Keitel, Johnny Hallyday, Renaud
22.05 Nlckola (14) - serial internetowy,
Polska, wyk. Anna Narioch, Paweł

Parczewski
23.05 Chłopaki z taśmy - program roz
rywkowy

2325 Łapizbłry- komedia sensacyjna,
Wiochy 1977, reż. Enzo Barboni,

wyk. Terence Hill
01.45 Deep Purple: Live with the LSOkoncert

03.10 Fatboy Slim: Big Beach Boutique
-koncert

04.40 TV Market
04.55 Zakończenie programu

SPORT

sobota - niedziela
29 - 30 sierpnia 2009

Kolejorz już w sierpniu
na pucharowej bocznicy
PIŁKA NOŻNA Koniec europejskich rozgrywek dla polskich drużyn w tym sezonie. Tak szybko dawno już nie skończyły
rywalizacji, z reguły ktoś grał jeszcze jesienią. Teraz jako ostatni odpadł Lech Poznań po karnych z FC Brugge.
Grzegorz Hilarecki
9rzegorz.hilarecki@gp24.pl_ _ _ _ _ _ _
Pozostało tylko wspo
mnienie po ubiegłorocznych
Występach Lecha w Pucha
rze UEFA. Dotrwał w nich
do wiosny, przysparzając ki
bicom wiele radości. Teraz
odpadł już latem, tak jak
i trójka pozostałych naszych
pucharowiczów. Na ich tle
Kolejorz pokazał się z lep
szej strony. Było to widać
W czwartkowym spotkaniu
rewanżowym w IV rundzie
eliminacji z FC Brugge. Po
znaniacy pojechali do Belgii
bronić
jednobramkowej
przewagi z pierwszego me
czu. Udawało się długo. Lech
Wybijał gospodarzy z uderze
nia, zwalniał grę i walczył
z całych sił. Była kopanina,
W której Belgowie nie mieli
klarownych sytuacji. Nasi
zaś strzelili gola, sędzia go
Uznał, ale cofnął decyzję
pod wpływem graczy gospo
darzy. Podyktował faul
na bramkarzu. To była dziw
na decyzja.
W drugiej połowie znowu
było 45 minut walki. Belgo
wie strzelili gola w zamie
szaniu
podbramkowym.
W dogrywce, pod koniec,

s------- -- --------------- LICZBA

7
meczów w Lidze Europejskiej
wygrały polskie kluby,
2 zremisowały, 5 przegrały.
V.... .......... .... .................. s

Manuel Arboleda był najlepszym graczem Lecha w meczu z Belgami, ale jego zespół odpadł z pucharów.
strzał Bartosza Bosackiego
trafił w poprzeczkę. Doszło
do karnych, w których go
spodarze wygrali 4:3.

Na pomeczowej konferen
cji trener Lecha Jacek Zie
liński z rozbrajającą szczero
ścią przyznał, że jego zespół

I W SKRÓCIE

Weekendowe hity
na boiskach Europy

Gra ekstraklasa
PIŁKA NOŻNA Zgodnie z przewidy
waniami Zagłębie Lubin zwolniło
trenera

PltKA NÓŻKA Szlagiery w Anglii i we Włoszech.
Tradycyjnie w ostatni
weekend sierpnia zaczynają
się rozgrywki hiszpańskiej
ekstraklasy. Tym samym
wszystkie najważniejsze ligi
będą grać w sobotę i niedzie
lę. Będzie kilka szlagierów.
W sobotę w Anglii uwagę
kibiców przyciągnie spotka
nie Manchesteru United
z Arsenałem. Mistrz kraju
ma już na koncie porażkę,
a rywal idzie na razie jak
burza. Spotkanie pokaże
rzeczywistą siłę obu czoło
wych angielskich zespołów
(transmisja w Canal + Sport
o godz. 18.10).
Jeszcze ciekawsza wydaje
się sobotnia wieczorna po
tyczka w lidze włoskiej. Już
w drugiej kolejce zaplanowa
no derby Mediolanu. Mecz
Milan - Inter o godz. 20.45

Andrzeja

Lesiaka, to

czwarta już zmiana szkoleniowca
w naszej najwyższej lidze. Zastąpi
go Franciszek Smuda. Dwaj kolej

(transmisja w Canal +
Sport). Będzie to mecz o
prestiż, bowiem Milan chce
po czterech latach zrzucić
lokalnego rywala ze szczytu
ligi włoskiej.
Fani Serie A mogą w nie
dzielę obejrzeć spotkanie Ro
my z Juventusem (transmi
sja o godz. 18 w Canal +
Sport 2).
W sobotę będzie moż
na zobaczyć ligową formę
Realu Madryt. Królewscy
w pierwszym meczu podej
mą u siebie Deportivo La
Coruna (transmisja Canal +
Sport 2 godz. 20).
W lidze francuskiej w nie
dzielę, na zakończenie week
endu mecz na szczycie Mar
sylia - Bordeaux (transmisja
o godz. 21 w Canal + Sport).

ni szkoleniowcy są zagrożeni. Mo
wa o Jacku Zielińskim z Lecha
i Rafale Ulatowskim z GKS Beł
chatów. Akurat te kluby spotkają
: się w niedzielę (transmisja w Ca
nal + Sport o godz. 16.45). W so
botę mecz dwóch najskuteczniej
szych zespołów w tym sezonie, Wi
sła podejmie Jagiellonię (transmi
sja na tym samym kanale o godz.
16).

Kubica w Spa
FORMUŁA 1 Kolejny pracowity
weekend dla najszybszych kierow
ców. Tym razem Grand Prix Belgii
na torze w Spa. Zapowiada się cie
kawie, bo prawdopodobnie wyścig
odbędzie się w deszczu. W piątek
podczas treningu padało. Kwalifi
kacje w sobotę o godz. 14, a wy
ścig o tej samej porze w niedzielę.
Transmisja w Polsacie.

(GH)

(GH)

specjalnie nie trenował kar
nych. Cóż, trudno więc się
dziwić, że strzelał je gorzej
od Belgów. Tak więc wyma

rzony rywal przez władze
Lecha okazał się w dwumeczu lepszy. Za rok będzie
trudniej, bo nasze kluby nie

będą
rozstawione
w
wyższych rundach eliminacji
i szybciej trafią na rywali
klasy Brugge.
Nie mamy już zespołu
w pucharach, do czego już
się przyzwyczailiśmy. Dziwi
jednak, że nasze zespoły co
roku odpadają z drużynami
z krajów uważanych przez
nas za słabsze. W tym roku
Wisła Kraków skompromito
wała się w grze z łotewskim
zespołem, Polonia Warsza
wa z holenderskim, Legia
z duńskim, a Lech odpadł
z belgijskim. Nie możemy
powiedzieć, że byli to prze
ciwnicy z najwyższej euro
pejskiej półki, raczej przed
stawiciele drugiej i dalszych
lig na Starym Kontynencie.
Teraz kibicom pozostaje
tylko trzymanie kciuków
za Polaków grających w klu
bach, które grają w fazie
grupowej. Jest ich sporo. ■

Pokazali mistrzom świata
KOSZYKÓWKA Polska - Hiszpania 83:88 (14:20,25:23,25:25,19:20).
W czwartkowy wieczór
na turnieju towarzyskim
w Saragossie reprezentacja
Polski przegrała z mistrzami
świata i wicemistrzami olim
pijskimi Hiszpanią. Na dwie
minuty przed końcem spo
tkania nasi prowadzili trze
ma punktami. Grali rewela
cyjnie. Gwiazdy światowej
koszykówki musiały wspiąć
się na wyżyny swoich umie
jętności, by w końcówce wy
grać ten mecz. Dodajmy, że
Hiszpanie grają w tym sa
mym składzie od lat i wygra
li 31 ostatnich sparingów,
a nasi rozegrali ósmy
w
sierpniu
i
ostatni
przed zaczynającymi się 7
września mistrzostwami Eu
ropy w Polsce.
Bilans naszych to 3 zwy
cięstwa i 5 porażek. Waż
niejsze jednak, że z meczu

Z piłką center Hiszpanii Juan Carlos Gasol w walce z Marcinem Gortatem
w meczu w Saragossie.
Fot. PAp/epa
na mecz widać coraz lepsze
zgranie i chęć walki.
Czwartkowe spotkanie wlało
nadzieję w serca kibiców, że
nasi reprezentanci na mi
strzostwach kontynentu nie

będą chłopcem do bicia, ale
zespołem groźnym dla naj
lepszych. Teraz Polacy wra
cają do kraju i będą treno
wać przed ME.
(gh)

Adresy redakcji i głównych biur reklamy

Głos

Dziennik Pomorza
Dyrektor zarządzający

oddziału
Marek Ciesielski

Redaktor naczelny

Głos Koszaliński

Głos Pomorza

Głos Szczeciński

Drukarnia

Wydawca:

Krzysztof Nałęcz

ul. Mickiewicza 24
75-004 Koszalin
Tel. 094 347 35 99
Fax 094 347 35 40
Tel. reklama 094 347 35 12
www.gk24.pl
redakcja@gk24.pl
reklama@gk24.pl

ul. Henryka Pobożnego 19
76-200 Słupsk
Tel. 059 848 81 00
Fax 059 848 81 04
Tel. reklama 059 848 81 03
www.gp24.pl
redakcja@gp24.pl
reklama@gp24.pl

ul. Nowy Rynek 3
71-875 Szczecin
Tel. 091 48 13 300
Fax 091 43 34 864
Tel. reklama 091 481 33 92
www.gs24.pl
redakcja@gs24.pl
reklama@gs24.pl

Media Pomorskie
ul. Słowiańska 3a
Koszalin
Tel. 094 340 35 98
drukamia@mediapomorskie.pl
Projekt graficzny
Tomasz Piekut-jóźwicki

media
regionalne

Zastępcy:
Przemysław Stefanowski
Jacek Ogrodniczak
Piotr Wąsikowski
Marek Zagalewski

Media Regionalne
Sp. z o.o.
ul Prosta 51
WAKtAO IMTHIBim
00838 Warszawa ZWA2EKkoktrou oysikybuui prasy

28

sobota - niedziela
29 - 30 sierpnia 2009

SPORT

Nasi muszą się wspiąć

PIŁKA NOŻNA

Nie mogą się przestraszyć
Piąta kolejka przed czwartoligowymi piłkarzami. Dla kibi
ców to kolejna porcja sporych
emocji. Sympatycy futbolu
z regionu słupskiego liczą
na niespodzianki. Nasze druży
ny z podokręgu słupskiego
grać będą w sobotę (29 sierp
nia).
W Potęgowie Pomorze (zaj
muje trzecie miejsce w tabeli)
spotka się z Olimpią Sztum
(szósta lokata). Ten mecz roz
pocznie się o godz. 17.
Pozostałe dwa nasze zespo
ły zagrają na wyjazdach.
Murkam Przodkowo (czwar
ta pozycja w tabeli) gościć bę
dzie Korala Dębnica (siódme
miejsce). Granie w Przodkowie
rozpocznie się o godz. 16.
W Pelplinie Wierzyca (ósme
miejsce) zmierzy się z Czarny
mi Czarni (czternasta lokata).
Pierwszy gwizdek arbitra rozle
gnie się o godz. 17.30.
Twardy bój zapowiada się
na potęgowskim boisku.
- Nie mamy nic do stracenia
w rywalizacji z doświadczoną
Olimpią. Po porażce w Redzie
rewolucji w składzie nie bę
dzie.
Zastanawiam
się
nad dwoma, może trzema
zmianami - zdradził nam
wczoraj Mirosław Iwan, trener
Pomorza.
- Przed naszą drużyną trud
ne zadanie w Pelplinie, ale ła
two skóry nie sprzedamy. Za
gramy ostrożnie, szczególnie
na początku, aby nie dać się
zaskoczyć w pierwszej fazie ry
Fot. Łukasz Capar
walizacji - informuje Jurek Ma
- Mamy napięty tydzień. rach, szkoleniowiec Czarnych
We wtorek graliśmy mecz z Czarnego. - Wynik konfron
pucharowy i odnieśliśmy tacji dwóch beniaminków jest
największy sukces w historii sprawą otwartą.
- Musimy już zapomnieć
bytowskiego klubu - nie
ukrywa Waldemar Walkusz, 0 zwycięskim meczu z Żuława
trener Druteksu-Bytovii. mi Nowy Dwór Gdański. Nie
- Sponsor Leszek Gierszew popadamy w euforię. Teraz
ski (szef Druteksu) jest najważniejsza jest koncentra
w porządku. Sam osobiście cja na spotkaniu z przodkowoglądał dwa mecze pucharo skim zespołem - tak uważa
we z Olsztynem i Turkiem. Zbignievy Cyzman, trener Ko
Po tych zwycięstwach doce rala Dębnica. - Na pewno nie
nił dodatkowo wysiłek za przestraszymy się gospodarzy
wodników i zadeklarował, że 1 powalczymy o jak najkorzyst
pomyśli o dodatkowej pre niejszy wynik w tym ważnym
mii. To zmobilizuje naszych spotkaniu.
(FEN)
piłkarzy. ■

PIŁKA NOŻNA Przed drużynami Gryfa 95 Słupsk i Druteksu-Bytovii Bytów trudne wyzwania
w czwartej kolejce Bałtyckiej III ligi. By wygrać, muszą pokazać pełnię umiejętności.
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl
W Słupsku na stadionie
przy ul. Zielonej spotkają się
Gryf 95 (szóste miejsce w ta
beli) i Błękitni Stargard
Szczeciński (piąta lokata).
Gra zacznie się w sobotę
o godz. 17.
W dwóch grach gryfici zdo
byli cztery punkty. Stargardzianie mają sześć oczek w trzech
meczach. W poprzednim sezo
nie obydwie drużyny do końca
walczyły o drugą lokatę, która
była premiowana walką o II li
gę. Ten wyścig zakończył się
sukcesem Błękitnych, którzy
ugrali 58 punktów. Gryfici byli
gorsi o jeden punkt. Warto
przypomnieć, że 25 kwietnia te
go roku Gryf 95 przed własną
publicznością pokonał drużynę
ze Stargardu Szczecińskiego
2:0. Wiosenna powtórka mile
widziana.
- Sobotnie spotkanie bę
dzie bardzo trudne - tak
uważa Wojciech Polakowski,
szkoleniowiec Gryfa 95
Słupsk. - Błękitni wygrali
dwa ostatnie mecze. Szcze
gólnie wygrana 6:2 w Koło
brzegu z Kotwicą udowodni
ła, że stargardzianie mają
spory potencjał ofensywny.
Ich atak jest niezwykle groź
ny. Bramki potrafią zdoby
wać przede wszystkim: Łu
kasz Woźniak, Bartłomiej
Zdunek i Robert Gajda, gra
jący trener. Moja druży
na musi narzucić swój styl
gry. Tradycyjnie będzie on
bardzo ofensywny. Wszyscy
zawodnicy z zacięciem rywa
lizują o miejsca w podstawo
wym składzie. Efektem tej
walki jest to, że na treningu
kontuzji doznał Fernan-

SZACHY
Dwudniowe ruchy
na 64 polach
Dzisiaj (29 sierpnia) w Aka
demii Pomorskiej przy ul. Arci
szewskiego w Słupsku roz
pocznie się X Memoriał Sza
chowy im. Sotero Wismonta.
Rywalizacja jest dwudniowa.
Początek grania w obydwa dni
o godz. 10. Nagroda pieniężna
za I miejsce - 2000 zł. Wpisowe
wynosi 30 zł od zawodnika.
Opłata dla juniorów i seniorów
(powyżej 60 lat) to 15 zł.

PŁYWANIE
W jeziorze Lubowidz
W sobotę (29 sierpnia)
o godz. 16 odbędą się VI Ogól
nopolskie Zawody w Pływaniu
Długodystansowym o Puchar
Burmistrza Lęborka. Zapisy
od godz. 14 do 15.30. Dystans
- 2000 m. Uczestnicy będą pły
wać w jeziorze Lubowidz.
Zbiórka na plaży Miron w Lu
bowidzu koła Lęborka.
Nagrody:
I
miejsce
- 300 zł, II - 200 zł, 111-100 zł.
Są dwie kategorie wiekowe
(dotyczy: kobiet i mężczyzn):
do 29 lat i masters 30 lat i starsi.
(FEN)

Gryfita Paweł Waleszczyk (z prawej) jest motorem napędowym słupskiego zespołu.
do Batista. Z tego powodu je
go gra w sobotę nie wchodzi
w rachubę. Błękitni bardzo
dobrze grają z kontry,
a szczególnie na wyjazdach.
Nasza obrona musi być bar
dzo czujna - dodał na zakoń
czenie Polakowski.
Zmartwieniem słupskiego
szkoleniowca są problemy ze
zdrowiem niektórych graczy.
Przez cały tydzień nie trenował
Łukasz Stasiak. Ma naciągnię
ty mięsień czworogłowy. Chory
jest Patryk Pytlak. Granie obu
zawodników stoi pod znakiem
zapytania, ale znaleźli się oni
w kadrze na mecz z Błękitnymi.

Przełamać złą passę to
hasło bytowian.
W Trzebiatowie Rega
(dziewiąte miejsce) spotka
się z Druteksem-Bytovią By
tów (piętnasta lokata). Spo
tkanie w sobotę o godz. 14.
Za poprzedni sezon statysty
ki są korzystniejsze dla by
towian. U siebie Drutex-Bytovia wygrał z Regą 5:0.
W Trzebiatowie obydwa ze
społy zadowoliły się bezbramkowym remisem.
Bytowska drużyna chce
przełamać złą passę.
- Gra na zero to cel każ
dego bramkarza - twierdzi

Mateusz Oszmaniec z bytowskiego Druteksu-Bytovii.
- Postaram się zachować
czyste konto na trzebiatowskim stadionie. Mam na
dzieję, że któremuś z moich
kolegów uda się trafić
do siatki Regi. Jeśli zagramy
tak jak przeciwko Turowi
Turek, to do Bytowa powin
niśmy wrócić z trzema punk
tami.
- My musimy zadbać
o swój interes i zagrać tak,
aby to był skuteczny futbol
- mówi Jacek Maszkowski,
kierownik trzecioligowego
zespołu z Bytowa.

Znowu pobiegną po plaży w Łebie

Poniedzi

1 wrzi

R

Marcir
ęnarcin.bai

-Bę<

tworzym
Sławom!
blioteki
Wadnie:
pocznie
kopiami

LEKKOATLETYKA

LEKKOATLETYKA Zapraszają na piasek i nie tylko. Będą utrudnienia w ruchu.
W niedzielę (30 sierpnia)
o godz. 11 odbędzie się im
preza sportowa pod nazwą
XIII Ogólnopolski Bieg
po Złocistej Plaży w Łebie.
Patronat nad zawodami ob
jęła Halina Klińska, bur
mistrz Łeby. Bieg główny
odbędzie się na dystansie
8000 m (start o godz. 14).
Opłata startowa 20 zł.
W programie przewidziane
są też biegi dla dzieci i mło
dzieży
(pierwszy
start
o godz. 12.30). Organizato
rzy zapraszają także do bie
gu pamięci Stanisława Ką
dzieli. Pobiegną w nim VIP-y na 400 m (godz. 13). Bę
dzie także wyścig dla osób
niepełnosprawnych na wóz
kach. Dystans 1200 m. Wózkowcy wystartują na trasę
o godz. 13.20. Biuro zawo
dów zlokalizowane zostało
w hali sportowej w Szkole
Podstawowej w Łebie (czyn
ne w sobotę, 29 sierpnia,
od godz. 15 do 20 oraz w nie

dzielę, 30 sierpnia, od godz.
8). Po biegowych zawodach
o godz. 16 rozpocznie się bie
siada pod nazwą Dzień Gmi
ny Nowa Wieś Lęborska
w Łebie. W dniu zawodów
nastąpią utrudnienia w po
ruszaniu się po Łebie. W tej

miejscowości zamknięte zo
staną dla ruchu kołowego
niektóre ulice. Wśród nich:
Morska, Wojska Polskiego
i Nadmorska. Komplikacje
te będą w godzinach od 10
do 15.40.
(fen)

Słupszczanie podziwiają nowy sprzęt sportowy. Od lewej: Paweł Koziń
ski, Bogdan Zakrzewski (prezes SKLA), Katarzyna Uzar i trener Tomasz
Czubak.
Fot. Kamil Nagirek

Zwycięzca biegu w Łebie w 2008 roku Radosław Dudycz z Kołczygłow
(z lewej) w towarzystwie kośderskiego biegacza Leszka Zblewskiego (nr
258), który był piąty.
Fot. Archiwum organizatora

Słupszczanie
w nowych strojach
Działacze ze Słupskiego Klu
bu Lekkiej Atletyki przecierają
ścieżki do sponsorów. Tym ra
zem trafili do Biura Promocji
i Integracji Europejskiej Urzędu
Miejskiego w Słupsku oraz
do firmy Hummel. Dzięki
wsparciu finansowemu doko
nano zakupu sprzętu. Przezna
czony on został dla uczestni
ków młodzieżowych mi
strzostw Polski, którzy od dzi
siaj do niedzieli rywalizować
będą w Bielsku-Białej. Ze

słupszczan w nowym sprzęcie
wystąpią: Katarzyna Uzar (bieg
na 200 i 400 m), Paweł Roziński
(oszczep i skok wzwyż), Michał
Bosko (dysk i kula) i Michał Wasyliszyn (kula). W imprezie star
tować będą także przedstawi
ciele Taleksu Borysław Borzytuchom. Trener Jarosław Ści
gała najbardziej liczy na wystę
py swojej podopiecznej Ange
liki Cichockiej, która biegać bę
dzie na 800 i 1500 m. Mamy
nadzieję, że niektórzy nasi re
prezentanci zdobędą medale.
(fen)
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ZAPRASZAMY DO GMIN

I

Słupskie nie tylko dla turystów
REGION Gminy otaczające Słupsk dobrze wykorzystują swoje naturalne zasoby,w tym walory turystyczne i stają się
oraz zamożniejsze.
Tomasz Szewc
redakcja@gp24.pl____

ka w samej Dębnicy bądź w po
bliżu. Nie dziwi to, gdyż władze
efektywnie pozyskują środki z
Unii Europejskiej, dzięki któ
rym gmina staje się jeszcze
piękniejsza.

Reforma administracyjna z
1999 r. umożliwiła mieszkań
com gmin realny wpływ na
kształt ich małych ojczyzn, a
władze okazują się bardzo do
brymi gospodarzami.
Gmina Kobylnica
Znakomitym przykładem
jest gmina Kobylnica, która
rozwija się w wielu kierunkach.
Wykorzystuje swoje zasoby na
turalne, promując turystykę.
Park Krajobrazowy Dolina Słu
pi, który stanowi część teryto
rium gminy, to atrakcyjne miej
sce dla wędkarzy i kajakarzy.
Płynąc wartką rzeką w poszu
kiwaniu troci bądź łososia,
można podziwiać uroki dzikiej
przyrody. Z darów natury ko
rzystają jednak przede wszyst
kim rolnicy. Prowadzone na te
renie gminy wielobranżowe go
spodarstwa to dziś nowoczesne
firmy, które mają znaczący
wkład w jej przychodach. Wła
dze poszukują także innych
źródeł finansowania wydatków
gminy. Najbardziej widocznym
znakiem tych poszukiwań są
siłownie wiatrowe, które już
wpisały się w krajobraz ziemi

Krajobraz Dębnicy Kaszubskiej.
słupskiej. Wielu ludziom Kobyl
nica kojarzy się z jednym z
pierwszych hipermarketów w
okolicy Słupska. Obecnie po
wstaje nowe centrum handlo
we. Wszystkie te sukcesy są
wynikiem przedsiębiorczości
wójta i mieszkańców, którzy
zgodnie tworzą dobrobyt gminy.
Gmina Dębnica Kaszubska
Położona na południowy
wschód od granic Słupska sły
nie z bogatych w runo lasów,

Fot. Archiwum Gminy

które stanowią 50 procent po
wierzchni gminy. To sprzyja
rozwojowi agroturystyki. Świe
że powietrze i jeziora przyciąga
ją turystów i mieszkańców
Słupska, którzy chętnie tutaj
wypoczywają w okresie letnim.
Jezioro Krzynia i okolice to jed
no z najciekawszych miejsc po
wiatu słupskiego. Atrakcją dla
turystów jest jedna z najstar
szych w kraju elektrowni wod
nych. Położona na Słupi, w uro
kliwym zakątku wśród lasów,

w sąsiedztwie morenowych
wzgórz, jest częstym celem wę
drówek turystycznych. Zbudo
wano ją w latach 1925 -1926 i
była częścią przedwojennego
systemu energetycznego. Także
dziś stanowi ważny element w
strategii koncernu Energa w
pozyskiwaniu zielonej energii.
Gmina Dębnica Kaszubska ku
si też atrakcyjnymi działkami
pod jednorodzinne budownic
two mieszkaniowe. Już dziś
wielu byłych słupszczan miesz

Gmina Damnica
Jednym z najcenniejszych
walorów gminy są kompleksy
pałacowe. Najważniejszym jest
ten położony w Damnicy, w któ
rym obecnie znajduje się Ośro
dek Szkolno-Wychowawczy. Bu
dowla kryje w sobie wiele cen
nych elementów wyposażenia
np. żyrandol w kształcie ża
glowca i 12-metrową palmę
przywiezioną w 1919 r. z Pale
styny. Niedaleko od Damnicy,
w Karżniczce, znajduje się pa
łac rodu Puttkamerów. Budo
wany od XVIII w. ostateczny
kształt osiągnął w I połowie
XIX w. Uroku temu pałacowi
dodaje fakt, że stoi on na wy
spie. Gmina może się pochwalić
także zachowanymi w Damnie
i Bobrownikach domami po
morskiej szlachty oraz pałaca
mi w Święcichowie i Wielogłowach. Trzeba podkreślić, że
władze dbają o integrację
mieszkańców i dlatego organi
zują cykliczne imprezy. Co roku
odbywa się Święto Plonów, czyli

Gmina Damnica Zaprasza
Święto Plonów 2009
Turniej sołectw, pokaz sprzętu rolniczego,
występy artystyczne oraz Gwiazda Wieczoru - to
tylko część atrakcji, które planuje zorganizować
Gmina Damnica podczas jutrzejszych Dożynek.
W Damnicy tegoroczne Święto Plonów odbędzie
się już w niedzielę, 30 sierpnia. Organizatorzy za
praszają wszystkich mieszkańców naszego powia
tu na damnicki stadion do wspólnego świętowa
nia. Dożynki stanowią wielowiekową tradycję, są
poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż. Gmina
Damnica od lat jest zaangażowana w promowanie
gospodarki rolniczo-leśnej,co wynika z jej położe
nia i potencjału. Stąd,od wielu lat na terenie gminy
organizowanych jest wiele imprez o charakterze
rolniczym. Są to między innymi Dni Damnicy, Do
żynki Gminne,czy Powiatowe Święto Ziemniaka.
Oprócz stałych punktów programu, władze
gminy starają się corocznie urozmaicać harmono
gramy damnickich uroczystości. Podczas takich
imprez prezentują się gospodarstwa rolne, najlep
sze produkty oraz promowane są elementy szero
ko pojętej kultury rolniczej. Tegoroczne dożynki
rozpoczną się o godzinie 14. mszą świętą, cele
browaną przez księży z gminy Damnica Henryka
Jereczka i Stefana Czarneckiego. Podczas mszy św.
przedstawiciele poszczególnych sołectw złożą
dary ołtarza oraz wieńce i specjalnie na tę okazję
wypieczone chleby. Od godz. 15. rozpocznie się
blok artystyczno - sportowy. Na scenie pojawią się
utalentowani mieszkańcy gminy, prezentując
swoje możliwości wokalne, artystyczne. Ponadto
będzie można skosztować wypieków własno
ręcznie wykonanych przez mieszkanki gminy.
Zaplanowano turniej sołectw, konkursy dla pu
bliczności oraz zostanie rozstrzygnięty coroczny
konkurs na najładniejszą posesję w gminie
Damnica. - Atrakcji z pewnością nie zabraknie.
Przygotowaliśmy wiele ciekawych zabaw dla
mieszkańców w każdym wieku - mówi Maria
Janusz, wójt gminy Damnica.

Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji
towarzyszących imprezie. Odbędzie się wystawa
sprzętu rolniczego,odbędą się mini festyny, loterie

przygotowane przez patronów medialnych
tegorocznego Święta Plonów.
Największe atrakcje jednak, organizatorzy

Wieniec dziękczynny składany przez przedstawicieli
sołectwa Karzniczka podczas Święta Plonów 2008.

zaplanowali wieczorem. O godz. 19 rozpocznie się
wielka biesiada z zespołem Millenium. Nie
zabraknie zatem dobrej muzyki, wspólnego
śpiewania i dobrej zabawy. Dla miłośników muzyki
rozrywkowej największa gratka szykuje się o godz.
21. Wtedy to, na damnickiej scenie pojawi się
Gwiazda Wieczoru - Norbi z zespołem. Uczestnicy
koncertu usłyszą największe hity tego popular
nego wykonawcy-„Kobiety są gorące"czy„Balladę
studencką" - Dla najbardziej wytrwałych fanów
zespołu, przygotowaliśmy specjalne zdjęcia z
członkami zespołu, na których będzie można
uzyskać ich autografy - mówi Paweł Lewandowski
z promocji Urzędu Gminy.
To jednak nie koniec atrakcji. - Do późnych
godzin nocnych będzie trwała zabawa taneczna,
którą poprowadzi profesjonalny zespół. Dobrej
zabawy z pewnością nie zabraknie - dodaje Michał
Folusiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu w Damnicy.

Maria Janusz, wójt gmi
ny Damnica: Święto Plonów
stanowi dla naszej gminy
niezwykle ważną uroczystość.
1 uwagi na typowo rolniczy
charakter naszych terenów, w
gminie żyje i pracuje bardzo
wielu rolników. Choć gospo
darka rolna w Polsce przeżywa
trudny okres, naszym rolnikom
udaje się świadczyć wysoki

dożynki. W tym roku wójt gmi
ny zaprasza wszystkich 19
września na I Wielkie Grzybo
branie.
Gmina Łeba
Położona w nieprawdopo
dobnie malowniczym zaułku
województwa pomorskiego.
Otoczona przemieszczającymi
się piaskami, przymorskimi je
ziorami, bagnami, torfowiska
mi i lasami jest nie lada atrak
cją turystyczną. Ten przyrodni
czy unikatowy mikroklimat zo
stał doceniony i w 1967 r. po
wstał tu Słowiński Park Naro
dowy z charakterystycznymi
ruchomymi wydmami, ewene
mentem na skalę europejską.
W jego granicach leżą dwa naj
większe spośród jezior przy
brzeżnych: Łebsko i Gardno. W
1977 r. park został wpisany na
Listę Światowych Rezerwatów
Biosfery UNESCO. Jako gmina
nadmorska stanowi jedno z
najważniejszych ośrodków tu
rystycznych w Polsce. Organi
zowane tutaj imprezy, np. AllegroCup,
windsurfingowe
Grand Prix, które stanowi
część mistrzostw świata, przy
ciągają uwagę wielu osób ko
chających wypoczynek nad mo
rzem. ■

ul. Górna 1,76-231 Damnica
tel. (059) 848 44 31, fax (059) 848 44 35
e-mail: ug@damnica.pl,www.damnica.pl

poziom usług na rynku krajowym. To nas bardzo cieszy.
Bardzo nam zależy, aby gmina Damnica utrzymała
swój dotychczasowy charakter, promując tym samym
zdrowy styl życia i piękno nieskazitelnej natury.
Chcemy zainteresować możliwościami gminy także
inwestorów i przedsiębiorców, którzy będą w stanie
ożywić lokalną gospodarkę i w jeszcze lepszy sposób
zaktywizować lokalną społeczność. Tegoroczne
Święto Plonów będzie z pewnością uroczystością
niezapomnianą. Przewidujemy bardzo wiele atrakcji,
występów, nagród.
Cieszy nas, że gminą Damnica interesują się także
znane postaci świata artystycznego i sportowego.
Podczas majowych obchodów Dni Damnicy
gościliśmy znanych sportowców, m.in. Pawła
Wrońskiego, muzyków - Bartka Wronę. Podczas
dożynek wystąpi kolejny artysta, znany szerokiej
widowni z wielu hitów - Norbi z zespołem. Zachęcam
zatem wszystkie zainteresowane osoby do odwie
dzenia Damnicy 30 sierpnia i zapoznania się nie tylko
z urokami naszej gminy, ale także z twórczością
naszych aktywnych mieszkańców.

I Wielkie Grzybobranie
Już 19 września Gmina Damnica organizuje I
Wielkie Grzybobranie dla mieszkańców gminy.
Głównym przesłaniem organizowanego konkursu
jest popularyzowanie idei ochrony środowiska w
zakresie właściwego i bezpiecznego korzystania z
zasobów naturalnych. - Zapraszam wszystkich
mieszkańców powiatu słupskiego, do wzięcia
udziału w tym niezwykle ciekawym przedsięw
zięciu - zachęca Maria Janusz, wójt gminy.
Organizatorzy planują rozpoczęcie i zakończenie
konkursu połączonego z festynem w bardzo
atrakcyjnym i urokliwym miejscu - przy łowisku
„Perełka" umiejscowionym na terenach leśnych w
okolicach Damna. Konkurs będzie polegał na
znalezieniu przez uczestników jak największej
ilości jadalnych grzybów.
Dla najbardziej wytrwałych grzybiarzy, prze
widziano atrakcyjne nagrody rzeczowe - m.in.

pełnoletnich) oraz w grupowej (np. rodziny).
Początek imprezy o godz. 10. Grzybiarze po
krótkim powitaniu, będą mieli ponad 3 godziny na
przeszukanie pobliskich lasów w poszukiwaniu
najbardziej dorodnych okazów grzybów.Od 14 do
18 na mecie organizatorzy przygotują festyn
podczas którego zapewnią wszystkim uczestni
kom poczęstunek, wspólne ognisko i wiele
ciekawych zabaw. - Zaprosiliśmy do współ
organizowania imprezy pracowników Nadleś
nictwa Damnica, którzy podczas festynu będą
udzielali informacji i porad w zakresie bezpiecz
nego poruszania się po lesie i właściwego
korzystania z dóbr, jakie oferuje nam przyroda mówi Piotr Krupiński, odpowiedzialny za ochronę
środowiska w Urzędzie Gminy. Wszystkie chętne
osoby, które chciałyby w tak atrakcyjny sposób
spędzić wrześniową sobotę proszone są o
wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa w
Urzędzie Gminy Damnica - listownie, bądź
telefonicznie w nieprzekraczalnym terminie do 16
września.

rower, odtwarzacz DVD, blender, mikrofalówkę,

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu

książki i albumy. Do konkursu można przystąpić w
dwóch kategoriach: indywidualnej (dla osób

można uzyskać pod numerami telefonów 059 848
44 48,848 44 49, bądź na stronie internetowej.
754809SLBH A
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Realizacja projektów
w Gminie Dębnica Kaszubska
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej otrzymał dofinansowanie
w kwocie 278 801,00 zł na realizację projektu pn.: Zagospodarowanie terenu
rekreacyjno - sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy
Kaszubskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie
„Odnowa i Rozwój Wsi”. Przedmiotem projektu jest budowa zadaszonej sceny,
ciągów komunikacyjnych i boiska. Na działce zlokalizowany zostanie również
plac zabaw. Wartość projektu opiewa na 453 220,77 żł . Udział środków
unijnych 75% wartości. Okres realizacji 2009 - 2010.

wv

był Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej i skierowany był do
wszystkich mieszkańców gminy głównie do osób niepełnosprawnych, którzy
objęci są projektem. Było wiele atrakcji dla każdego, w tym występy zespołów
góralskich z Polski oraz Słowacji, wystawiono przedstawienie pn „Tomcio
Paluch” a wszystko było ubarwione ciekawymi konkursami i muzyką.

„Słonecznikowa Akademia Przedszkolaka”
Gmina Dębnica bierze udział w projekcie „Słonecznikowa Akademia
Przedszkolaka", realizowanym przez Fundację Kaszubskie Słoneczniki z
Gogolewka./ gm. Dębnica Kaszubska/. Fundacja otrzymała dofinansowanie z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1.1,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt „Słonecznikowa Akademia Przedszkolaka" jest
realizowany wspólnie z 6 gminami województwa pomorskiego: Damnica,
Dębnica Kaszubska, Lipnica, Słupsk, Trzebielino, Tuchomie oraz Fundacją im.
J. A. Komeńskiego. W wybranych miejscach, w których nie ma przedszkola
zostaną utworzone punkty przedszkolne dla dzieci w wieku od 3-5 lat. Będą w
nich prowadzone aktywne zajęcia rozwojowe przez ok. 4 godziny dziennie. Na
terenie naszej gminy powstaną punkty przedszkolne w miejscowościach
Podwilczyn i Borzęcino. Serdecznie zapraszamy! Dodatkowe informacje o
projekcie na www.sloneczniki.org

Utworzenie placów zabaw i rekreacji we wszystkich sołectwach Gminy
Dębnica Kaszubska
Gmina Dębnica Kaszubska otrzymał dofinansowanie w kwocie 312 322 zł
na realizację projektu pn. „Utworzenie placów zabaw i rekreacji we wszystkich
sołectwach Gminy Dębnica Kaszubska” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi". Przedmiotem
przedsięwzięcia jest utworzenie 31 placów zabaw i rekreacji, stanowiących
miejsce czynnego i wszechstronnego rozwoju zarówno fizycznego jak i
umysłowego najmłodszych mieszkańców Gminy. Planowana wartość projektu

Zapewniamy smakowite jadło, przyjazną atmosferę i dużo dobrego humoru.

Zapraszamy na wypoczynek do Gminy Dębnica Kaszubska
Największym bogactwem gminy są lasy, które Stanowią ponad połowę
powierzchni gminy oraz wody powierzchniowe - rzeki, jeziora i ogólnie pojęte
piękno przyrody, zwłaszcza w ramach zlokalizowanego w obrębie gminy Parku
Krajobrazowego „Dolina Słupi”, który w 2004 roku, w uznaniu za unikalność

VJarmark Słonecznikowy
Sołectwo Gogolewko oraz Fundacja Kaszubskie Słoneczniki zaprasza na V
Jarmark Słonecznikowy, który odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia 2009 r. od
godz. 14:00 w Gogolewku. W programie: Słonecznikowe hity, pokazy rycerskie,
Fire Show, przejażdżki konne i crossowe, zabawa taneczna i inne atrakcje.

opiewa na kwotę 507 747,17 zł. Okres realizacji 2009 - 2010.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej od 2008 roku
realizuje projekt pn. „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka
wzbogaca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
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Priorytet VII. Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.
14 sierpnia 2009 roku 20 niepełnosprawnych uczestników wraz z

chronionych form przyrody żywej i nieożywionej, w całości włączony został do
Sieci Natura 2000. Wszystko to sprawia, że teren gminy jest atrakcyjny dla
różnorodnych form wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, uprawiania
turystyki wodnej, rowerowej oraz pieszej, wędkowania, zbioru runa leśnego,

opiekunami zgodnie z założeniami Programu Aktywizacji Lokalnej w ramach
PO KL odbyło wycieczkę do ZOO w Gdańsku - Oliwie. Wycieczka miała charakter

szeroko pojętego wypoczynku weekendowego i agroturystyki.
Gmina Dębnica Kaszubska jest miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i otwartym
dla wszystkich - zwłaszcza turystów, a więc........

rekreacyjno-poznawczy, którego celem była integracja społeczna.
22 sierpnia 2009 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
zgodnie z założeniami Programu Aktywizacji Lokalnej w ramach PO KL odbył
się festyn integracyjny pn: „Z nami żyje się ciekawiej”. Organizatorem imprezy

zapraszamy!
757509SLBH_A
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artykuły szkolne
i zeszyty

w Polsce

Brulion

96 kartek
kratka, linia

HURTOWNIA
Lębork, ul. Pionierowi 3
tel. 059/863 36 27

Zeszyty
16k.
60k.
96k.
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EKO-INVEST Sp. z o.o.
www.eko-invest.com.pl
ul. Pilska 4-6, 78-400 Szczecinek
eko-invest@eko-invest.com.pl
tel. 094 374 26 11, fax 094 374 31 65
kom. 0692 424 790, 0692 426 175, 0606 413 420

PRZYCZEPY ROLNICZE TYPU PWT NAJNOWSZEJ GENERACJI produkcji POM-EKO Szczecinek
OD BLISKO 20 LAT PRODUKUJEMY I DOSTARCZAMY NA RYNKI EUROPY ZACHODNIEJ I KRAJOWY

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE PRZYCZEPY ROLNICZE!
O NASTĘPUJĄCYCH
PARAMETRACH:
- ŁADOWNOŚĆ:

8,2 - 10,4 - 12,2 - 13,8T

- NISKA MASA WŁASNA
2,8 - 3,6 - 3,8 - 4,2T
- TRZYSTRONNY WYWRÓT
- PEŁNA HYDRAULIKA
I PNEUMATYKA
- SYSTEM SZCZELNYCH
ŚCIAN DO PRZEWOZU

PŁODÓW ROLNYCH
I MATERIAŁÓW SYPKICH
(szczelność na rzepak)
- RÓŻNE WERSJE
PODZIAŁU I OTWIERANIA
ŚCIAN
- WERSJE Z OBROTNICĄ
I TANDEM

MOŻLIWOŚĆ RÓŻNYCH, OPCJONALNYCH
WYPOSAŻEŃ JAK:
- ROLOWANA PLANDEKA WRAZ ZE STELAŻEM
I POMOSTEM DO JEJ OBSŁUGI
- HYDRAULICZNE LUB PNEUMATYCZNE
OTWIERANIE ŚCIAN
- ZSYPY BOCZNE I DODATKOWE TYLNE
- ZACZEP TYLNY, ORAZ INNE WYPOSAŻENIA

PONADTO PRODUKUJEMY:
- PRZYCZEPY DO BALOTÓW ZE SŁOMY I SIANA
- PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWE
- KONTENERY STALOWE
- PRZENOŚNIKI TAŚMOWE
- KONSTRUKCJE STALOWE

Prowadzimy bezpośrednią sprzedaż z dużymi upustami do negocjacji!

IZO-METAL
SZYDŁO
Na rynku od 1983 r.

® Balustrady
Ogrodzenia i furtki
• Bramy przesuwne
i uchylne
• Meble kute
• Kraty okienne
• Drzwiczki kominkowe
• Kute elementy ozdobne
!$ Metaloplastyka

P.W. IZ0-METAL SZYDŁO
76-251BOLESŁAWICE, ul.Leśna 24
tel. 059/ 8415418,
kont. Tomasz Szydło 0-602-104-436
tomasz@izometal.pl, www.izometal.pl

09*00.

OŚRODEK DOSKONALENIA KADR „ATENA”
| j*.

76-200 Słupsk, ul. Woj.Polskiego 28
tel./fax (059) 84138 55,
e-mail: okkatena@poczta.fm

zaprasza nauczycieli
na nowo uruchomione kursy kwalifikacyjne
* Terapia pedagogiczna - można dołączyć do grupy
* Zarządzanie dla Oświatowej Kadry Kierowniczej - można dołączyć do grupy
* Oligofrenopedagogika - można dołączyć do grupy
* Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli - można dołączyć do grupy.
* Przyroda - rozpoczął się - można dołączyć do grupy

Przyjmujemy zgłoszenia nauczycieli
na kursy kwalifikacyjne:
* Wychowanie do życia w rodzinie - rozpoczęcie 13.09.09 r.
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - rozpocz. 17.10.09 r.
* Bibliotekoznawstwo -17.10.09 r., Sztuka

oraz wszystkich zainteresowanych na inne kursy:
* Szkolenie dla Mediatorów - 60 godz.- przygotowanie do pracy mediatora

sądowego - odbędzie się w dniach 10.10.09 r. do 29.11.09r..!

Aktualna pełna oferta na stronie internetowej
www.atena-szkolenia.pl
777309SLBH A
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Plannlatfb

materiały
budowlane
KKSHESttMW

PLANNJA RAPID
szwedzka
blachodachówka
kolory: ceglastoczerwony, wiśniowy,
brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny
powłoka: Poliester 30 Jedwab

zł Wl brutto
metr całkowity
www.bat.pl
778209SLBH„A

UNIA EUROPEJSKA

KAPITAŁ LUDZKI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

SŁUPSK

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU
■

Człowiek- najlepsza inwestycja

NOWE UMIEJĘTNOŚCI SZANSĄ NA PRACĘ
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH:
Obsługa komputera i komunikacja w internecie w pracy biurowej
z modułem języka angielskiego.
Uwaga!! Zwracamy koszty dojazdu!!
REKRUTACJA :
Centrum Edukacji Dorosłych
76-200 Słupsk , ul. Grodzka 9
tel. 059 842 49

35. 059 841 47 56

ZE SZKOLENIA MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA
PO 45 ROKU ŻYCIA Z TERENU POWIATU SŁUPSKIEGO
77SSÜ55LBH

