Dziś z Głosem wyjątkowy prezent od grupy Energa - Kalendarz Ucznia gf- Eheig3)|
‘d czwartoii. Dla kibi:ja sporych
y futbolu
iego liczą
3sze drużyłupskiego
; (29 sierpnorze (zaj5 w tabeli)
oią Sztum
mecz roz7.
sze zespoäch.
no (czwargościć bęa (siódme
podkowie
z. 16.
yca (ósme
z Czarny:a lokata)>itra rozk
).
wiada się,

1st
m
&,
3

Palili gumę
i turlali seata

»straszyć

Kibice remontują Gryfię,
by dopingować Czarnych

Cała prawda
o wojnie

Sukcesem zakończył się dziesiąty zlot mo

Trzy miliony zł pochłonie remont największej hali sportowej

Już jutro, w rocznicę wybuchu II wojny

tocyklistów w Miastku. Padły rekordy

w regionie. Trzeba m.in. wymienić dach i wentylację. Remon
tujący to też fani kosza. Mają skońęzyóerapnt w połowie paź
dziernika.

tom książkowej kolekcji Głosu
„Historia II Wojny Światowej".

jn.in. w piciu mleka na czas i we wsiada
niu do seata ibiza.

Dziennik Pomorza Środkowego
j

poniedziałek 31 sierpnia 2009

światowej, będzie można kupić pierwszy
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1 września / Dziś w nocy rozpocznie się bombardowanie internetu. Zobacz, jak Niemcy napadali na Polskę.
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Katastrofa
na pokazach

Rozpętają wojnę o 4.45
Marcin

waj piloci samolotu Su-27

D

Białoruskich Sił Po
wietrznych zginęli podczas
ogólnopolskich pokazów lotni
czych Air Show, które odby
wały się w Radomiu. (wna)
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blioteki Cyfrowej. 1 września, do
kładnie za kwadrans piąta, BBC roz

przęci«

T

typu wystawa interne
towa w Słupsku. Ma
na celu ukazanie, jak III Rze
sza, która 70 lat temu pano
wała jeszcze w naszym regio
nie,
przygotowywała się
a° napadu na Polskę.
Jak zapowiada Danuta
Sroka w Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Słupsku, nie
chodzi oczywiście o apoteozę
Najeźdźców, lecz o pokazanie,
Jak myśleli, co pisali i jak żyli
w przededniu wojny. Wszyst
ko to na bazie dokumentów
1 ilustracji z epoki, zgroma
dzonych w bibliotece oraz

Kultura

W podziemiach słupskiej biblioteki Sławomir Żabicki (z lewej) i wolontariusz Adam Osiński od stycznia przygotowywali internetowa wystawę wo
jennych dokumentów.
Fot. kukasz Capar

machtu, Luftwaffe i Krieg
smarine z końca lat 30.
Są też liczne gazety i książ
ki z tego okresu. Wśród tych
ostatnich warto wymienić
„Regulamin piechoty” oraz
„Wskazówki dla ogółu ludno
ści w obronie przeciwlotniczej
i przeciwgazowej”, wydane
w 1939 roku.

- Ciekawe będą także ma
py, które wyszperali dla nas
archiwiści Kacper Pencarski
z Koszalina i Krzysztof Skrzy
piec ze Słupska - zapowiada
Danuta Sroka z MBP.
Dokumenty zostały zeskanowane w podziemiach słup
skiej biblioteki przez specjal
ny zespół ds. digitalizacji

Miastko

i pierwszego września o godz.
4.45, dokładnie w 70. rocznicę
niemieckiego ataku na We
sterplatte,
zaczną
być
umieszczane w internecie
na stronach Bałtyckiej Biblio
teki Cyfrowej. *

ZOBACZ NA

Koszykówka

Prawda o wojnie

Nowy Czarny

Z niektórymi publikacja
mi niemieckojęzycznymi
z 1939 roku można będzie
w najbliższych tygodniach
zapoznać się także na ła
mach „Głosu Pomorza"
w serii publikacji pod hasłem
„Cała prawda o wojnie".

ową jedynką w Słupsku

N

będzie Dm Joyce. Ame
rykanin grał w lidze niemiec
kiej. W ostatnim sezonie wy
stępował w Ratiopharm Ulm.
Ma 24 lata. Więcej o nim na
piszemy jutro. (fen)

www.bibliotekacyfrowa.eu

Ü Gospodarka

JS Koszykówka

Pomysł na kryzys

Wybierz z nami koszykarzy 10-lecia

Filmy wojenne

Pomnik Orła albo unijne pieniądze
Dylemat mają do rozstrzygnięcia wła

0 20 procent chce zwiększyć zatrud

w Młodzieżowym Centrum Kultury
także zaakcentuje przypadającą ju

dze Miastka. Samorząd dostał pienią

Wystarczy wysłać SMS i zagłosować.

nienie w swojej firmie Jan Czecho

dze z UE na przebudowę parku
przy ul. Grunwaldzkiej. Jednak projekt
przewiduje budowę amfiteatru tam,

wicz, właściciel Plasmetu w Widzinie
koło Słupska. Plasmet zajmuje

Wybieramy piątkę najlepszych koszy
karzy i szkoleniowców, którzy przez

gdzie dziś stoi pomnik Orła Białego.

rentów, którzy zbankrutowali.

tro 70. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Organizuje ono trzy bez
płatne seanse.
Będzie można zobaczyć filmy o woj
nie: najpierw dokument o zesłań

Micha

cach Sybiru Henryka Okulewicza,
a potem dwa filmy Andrzeja Wajdy:
«Katyń" i „Kanał", nakręcone w zu
pełnie różnych epokach.

na rynku miejsce zachodnich konku

minione 10 lat grali i pracowali
w Słupsku. Dla uczestników plebiscy
tu będą nagrody.
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Miastkiem zginał 22letni motocyklista. Mężczy
zna przyjechał na zlot moto
cyklowy. Ciało 22-latka zna
leźli w rowie grzybiarze. Kil
ka metrów dalej leżał moto
cykl. Przybyły na miejsce le
karz stwierdził, że mężczyzna
nie żyje co najmniej od sze
ściu godzin. Dowiedzieliśmy
się, że wcześniej odwoził
dziewczynę, (ang)
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pocznie bombardowanie intemetu
kopiami dokumentów z 1939 roku.

gu. Rarytasem jest kolorowy
album, zawierający kolorowe
fotografie żołnierzy Wehr-
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Sławomir Żabicki z Bałtyckiej Bi

W oddziałach Archiwum Pań
stwowego w Koszalinie, obej
mującego działaniem cade Po
morze Środkowe. Część mate
riałów dostarczyły także inne
archiwa, m.in. w Szczecinie
1 w Gdańsku oraz Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrze

*masz
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- Będzie jak 70 lat temu. Od
tworzymy ten klimat - zapowiada
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Zginęło dwóch pilotów Su-27
RADOM Niewykluczone, że to ludzki błąd był przyczyną tragicznego wypadku myśliwca Su-27 Białoruskich Sił Powietrz
nych, do którego doszło wczoraj podczas drugiego dnia pokazów Air Show 2009. Zginęli obaj piloci.

2

U
Około
godziny
13.20
w trakcie wykonywania poka
zu rozbił się Su-27 Białoru
skich Sił Powietrznych.
Po wykonaniu kilku figur
nad głowami widzów Między
narodowych Pokazów Lotni
czych Air Show 2009, samolot
odleciał w stronę Skaryszewa,
by zakołować na lotnisko,
skrył się za linią lasu.
- Leciał bardzo nisko
nad ziemią. Za późno włączył
dopalacze - powiedział Wie
sław Wędzonka, pilot Aero
klubu Radomskiego.
Kilka chwil później, znad la
su ukazał się kłąb czarnego dy
mu. Do tragedii doszło między
Małęczynem a Makowem. My
śliwiec spadł na wolny teren.
W Su-27 leciało dwóch pilo
tów. Nie żyją. Ich spalone cia
ła znaleziono na łąkach
w Małęczynie Starym. Choć
wiadomo kim są, białoruskie
władze poprosiły, żeby nie po
dawać do wiadomości publicz
nej nazwisk pilotów.
Su-27 po raz pierwszy brał
udział w radomskich poka
zach lotniczych Air Show.
Dawniej uczestniczył w poka
zach lotniczych w Polsce
w połowie lat 90. W tym roku
Białorusini przylecieli do Ra

domia z 61. bazy lotniczej
w Baranowiczach.
Błąd pilota, jako przyczy
na katastrofy, pojawił się już
w pierwszych, nieoficjalnych
komentarzach ludzi związa
nych z lotnictwem.
Okoliczności tragedii ma zba
dać specjalna komisja Według
pilotów, obecnych na miejscu ka
tastrofy, lotnik, siedzący za ste
rami Su-27 popełnił błąd, bo
za późno włączył dopalacz, a ma
newry wykonywał za nisko.
- Samolot wykonując figurę
pilotażu wyższego nagle zaczął
zniżać się i upadł na ziemię poinformowała ambasada Bia
łorusi. - Według informacji mi
nisterstwa obrony Białorusi, pi
loci posiadali około 20 lat stażu
lotniczego i powyżej 2000 godz.
praktyki lotniczej na wskaza
nym modelu samolotu.
Dwa lata temu, podczas
pokazów lotniczych w Rado
miu, zderzyły się dwa samolo
ty zespołu akrobacyjnego Że
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lazny. Zginęli dwaj piloci. ■
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Nie ma miejsca dla Jaruzelskiego na Westerplatte

Upamiętnią polski Sierpień

1 WRZEŚNIA Generał Wojciech Jaruzelski, były prezydent RP i żołnierz II wojny światowej nie został za
proszony na obchody 70. rocznicy jej wybuchu na Westerplatte.

GDAŃSK Dziś 29. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych.

Zdaniem lewicy to „upra
wiane systematycznie politycz
ne chamstwo” przez PO i PiS.
Oficjalne
uroczystości
z okazji 70. rocznicy wybuchu
II wojny światowej odbędą się
jutro. Od kilku tygodni przy
gotowaniom do nich towarzy
szą ataki ze strony rosyjskiej
propagandy, która winą
za wybuch wojny chce obcią
żyć przedwojenny rząd polski,
a naszego ówczesnego mini
stra spraw zagranicznych Jó
zefa Becka określa nawet
mianem agenta niemieckiego.
Teraz pojawił się nowy wą
tek sporu, tym razem krajo

wy: o to, czy na Westerplatte
powinien być zaproszony gen.
Jaruzelski, który ogłosił stan
wojenny, a po 1989 roku był
I prezydentem RP.
Rzecz w tym, że Jaruzelski
nie znalazł się na liście osób,
które zostały oficjalnie zapro
szone przez organizatorów
do zamkniętej strefy w czasie
uroczystości o świcie oraz
tych, w których po południu 1
września na Westerplatte bę
dą brać udział zagraniczni go
ście, w tym 20 prezydentów
państw. Zaproszono nato
miast m.in. Lecha Wałęsę
i Jerzego Buzka.

Sytuacja oburzyła działa
czy lewicy.
- To jest polityczne cham
stwo systematycznie uprawia
ne nie tylko przez PO, ale tak
że przez PiS - skomentował
na łamach „Trybuny” Leszek
Miller, były premier. - Syste
matyczne ignorowanie prezy
denta Wojciecha Jaruzelskie
go, człowieka, który zapisał
piękną kartę w historii II woj
ny światowej i przeszedł waż
ny szlak bojowy tej wojny, jest
haniebne. To przejaw prób
fałszowania historii Polski.
- To byłby skandal, gdyby
na Westerplatte zaproszono

generała Jaruzelskiego, bo on
swoją piękną kartę bojową
w czasie II wojny światowej
przekreślił późniejszymi do
konaniami, a zwłaszcza ogło
szeniem stanu wojennego i je
go licznymi ofiarami - mówi
Jolanta Szczypińska, słupska
posłanka PiS. - Dlatego la
rum podnoszone przez lewicę
jest niezrozumiałe. Tak samo
jak zaproszenie Władimira
Putina,
premiera
Rosji
na uroczystości w Polsce, któ
ry jest spadkobiercą polityki
stalinowskiej i się od niej nie
odcina.

Zbigniew Marecki

Organizatorem uroczysto
ści jest Zarząd Regionu Gdań
skiego NSZZ Solidarność.
Rozpoczną się w południe
w Sali Akwen uroczystymi
obradami Zarząd Regionu
Gdańskiego
Solidarności
z udziałem byłych przewodni
czących ZRG. W trakcie po
siedzenia 40 uczniów otrzyma
stypendia w ramach VII edy
cji Funduszu Stypendialnego
NSZZ S. Uczniowie złożą
kwiaty na Placu Solidarności.
O godz. 16 w tym samym
miejscu zaplanowano wręcze
nie odznaczeń państwowych
przez prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego. Zarząd Regio
nu złożył około dwudziestu

wniosków o przyznanie odzna'
czeń dla działaczy komitetów
strajkowych ze stoczni i por
tów Gdańska i Gdyni oraz
osób z Video Studio Gdańsk,
dokumentujących wydarzenia
w latach osiemdziesiątych.
Godzinę później rozpocznie
się uroczysta msza w Kościele
Św. Brygidy, którą zakończy
złożenie kwiatów pod brama
nr 2 Stoczni Gdańskiej. Nabo
żeństwo będzie koncelebrował
ks. abp Słowoj Leszek Głodź.
W uroczystości ma wziąć tak
że udział grupa kombatantów
II wojny światowej oraz mło
dzieży ze szkół noszących imię
Bohaterów Westerplatte.

lotto

ZUS umorzy składki matkom, ale panie muszą złożyć wniosek
PIENIĄDZE Od 1 września kobiety, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą i równocześnie przebywały na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym, będą mogły składać wnioski o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Kto nie złoży wniosku, bę
dzie musiał zapłacić składki.
Chodzi o kobiety, które
w latach 1999-2002 pobiera
ły zasiłki macierzyńskie lub
przebywały na urlopach wy
chowawczych i jednocześnie
prowadziły działalność go
spodarczą. Najpierw je infor
mowano, iż nie muszą płacić
pełnych składek, a po
uchwale Sądu Najwyższego
z 2006 roku centrala ZUS
zażądała nagle zapłaty zale
głości z karnymi odsetkami.

W całym kraju ta sprawa do
tyczyła 900 tysięcy kobiet.
Na przykład od Elżbiety
Urban ze Słupska ZUS zażą
dał nagle zapłaty 27 tysięcy
złotych.
Sejmowa Komisja ds. Po
lityki Społecznej i Rodziny
doprowadziła do zmiany
prawa. Nowe przepisy dają
możliwość umorzenia nie
których należności z tytułu
składek,
powstałych
w związku z podleganiem
w okresie od 1 stycznia

1999 r. do 31 sierpnia
2009
r.
obowiązkowym
ubezpieczeniom społecznym
z tytułu prowadzenia poza
rolniczej działalności lub
współpracy przy wykonywa
niu tej działalności podczas
pobierania zasiłku macie
rzyńskiego, zasiłku w wyso
kości zasiłku macierzyń
skiego lub przebywania
na urlopie wychowawczym.
Z tymi przepisami umorze
nie może nastąpić na wnio
sek osoby uprawnionej.

- Wniosek o umorzenie na
leżności można składać do 1
września 2010 r. Ewentualne
uchybienie temu terminowi
będzie skutkowało brakiem
możliwości umorzenia należ
ności objętych złożonym
wnioskiem na zasadach okre
ślonych w tej ustawie — mówi
Ewa Dusza ze słupskiego

ZUS.
Umorzenie
należności
o których mowa powyżej bę
dzie możliwe dopiero po złoże
niu przez płatnika prawidło

wych dokumentów ubezpie
czeniowych, z których wynika
podleganie ubezpieczeniom
społecznym z tytułu prowa
dzenia pozarolniczej działal
ności
albo
współpracy
przy wykonywaniu tej dzia
łalności w okresie pobierania
zasiłku macierzyńskiego, za
siłku w wysokości zasiłku
macierzyńskiego lub przeby
wania na urlopie wychowaw
czym oraz kwota należnych
z tego tytułu składek.

Zbigniew Marecki
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Multi Multi z 30.08
z godz. 14
11,14,26, 30,33,40,44,45,
50,51,53,54,60,64,66,68,
70,74,78,80 Plus 11

Duży Lotek z 29.08
7,10,18,24,25,46

Multi Multi z 29.08
z godz. 22
1,6,14,18, 34,37, 50, 52,
53, 61, 63, 64, 66, 68, 70,
72,75, 76, 78, 79 Plus 75

Express Lotek z 29.08
1,2,21,31,33

Twój Szczęśliwy
Numerek z 28.08
2 oraz 6,13,36,43
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Obywatele mieli dość recesji

trz- JAPONIA W wyborach porażki doznała partia, która rządziła w kraju Kwitnącej Wiśni przez 50 lat. Japończycy dokonali
zmiany u steru władzy zmęczeni największym kryzysem gospodarczym w ojczyźnie od czasów li wojny światowej.
Maciej Janiak
rnaciejjaniak@qs24.pl

Pierwsze wyniki wyborów
d° parlamentu w kraju wska
żą na miażdżące zwycię
stwo opozycyjnej Demokra
tycznej Partii Japonii. Jak in
formuje serwis bbc.co.uk,
DPJ może liczyć na 300 man
datów w 480-osobowym par
lamencie.
W niedzielę Japończycy wy
bierali deputowanych do Izby
Reprezentantów. Uprawnionych do głosowania było 103
Rdn wyborców. Dotychczas
PD miała w parlamencie 113
^ejsc, a Partia Liberalno-De
mokratyczna - 296.
Nieoficjalne wyniki wybo
rów podano na podstawie son
daży prowadzonych wśród
osób wychodzących z lokali
Wyborczych.
Zwycięstwo opozycji ozna
cza koniec rządów Partii Li
beralno-Demokratycznej
Pod kierownictwem premiera
Jaro Aso, która sprawowała
władzę, niemalże nieprze
rwanie, od prawie pół wieku.
Aso już zapowiedział złożenie
rezygnacji z przywództwa
PLD oraz pogratulował DPJ.

Przegrana PLD otwiera drogę
DPJ do stworzenia własnego
rządu, co prawdopodobnie na
stąpi w ciągu najbliższych kil
ku tygodni.
Przedstawiciele DPJ zobo
wiązali się, że praca rządu
skupi się w tej chwili na po
mocy konsumentom i pracow
nikom. Poprzednicy zajmowa
li się głównie pomocą przed
siębiorstwom.
Yukio Hatoyama, szef zwy
cięskiego ugrupowania za
pewnia,
że
skupi
się
na zwiększeniu dobrobytu
w Japonii, zmniejszy biuro
krację i będzie zmierzał
do zrównoważenia kontaktów
ze Stanami Zjednoczonymi.
Jak zauważa reuters.com,
nowy parlament będzie mu
siał uporać się z największą
od czasu drugiej wojny
światowej recesją w Japonii,
ale również z problemem sta
rzenia się japońskiego społe
czeństwa, które postępuje
szybciej niż w jakimkolwiek
innym zamożnym kraju. Po
nad jedna czwarta Japończy
ków będzie miała 65 lat
w 2015, a starzenie się społe
czeństwa podraża koszty
opieki społecznej. 1
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W Amsterdamie wciąż bę
dą jeździły tzw. piwne rowery.
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musiał być trzeźwy. Wątpli
wości wzbudzają także roz
miary pojazdów. Zdarza się,
ze względu na ich gabaryty,
że w wąskich ulicach miasta
ich kierowcy powodują koli
zje.
Jeden z bardziej znanych
operatorów rowerów — PartyFiets.nl - oferuje dwie godzi
ny wycieczki w barze na ko
łach, który może pomieścić
do 22 osób i przewozi 30 li
trów piwa.

- Ludzie starsi, którzy piją
około 28 drinków w tygodniu
mogą uniknąć demencji star
czej, twierdzą australijscy na
ukowcy na łamach American
Journal of Geriatrie Psychiatry.
- Mają o 30 proc. więcej
szans na uniknięcie choroby
Alzheimera niż abstynenci pisze AJGP.
- Nie zachęcamy oczywiście
nikogo do picia 28 drinków ty
godniowo. Dla każdego bez
pieczna ilość alkoholu będzie
inna - mówi prof. Kaarin Anstey
z Australian National University.
Według Anstey, alkohol po
woduje efekt ochronny, który
zmniejsza ryzyko wystąpienia
stanów zapalnych i chorób serca.

(mago)

(kow)

HOLANDIA Po kontroli władze pozwalają na funkcjonowanie nietypowych barów.
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Teza na temat
alkoholu

Piwne rowery mogą jeździć, ale
ich kierowcy muszą być trzeźwi

^ardynał Georg Sterzinski (od lewej), abp Ludwig Schick, prezydent
Niemiec Horst Koehler i abp Kazimierz Nycz rozmawiają po mszy świętej
upamiętniającej 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Mszę
w dwóch językach odprawiono w katedrze Św. Jadwigi w Berlinie
w niedzielę.

Fot. PAP/EPA

Niegabarytowe pojazdy, to
jeżdżące bary na kołach,
gdzie goście siedzą dookoła
stołu. Są elementem, który
na trwałe wpisał się w krajo
braz Amsterdamu.
Jak donosi serwis reuters. com przyszłość niewąt
pliwej atrakcji turystycznej
stała pod znakiem zapyta
nia, po tym jak na prze
strzeni dwóch miesięcy dwa

rowery uległy wypadkom,
a miasto wszczęło specjalne
śledztwo.
- Po wykonanym przez
nas przeglądzie, doszliśmy
do wniosku, że rowery będą
mogły się poruszać po mie
ście - stwierdziły władze
Amsterdamu.
Finał sprawy jest taki, że
bary będą musiały uzyskać
zezwolenia różnych dzielnic,
w których będzie wymagane
m.in. pilnowanie czasu pracy,
a kierowca pojazdu będzie

r-

Już w sobotę z Głosem dziewiąta płyta z serii muzycznej

ZŁOTA
KOLEKGA
BAYER FULL

„Głos" z płytą
za jedyne 5,90 zł

„Taniec miłości" i inne hity kultowego zespołu disco polo w oryginalnym wykonaniu
2164009G1K1-AE
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Defilada ryczących maszyn
MIASTKO Ponad dwieście maszyn brało udział w weekendowym zlocie motocyklowym. Imprezę reaktywowano po kil
ku latach przerwy.

Pi

Andrzej Gurba

mleka. Krzepą i pomysłowo
ścią trzeba było wykazać się
andrzej.gurba@gp24.pl
przy turlaniu seata ibizy.
Wcześniej seat służył do bi
Na dawnym stadionie
cia rekordu. Zmieściło się
sportowym przy ulicy Kosza
w nim piętnaście osób.
lińskiej, gdzie zorganizowa
Miastecki zlot reaktywo
no miasteczko zlotowe, zja
wano po kilku latach prze
wili się fani motocykli, qurwy.
adów, trójkołowców z całego
- To dziesiąty jubileuszo
Pomorza. Byli też goście
wy zjazd w Miastku. Mam
z
dalekiego
Wrocławia.
nadzieję, że nie ostatni. Je
W sobotę w południe miesz
steśmy zaskoczeni, ale pozy
kańcy Miastka mogli oglą
tywnie, że przyjechało tak
dać ich w paradzie. Zlotowa
dużo osób - mówi Sebastian,
kawalkada
przejechała
sekretarz klubu Pirates
przez główne ulice miasta.
z Bytowa, który zorganizo
Na ulicy Dworcowej i przed
wał imprezę.
ratuszem kilku motocyklistów
Na placu publiczność mo
dało popis palenia gumy. Było
gła oglądać popisy ąuadów.
dużo ryku i dymu.
Jazda na dwóch kołach,
- Kółeczka wyrzeźbione
przejazd z dużą szybkością
w asfalcie można oglądać
przez rów z wodą, a w zasa
do dzisiaj - śmieje się miesz
dzie przez błoto, to tylko nie
kanka Miastka.
które atrakcje. Można było
Kiedy motocykliści poszli
też szarżować na specjalnie
na obiad, mieszkańcy mogli
przygotowanym torze. Każ
oglądać ich maszyny. Były
dy dzień dwudniowego zlotu
m.in. harleye, japońskie ścigacze, przedwojenne maszy kończył się rockowymi i pun
kowymi koncertami do białe
ny. Był to też czas na pa
go rana. I jak to na zlocie
miątkowe zdjęcia.
motocyklowym, nie brako
Atrakcji nie brakowało
wało napitków i opowieści
również w miasteczku zloto
„z drogi”. ■
wym. Organizatorzy przygo
towali wiele konkurencji,
GALERIA ZDJĘĆ I FILM HA
także dla publiczności. Był
www.gp24.pl
konkurs w szybkim piciu
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Uczestnicy zlotu motocykli w paradzie ulicami Miastka.

Polowali na pijanych kierowców
DROGI Policyjna akcja „Trzeźwość"zatrzymała ośmiu nietrzeźwych za kółkiem.
Aż 242 samochody zatrzy
mali do kontroli słupscy poli
cjanci w ramach dwudniowej
akcji „Trzeźwość”. Wpadło 8
nietrzeźwych kierowców, w tym
dwóch takich, którzy kierowali
mimo sądowego zakazu.
Akcja trwała dwa dni, w pią
tek i sobotę. Średnio co czwarty
zatrzymany do kontroli popełnił
jakieś wykroczenie drogowe. Jak
bowiem poinformował nas Jacek
Bujarski, rzecznik słupskiej poli
cji, funkcjonariusze wymierzyli

w ramach tej akcji 64 mandaty
na 9 tysięcy złotych..
Mimo działań pod kryptoni
mem „Trzeźwość” i tak nie
trzeźwi kierowcy zaznaczyli
swoją obecność na słupskich
drogach. W sobotę wieczorem
pijany 28-latek z gminy Potęgo
wo rozbił mercedesa na drzewie
przy szosie Słupsk - Główczyce,
koło wsi Rzechcino. Ze złamaną
ręką odwieziono go do szpitala.
Miał w organizmie prawie pół
tora promila alkoholu.

Dziwny przebieg miał także
wypadek drogowy, do którego
doszło na tej samej drodze koło
miejscowości Wrzeście. Tu ro
werzysta jadący w stronę Lubuczewa zjechał na lewy pas i sta
ranował swoim rowerem nad
jeżdżającego z przeciwka volkswagena polo. Mężczyzna został
odwieziony do szpitala z poważ
nym urazem mózgu. Ma krwia
ka na prawej półkuli. Nie wia
domo jeszcze, czy był trzeźwy.

(mmb)

CZEKAJĄC NA BLUE CAFE
SŁUPSK, PLAC ZWYCIĘSTWA, NIEDZIELA, 30 SIERPNIA, GODZ. 19.00

Fot- Andrzej Guta

Wakacje żegnali punkowo, rockowo,
ale zawsze po kaszubsku
IMPREZA Kaszubska Sobota w Miastku. Wystąpiły zespoły z całych Kaszub.
Punkowo, rockowo, dansingowo i folklorystycznie
było podczas Kaszubskiej
Soboty w Miastku. Impre
za stanowiła zarazem poże
gnanie wakacji w gminie
Miastko.
- Trochę chłodno, ale ze
społy i napitki rozgrzewają
- uśmiecha się Aldona,
mieszkanka Miastka.
Organizatorzy
zadbali
o zaspokojenie różnych mu
zycznych gustów. Wystąpił
folklorystyczny
Gzubers,
punkowy Damrockers, kle
zmerskie Bubliczki. Kaszub
skimi gadkami zabawiał
Stanisław
Gostomczyk
z Lipnicy. Ze sceny ochoczo
żartowali Marek Wantoch-Rekowski i Henryk Telesiński, konferansjerzy i współ
organizatorzy imprezy.
Kto był głodny, mógł
skosztować kaszubskiego
chleba ze smalcem i ogór
kiem. A kto chciał wygrać,
mógł kupić los na loterii. Ka
szubska sobota zakończyła
się zabawą.

(ang)
S-..... —.......... -..... ŁSCZBJI

10
Tegoroczne wakacje zakończyły się plenerową imprezą przed słupskim ratuszem. Występy lokalnych zespołów,
znanych kabaretów i gwiazdy wieczoru - zespołu Blue Cafe - poprawiły humory lianie przybyłych na plac Zwy
cięstwa mieszkańców miasta i ostatnich wakacyjnych turystów, (wna)

Fot. ŁukaszCapar

miesięcy pozostało do następnych
wakacji latem 2010 roku.
Występ zespołu Damrockers.

Fot. Andrzej Gurba
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Kibice remontują, to zdążą

ltł

SŁUPSf Prace w hali Gryfia idą pełną parą. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników, którzy
są fanami koszykówki, modernizacja najprawdopodobniej zakończy się w połowie października.

PIOTR KAWAŁEK_________
piotr.kawalek@gp24.pl

Piotr Kawałek

wgodz. 10-18

059 848 81 24

Piotr.kawalek@gp24.pl

NASZ KOMENTARZ

Praca na hali Gryfia wre
°d samego rana do wieczora.
W każdej części budynku coś
się dzieje. W środku hali po

Pożegnanie,
którego nie było

rozstawiane są wysięgniki
1 rusztowania, na których
uwijają się pracownicy ma
lujący konstrukcję część
2 nich siedzi na dachu zrywa
stary strop i kładzie nowy.
Na zapleczu hali trwa budo
wa nowej centrali wentyla
cyjnej, na zewnątrz przebu
dowywana jest rampa.
Najważniejsze wykony
wane prace na hali to: wy
miana i ocieplenie dachu,
budowa nowej wentylacji,
dzięki której na hali nie bę
dzie już ukropu i nieprzy
jemnego zapachu, instalacja
nowego oświetlenia oraz
uiontaż nowoczesnego syste
mu ostrzegania przed nie
bezpieczeństwami. Składa
Sló na niego m.in. oświetleuie dróg ewakuacyjnych
2 własnym zasilaniem oraz
system głośników, które
znajdą się w każdym miej
scu hali, nawet w toalecie.
W przypadku zagrożenia,
każdy usłyszy komunikat.

WOJCIECH
NAPRUSZEWSKI
wojciech.napruszewski@gp24pl

Remont hali Gryfia idzie pełną parą. Prace trwają od rana do nocy, a pracownicy się spieszą, by zdążyć przed ligą koszykówki.
Fot. Kizysztof Tomasik

- Remont całej hali zgod
nie z planem ma zakończyć
się do 30 października - mó
wi Tadeusz Bona, zastępca
dyrektora Słupskiego Ośrod
ka Sportu i Rekreacji
w Słupsku. - Jednak jeśli
utrzyma się takie tem
po prac, zakończymy je dwa
tygodnie przed czasem, tak

przynajmniej zadeklarował
wykonawca.
Praca idzie szybko tylko dla
tego, że wykonawca - firma Ar
kom -jest ze Słupska. Jej pra
cownicy to w większości zago
rzali kibice koszykówki. Zależy
im na tym, aby słupszczanie
mogli oglądać swoją drużynę
we własnej hali jak najszybciej.

Inauguracyjny mecz w nowej
hali najprawdopodobniej odbę
dzie się już 24 lub 25 paździer
nika (Polska Liga Koszykówki
jeszcze nie ustaliła ostatecznej
daty). Będzie to niezwykle waż
ny dla kibiców mecz, bo gramy
derby z AZS Koszalin.
Koszt remontu to trzy milio
ny złotych. Niestety, nie wy

starczy pieniędzy na ocieplenie
budynku. Najprawdopodobniej
też nie zniknie zmora Gryfu,
czyli fatalny parking przy wej
ściu na trybunę vip, który
po każdym deszczu zamienia
się w bajoro. ■
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skończyły się wakacje.
Trzeba się wyleczyć z let
niej laby i wziąć do roboty.
Ale dziwię się, że jakoś
w tym roku nikt wakacji nie
żegna, a jeżeli już, to skrom
nie (zob. na str. 4). I nad mo
rzem nic specjalnego się nie
dzieje. Pewnie kryzys tak
nam już uderzył do głowy,
że nie umiemy cieszyć się
z tak prostych rzeczy jak
pożegnanie wakacji. A mo
że nam się nie chce. Szkoda.

NASZA SONDft

pożyczka

Jak często chodzisz do hali Gryfia?

A na nas
Julia Czyżewska, studentka

Witold Wałaszewski,

i
możesz Hczyc:

Dorota Kalata, pakowacz

instruktor jazdy

- Rzadko i jeśli już, to głów
nie na mecze koszykówki. Hala
raczej mi się nie podoba, bo
moim zdaniem jest przestarza
ła i wymaga poważnego re
montu.

Ń -

- Niezbyt często. Gryfię trze
ba zburzyć. Miasto powinno
postawić nową halę, z praw
dziwego zdarzenia. Tak zrobio
no na przykład we Włocławku.

~ i1
JP

\

- Byłam kilka razy na meczu
z dziećmi i uważam, że hala
jest zbyt mała. Na niektórych
meczach jest straszny ścisk.
A poza tym jest mało atrakcyj
na z zewnątrz.

r *
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formalności

" ii

Agata Salachna, uczennica

Sebastian Purzycki, uczeń

Kamil Jaremek, uczeń

- Byłam na kilku meczach
koszykówki i moim zdaniem

- Dość często, bo lubię me
cze koszykówki. Uważam, że
powinno się coś zrobić z wen
tylacją, bo na meczach
ekstraklasy jest strasznie dusz
no. Przydałby się też remont
dachu.

- Jestem kibicem, więc cho
dzę na mecze. Gryfia jest
w porządku, ma swój klimat.
Powinno się tylko zainstalo
wać klimatyzację, bo na me
czach jest strasznie gorąco.

Wszystko jest w hali w porząd
ku. Nie mam żadnych zastrze
żeń. Do Gryfii chodzę po to,
żeby oglądać spotkania, a nie
salę.
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Znowu można się zamieniać
MIESZKANIA Słupski ratusz rozpoczął wydawanie wniosków osobom, które chciałyby zamienić mieszkanie komunalne
na nowe w budynku przy ul. Herbsta 1A. Można je będzie składać do końca września.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

W październiku zostanie
oddany do użytku nowo bu
dowany obiekt mieszkalny
przy ulicy Herbsta 1A
w Słupsku.
Znajdzie się w nim 12
mieszkań jednopokojowych
(od 30,48 do 30,75 mkw.), 21
dwupokojowych (od 50,94
do 54,53 mkw.), 12 trzypoko
jowych (od 66,47 do 66,90
mkw.) oraz 3 dwupokojowe
mieszkania przystosowane
dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wóz
kach inwalidzkich. Wszyst
kie mieszkania są w pełni
opomiarowane.
O zamianę mogą się ubie
gać zarówno ci, którzy wcze
śniej chcieli zamieszkać
w nowym budynku przy
ul. Sołdka, ale ich wnioski
nie zostały uwzględnione,
a także ci najemcy mieszkań
komunalnych, którzy -do
tychczas takich wniosków
nie składali. Jednak wszyst
kie te osoby muszą spełnić
łącznie kilka istotnych wa
runków.
Muszą posiadać prawo
najmu do zajmowanego lo
kalu w zasobie mieszkanio
wym gminy, najemca lub
współnajemca nie może mieć

W tym nowym bloku przy ul. Herbsta 1A zamieszkają nowi najemcy.

tytułu najmu lub prawa własności do innego lokalu
mieszkalnego lub domku
jednorodzinnego na terenie

gminy. Ponadto w okresie
jednego roku poprzedzającego rozpatrzenie wniosku najemca nie może też mieć

względem wynajmującego
zaległości w czynszu i innych opłatach za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Wy-

musi opróżnić i wydać do
tychczas zajmowane miesz
kanie w stanie nadającym
się do ponownego wynajęcia.
Powinien się też wywiązy
wać z obowiązku utrzymy
wania dotychczas zajmowa
nego lokalu we właściwym
stanie technicznym i sani
tarnym oraz przestrzegać re
gulaminu porządku domo
wego, co powinno być po
twierdzone na piśmie przez
zarządcę.
Przy wyborze kandydatów
do zamiany w celu poprawy
warunków zamieszkiwania
pierwszeństwo przysługuje
najemcom lokali o najwyż
szych dochodach oraz na
jemcom samodzielnych loka
li mieszkalnych, którzy
do dyspozycji wynajmujące
go przekażą lokal o najwięk
szej powierzchni mieszkal
nej.
Wnioski o zamianę rozpa
trywane będą przez Komisję
Kwalifikacyjną powołaną
Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Słupska. Kieruje nią
Wojciech Gajewski.
Osoby, które nie zostaną
zakwalifikowane do zamia
fot Masz caPar
ny, będą mogły składać od
wołanie do prezydenta mia
magane jest również stałe
sta w ciągu 7 dni od daty
źródło dochodów,
otrzymania zawiadomie
Jeśli najemca zostanie zania. ■
kwalifikowany do zamiany,

Uciekł, ale zdradziła go rejestracja
Nowa parafia
nie tylko dla wojskowych Z MIASTA Niebezpieczna kolizja na Kołłątaja. Kierowca zbiegł, ale zgubił tablicę rejestracyjną.
KOŚCIÓŁ Redzikowo ma własną parafię wojskową.
żołnierzy i cywilnych pra- \
Biskup połowy Wojska
cowników wojska. Mogą tam ;
Polskiego Tadeusz Płoski
utworzył w podsłupskim Re- jednak chodzić na masze 1
także ci mieszkańcy Redzi- i
dzikowie nową parafię. Jej
kowa, którzy z wojskiem nie i
patronem został bł. ks. Mi
mają nic wspólnego.
chał Sopoćko, spowiednik
Do tej pory kaplica w Re- i
św. Faustyny Kowalskiej.
dzikowie podlegała pod pa- |
Pierwszym proboszczem
rafię wojskową pw. św. Paw- j
nowej parafii mianowano ks.
ła w Słupsku. Jej proboszcz, j
mjr. Piotra Srokę, który do
ks. Eugeniusz Łabisz, plano
tychczas pracował w parafii
wał rozbudowę istniejącej
wojskowej w Skierniewi
kaplicy. Teraz jego plany bę
cach. Wczoraj podczas mszy
dzie realizował nowy pro
świętej o godzinie 10 uroczy
boszcz.
ście
wprowadzono
go
Oprócz parafii wojskowej
w urząd. We mszy uczestni
w podsłupskim Redzikowie
czył gen. Marek Mecherzyńdziała jeszcze parafia cywil
ski, dowódca słupskiego gar
na - św. Urszuli Ledóchownizonu.
skiej z Wieszyna, podległa j
Parafia bł. Michała Sopoc
kurii biskupiej koszalińskoki w Redzikowie będzie pod
-kołobrzeskiej. Swoim zasię- j
legać pod struktury Ordyna
giem obejmuje jednak tylko
riatu Polowego WP. Będzie
kilka bloków.
obejmować opieką duszpa
(wna)
sterską przede wszystkim

W sobotę, w czasie trwa
nia policyjnej akcji „Trzeź
wość”, doszło do kolizji
na skrzyżowaniu ulic: Kołłą
taja, Tuwima i Wita Stwo
sza. Kierowca fiata croma
zderzył się z oplem omegą.
Potem zrobił rzecz dziwną:

odjechał z miejsca wypadku,
mimo że wskutek kolizji
na miejscu zdarzenia pozo
stała tablica rejestracyjna
jego auta. Odpadła podczas
zderzenia.
Policja wciąż ustala, kto po
nosi winę za kolizję, jednak bez

względu na wynik dochodzenia
kierowcy fiata grozi odpowie
dzialność kama za ucieczkę bez
upewnienia się, czy wskutek
zderzenia ktoś nie ucierpiał
i nie potrzebuje pomocy.
Policja na podstawie nu
merów rejestracyjnych auta

już ustaliła jego miejsce za
mieszkania.
- Problem polega tylko
na tym, że od dwóch dni nie
ma go w domu - powiedział
nam w niedzielę dyżurny
KMP w Słupsku.

(mmb)

Wyrazy szczerego współczucia
Panu

Zbigniewowi
Jankowskiemu
z powodu śmierci

MAMY
składają
Zarząd, koleżanki i koledzy PGM Sp z o.o. w Słupsku

W miniony weekend w wielu gminach odbyły się dożynki - uroczyste święto plonów. Również w Damnicy nie mogło zabraknąć tradycyjnych eiemen:ów programu: mszy dziękczynnej, przemarszu z dożynkowymi wieńcami, występów lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych, poczęstunku
świetnej zabawy. Gwiazdą wieczoru był Norbi. Galeria zdjęć z dożynek na www.gp24.pl (wna)

Fot. Łukasz Capar
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Jutro dramat wojny
na kinowym ekranie

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 059
842 49 57; Przy Placu Dąbrow
skiego, (wejście od ul. Przemysło
wej) otwarta codziennie 8-22, teł.
059 840 30 22.

liii
Milenium, tel. 059 842 5191 Za
łoga G, godz. 16.30; Miłość na wy
biegu, godz. 18.30 i 20.30; Rejs
nieczynne.
JEDZENIE NA TELEFON

KINO Od jutra, po wakacyjnej przerwie, zaczynają się seanse w kinie Rejs. Na początek trzy filmy
związane z przypadającą na 1 września rocznicą wybuchu wojny. Wszystkie za darmo.

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

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

rtionika.zachrzewska@gp24.pl

Wakacje kończą się rów
nież dla kina Rejs w Mło
dzieżowym Centrum Kultu
ry. Wrzesień przed ekranem
tego kina to polskie filmy

KANTOR
Miami-Nice: Podkowa, tel. 059

841 70 31; Złoty Róg ul. Murar
ska, 059 842 03 02.

nawiązujące do II wojny
światowej, trochę klimatów
francuskich i kino czeskie.
~~ Planujemy też spotkanie
2 Jackiem Bławutem, reży
serem filmu „Jeszcze nie
wieczór”,
uhonorowanym
Srebrnymi Lwami na festi
walu w Gdyni - zdradza Jo
anna Gajdo z Rejsu. - Oczy
wiście sam film też będzie
niożna u nas zobaczyć w po
łowie miesiąca. Ceny biletów

- mówi Gajgo.
O godz. 16 wyświetlony
zostanie obraz Andrzeja Wajdy
sprzed trzech lat „Katyń” Ten
maraton zakończy o godz. 19
emisja również filmy Wajdy, ale
z 1956 roku - „Kanał”. To wy
mowny obraz o powstaniu war
szawskim. - Rzadko zdarza się,
żeby filmu z tamtego okresu by
ty grane na dużym ekranie.
Tym bardziej warto go u nas zo
baczyć - namawia M. Gajdo.

Merano Pizzeria - Kebab, ul. Kró

STOMATOLOG

Monika Zacharzewska

w tym sezonie się nie zmie
niły, wynoszą 10 i 12 zł.
Powakacyjną pracę Rejs
rozpoczyna jutro od trzech
darmowych seansów.
O
godz. 16 będzie można zoba
czyć półgodzinny dokument
Henryka Okulewieża „Losy
zesłańców Sybiru”. - Udo
stępnił nam go słupski od
dział Związku Sybiraków
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INFORMACJA TURYSTYCZNA

Czynna w godz. 8-16 059 842
0791; 059 842 43 26.
KOMUNIKACJA
PKP 94 91; 059 728 11 20; PKS

059 842 42 56; dyżurny mchu
059 843 7110; MZK 059 848 93
06, Nord Express 059 843 23 41.
USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, alarmowy 19588, ul. Armii

Krajowej 15, tel. 059 842 8196,0
601 928 600, H. K. Banachowie;
Zieleń - ul. Kaszubska 3A, całodo
bowo, 0 502 525 005; 059 841
13 15, Hades, ul. Kopernika 15,
całodobowo: tel. 842 98 91, 0
601663 796. Przewóz i przecho
wanie bezpłatne; Hermes, ul. Obr.
Wybrzeża 1, (całodobowo) tel. 059
842 84 95; 0604 434 441.

iron

Kadr z filmu „Kanał", który jutro będzie można zobaczyć w Rejsie za damo.
Fot. Archiwum kina Rejs

W tematykę filmów o woj
nie wpisuje się też fabularyCZWARTKOWE RECENZJE

Po wakacjach i my wracamy
do coczwartkowego opisy
wania najciekawszych fil
mów, które można zobaczyć
w słupskich kinach. Tego
dnia będzie też można wy
grać bilety na te filmy. Pierw
sze już w najbliższy czwartek.

zowany dokument „My Ci
chociemni” o losach polskich
żołnierzy, którzy po klęsce
wrześniowej trafili do Anglii
i zasilili szeregi elitarnej
jednostki specjalnej. Ten
jednak będzie wyświetlany
od 11 września i biletowany.
W międzyczasie w Rejsie
zapanują klimaty francu
skie: portret Coco Chanel,
dyktatorki mody, i francuski
thriller „Dla niej wszystko”.

Rejs nie zapomniał też
o dzieciach, będzie wyświetlał
Epokę Lodowcową III, i fanach
muzyki elektronicznej, wyświe
tlając „Berlin calling”, który
wprowadza w klimat berliń
skich imprez klubowych.
Jest szansa, że do końca
roku Rejs powiększy się
o nową salę. Dostał na to
pieniądze i trwają prace.
- Nie będzie to typowa sala
kinowa - przyznaje Gajdo.

- Będziemy ją wykorzysty
wać głównie na zajęcia fil
mowe, a dzięki nowemu wy
posażeniu i temu, w jaki spo
sób zostanie urządzona
- wygodne fotele zamiast
tradycyjnych kinowych rzę
dów - chcemy tam organizo
wać kameralne seanse. ■

SZCZEGÓŁOWY REPERTUAR ■
KINA REJS m WRZESIEŃ NA W

www.gp24.pl/cogdziekiedy H

Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, tel. 059

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

INFORMATOR USTEfKI
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Festiwal na urodziny Czesława Niemena
WYDARZENIE Ewa Bem będzie gwiazdą IV Festiwalu Młodych Talentów „Niemen Non Stop" 16 i 17 października.
Rozpoczęły się przygotowa
nia do kolejnej edycji festiwalu
Poświęconego fenomenowi Cze
sława Niemena. - Będzie on
miał charakter wyjątkowy
z uwagi na przypadającą w tym
roku 70. rocznicę urodzin i 5.
rocznicę śmierci artysty, a tak
że 40. rocznicę powstania jego
muzycznego arcydzieła „Bema
pamięci żałobny rapsod”.
Po raz pierwszy nad impre
zą honorowy patronat przyjął
—•

......

...

minister kultury i dziedzictwa
narodowego. Wśród jurorów
ogólnopolskiego Konkursu Pio
senki Scen@niemena, z pulą
nagród 31 tys. zł, który będzie
się odbywał w ramach festiwa
lu, zasiądzie artystka jazzowa
Urszula Dudziak. Poprowadzi
ona także warsztaty dla uczest
ników konkursu.
Nowością będzie
sce
na Off-Niemen, na której
prezentować się będą arty
.....

1

ści, którzy obok Nieme
na tworzyli kanon polskiej
muzyki rockowej. W tym ro
ku zobaczymy Marka Alaszewskiego, twórcę legen
darnej grupy Klan. Wyda
rzeniem zamykającym festi
wal będzie koncert specjalny
„Obok nas” z udziałem wo
kalistki jazzowej Ewy Bem.
Festiwalowi towarzyszyć
będzi instalacja „Obrazy ma
lowane dźwiękiem” autor

stwa krakowskiej artystki
Doroty Borodziuk, która po
wstała z inspiracji twórczo
ścią Czesława Niemena i
Cypriana Kamila Norwida.
W czasie festiwalu, który
odbędzie się w Filharmonii
Sinfonia Baltica w Słupsku,
dostępne będą niemenowskie wydawnictwa płytowe
oraz monety upamiętniające
Czesława Niemena, otwiera
jące serię „Historia polskiej

muzyki rozrywkowej”, której
emisję rozpoczął w tym roku
Narodowy Bank Polski.

Zbigniew Marecki

KONKURS
Zainteresowani udziałem
w Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki scen@niemena wię
cej informacji mogą znaleźć
na stronie www.niemennon-

na wynajem lokalu użytkowego
Lokal: Pomieszczenie handlowe (bez możliwości sprzedaży alkoholu),
usługowe lub biuro 31,86 m2. Cena wywoławcza 500,00 zł (do wylicytowanej opłaty stanowiącej wyłącznie czynsz będzie doliczony 22% podatek
VAT oraz opłaty za media). Termin składania ofert: 10.09.09r. (czwartek) do
godz. 12.00. Otwarcie ofert: Klub Tango MCK, 10.09.09r., godz. 14.00
Wadium: 610,- zł (płatne w kasie MCK)
Więcej informacji oraz regulamin na stronie www.emcek.pl
lub w sekretariacie MCK-u (tel. 059 843 11 30, 059 843 54 34)

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pogotowie Ratunkowe - 059 814

70 09, Kapitanat Portu 814 44 30, Urząd Celny 814 46 37, Straż Miejska 059 814 67 61, 0 697 696
WOPR - 601100 100.

candvnawia

Wojewódzki Szpital Specjalistycz
ny, ul. Mickiewicza 12 tel. 059
814 69 68, Poradnia Zdrowia
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 059
814 60 11.
INFORMACJA TURYSTYCZNA

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

Dania - co 2 godziny z Rostock do Gedser,

TAX
»11 »»

maks.9ft
od 87 €

Szwecja - 5 razy dziennie z Sassnitz do Trelleborg, od 89 €
+ 48 91 327 05 91
+ 49 (0) 1805 - 11 66 88 (14Ct/min. w obrębie Niemiec,
ceny poszczególnych operatorów mogą się różnić)

V Scandlines.pl

059
059
986,
498,

USŁUGI MEDYCZNE

reklama

.....

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY W SŁUPSKU
ogłasza

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Pod Smokiem, ul. Kilińskiego 8,
tel. 059 814 53 95.

v :: 1

8

BYTÓW

poniedziałek 31 sierpnia 2009

NA TWÓJ TELEFON CZEKA:

Nie ma pomysłu na orła

ANDRZEJ GURBA
andrzej.gurba@gp24.pl

059 822 51 80

Z
d

PROBLEM Nie wiadomo, co zrobić z pomnikiem Orła Białego w Miastku, który przed laty był po
święcony Armii Czerwonej. W listopadzie rusza przebudowa parku, w którym on się znajduje.

E<

wgodz. 12-15

za tym, co to za pomnik? To ra
czej architektoniczny twór
- twierdzi Borowski. Dodaje, że
miastu potrzebny jest pomnik,
który oddałby held pokoleniom,
które walczyły o Polskę.
Ryszard Mieczkowski, szef
klubu radnych PO, uważa, że
radni wypowiedzieli się już
w sprawie losu obecnego po
mnika. - Stało się to wtedy, kie
dy zaakceptowaliśmy projekt
przebudowy parku. Powinni
śmy zastanowić się nad tym, ja
ki zbudować obelisk. Zaprosić
do dyskusji środowiska komba
tanckie - mówi Mieczkowski.
W ratuszu od lat leży pro
jekt Budowy Pomnika Naro
du Polskiego przygotowany
przez miasteckie koło Świa
towego Związku Żołnierzy

Andrzej Gurba

andrzej.gurba@gp24.pl

INFORMATOR
DYŻURY APTEK
Bytów: Centrum, ul. Wojska Pol

skiego 2, tel. 059 822 70 70;
Miastko: Królowej Jadwigi, ul. Kró
lowej Jadwigi 12, tel. 059 857 56
76; Człuchów: Centrum Zdrowia,
ul. Szczecińska 13, tel. 059 834
3142.

Bytów: Albatros nieczynne; Człu
chów: Uciecha nieczynne; Miast
ko: Grażyna nieczynne.
POMOC DROGOWA
Bytów 059 822 27 28; 0 665 301

316; Człuchów 059 83414 12; 0
602 176 059.
KOMUNIKACJA
PKP 94 91; 0 703 300 000;
PKS Bytów - 059 822 22 38;
PKS Człuchów 059 834 22 13;
PKS Miastko 059 857 2149.

im
Gmina dołoży się
do studni
W gminie Miastko jest wiele
gospodarstw, które mają pro
blemy z wodą. A konkretnie
z jej brakiem. Te gospodarstwa
to wybudowania. Leżą na
obrzeżach wsi, daleko od wo
dociągowych nitek.
- Nie stać nas, aby budo
wać, dajmy na to, dwukilometrową wodociągową nitkę
do jednego tylko gospodar
stwa. To nie ma ekonomiczne
go uzasadnienia - tłumaczy
Roman Ramion, burmistrz
Miastka.
Taka sytuacja dotyczy mię
dzy innymi Dretynia, Dolska
czy Ponikły. Gospodarstwa
mają zwykle stare studnie,
w których raz woda jest, a raz
nie. Jej jakość czasem też jest
bardzo niska.
Jest pomysł, aby dofinanso
wać mieszkańcom budowę
nowych studni głębinowych.
- Jeszcze dyskutujemy, ile
takie wsparcie będzie wynosi
ło - oznajmia Ramion. Sprawa
ma być rozstrzygnięta na
wrześniowej sesji.

(ang)

Samorząd Miastka dostał
unijne pieniądze na przebudo
wę miejskiego parku przy ulicy
Grunwaldzkiej. Za około półto
ra miliona złotych uporządko
wany zostanie drzewostan, po
wstaną nowe alejki i fontanna.
Zbudowany też zostanie plac
z letnim amfiteatrem. Będą no
we ławki, lampy, elementy ma
łej architektury. Z parku ma
zniknąć pomnik, potocznie na
zywany pomnikiem Orła Białe
go, który kiedyś poświęcony był
Armii Czerwonej. W jego miej
sce ma powstać amfiteatr. No
we miejsce dla pomnika wyzna
czono w części parku od strony
ulicy Kazimierza Wielkiego.
Choć za dwa miesiące rozpo
czyna się przebudowa parku,
do dzisiaj nie wiadomo, czy
w nowe miejsce trafi stary po
mnik, czy też stanie tam inny
obelisk. Sprawa wzbudza emo
cje i zdania są podzielone.
- Pomnik Orła Białego
wrósł w miastecki krajobraz.
Dla wielu ma wartość senty
mentalną. Nie chciałbym go
zniszczyć. Szczególne chodzi mi
o orła. Powinien znaleźć nowe
miejsce w parku - mówi Roman
Ramion, burmistrz Miastka.
Przyznaje, że w tej sprawie nie
toczy się teraz żadna dyskusja.
Tomasz Borowski, przewod
niczący klubu radnych Samo
rządności, mówi, że pomniki po
winny łączyć, a nie dzielić.
- Ten co jest, dzieli ludzi. Po-

NASZA SONDA
Co zrobić z pomnikiem Orla Białego?

jt 1
Waldemar Żurawik, nauczyciel

Anna Babiarz, położna

Lech Warsiński, dyrektor OSiR

Grażyna Bryksa,

Krystyna Wojewoda, emerytka

pracownik parkingu

- Nie burzyć. Przenieść w inne miejsce w parku. Wielu
mieszkańców zżyło się z po
mnikiem. Proponuję dołożyć
do niego tablice z patriotycz
nymi treściami.

Sołecki festyn w Wałdowie
IMPREZA Kaberet, tańce i sztuczne ognie.

- Przyzwyczaiłam się, że taki
pomnik tu jest. Z drugiej stro
ny, to do końca nie wiadomo,
czego on jest symbolem. Jest
orzeł biały, ale nie ma żadnych
tablic.

- Przenieść pomnik w nowe
planowane miejsce. Niech zo
stanie orzeł. Cokół można
wzbogacić nowymi elementa
mi. Nowy pomnik zyska wtedy
inne oblicze.

- Lubię nasz pomnik. Niech
więc on zostanie. Nie kojarzy
mi się z niczym złym. Jest bar
dzo charakterystycznym ele
mentem naszego miasta.

- Pomnik powinien pozo
stać w starym miejscu. Ławecz
ki i scenę można było zapro
jektować gdzie indziej. Widzę
jednak, że decyzja już zapadła.

(ang)

W dawnej świetlicy może stanąć
tomograf i rezonans
ZDROWIE Jest szansa na specjalistyczną pracownię.

Festyn ściągnął tłumy
mieszkańców. Pierwszym je
go akcentem były zawody
wędkarskie. Wygrał je Ma
ciej Maksymów, który złowił
420 gram ryb. Odbył się też
mecz siatkarski Stare Byki
kontra Panienki. Potem z kon
certem wystąpiła rodzina Biliń
skich, a publiczność bawił słup
ski kabaret DKD. Wieczorem
rozpoczęła się zabawa z zespo
łem Veto z Miastka. Imprezę
zakończył pokaz fajerwerków.

(ang)

Fot-AndrzejGurba

Pomnik Orła Białego w Miastku.

Armii Krajowej. Witt Pie
karski, przewodniczący koła,
chciał zburzenia obecnego
pomnika, który według nie
go jest symbolem zniewole
nia Polaków przez Sowie
tów. Proponował w to miej
sce Pomnik Narodu Polskie
go z tablicami i elementami
nawiązującymi do najważ
niejszych historycznych wy
darzeń naszej państwowości.
Radni i burmistrz sceptycz
nie podchodzą do tego projektu.
- Na taki pomnik nas nie stać.
I chyba też nie ma potrzeby sta
wiania tak okazałego obelisku
- przekonuje Borowski. Podob
ne zdanie ma Mieczkowski. Ra
mion mówi, że mieszkańcy
Miastka powinni wypowiedzieć
się w tej sprawie. ■

Występ kabaretu DKD.

Pacjenci z Bytowa, aby
wykonać specjalistyczne ba
dania, muszą teraz jeździć
do Słupska, Kościerzyny,
a nawet Gdańska. A poza
tym trzeba na taką możli
wość czekać.
Bytowskiego szpitala nie
stać jednak na kupno tak
drogiego, specjalistycznego
sprzętu. Pojawiły się jednak
prywatne firmy, które są za

interesowane uruchomie
niem takiej pracowni. Mo
głaby ona powstać w dawnej
szpitalnej świetlicy.
To jednak mienie powia
tu, a nie szpitala.
Stąd potrzebna była zgo
da powiatowych radnych na
długoletnią dzierżawę. Taką
zgodę prezes szpitala otrzy
mał na czwartkowej powia
towej sesji. Będzie mógł pod-

dzierżawić obiekt na piętna
ście lat.
Piotr Karankowski, pre
zes powiatowej szpitalnej
spółki w Bytowie, zamierza
ogłosić teraz przetarg na wy
konywanie badań.
Realny termin na powsta
nie nowej specjalistycznej
pracowni to druga połowa
przyszłego roku.

(ang)

ed
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Nowa wieża na świątyni
ZABYTEK Trwa remont kościelnej wieży na ponadstuletniej świątyni w Białogardzie. Prace prowa
dzone pod nadzorem konserwatora zabytków już się kończą.

059 863 41 01
wgodz. 10-12

Edyta Litwiniuk
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EDYTA LITWINIUK
redakcja@gp24.pl

edyta.litwiniuk@gp24.pł

W wybudowanym w stylu
neogotyckim kościele w Bia
łogardzie jest kilka wartych
obejrzenia ciekawostek. Naj
ważniejsze to witraże. Pierw
szy z 1904 roku przedstawia
jący Chrystusa Zmartwych
wstałego i drugi z 1931 roku
wykonany przez bardzo zna
ną i popularną w tym czasie
firmę Puhl & Wagner. Z cieka
wostek warto też wspo
mnieć, że zaraz po wybudo
waniu kościół nie posiadał
wieży. Dobudowana została
kilka lat później. Warto od
wiedzić świątynię w Białogar
dzie, chociażby ze względu
na surowe, ascetyczne wnę
trza, ale i też uroki miejsca,
w którym kościół się znajdu
je, a gdzie kiedyś mieściła się
kasztelania białogardzka.

Kościół w Białogardzie
zbudowano w 1890 roku. Był
to kościół filialny ewangelic
kiej parafii w Łebieniu.
Obecnie jest tuparafia kato
licka. Budynek powstał jed
nak na ruinach wcze
śniejszej świątyni, zdaniem
historyków, dużo starszej.
- Można powiedzieć, że parafia
w Białogardzie to matka
wszystkich parafii. Kościół stoi
na ruinach świątyni pochodząCej najprawdopodobniej z wcze
snego średniowiecza - mówi Za
chariasz Frącek z Lęborskiego
Bractwa Historycznego.
- Wieża była w opłakanym
stanie. Groziła zawaleniem.
Odpadał zamocowany bezpo
średnio do drewnianych desek
Inpek, którym pokryty był
dach. Narożnik wieży był prze
gniły, psuły się już spojenia
niiędzy cegłami - mówi pro
boszcz Krzysztof Kozakiewicz.
Prace nad odnowieniem
kościelnej wieży możliwe by
ły dzięki wsparciu finanso
wemu gminy Wicko, która
na remont przeznaczyła 50
tys. zł. Do tego 19 tys. dorzuoiło starostwo powiatowe.
Resztę z 100 tys. zł, bo tyle
wyniesie całkowity koszt
Prac, dołożyli parafianie.
Prace na kościelnej wieży
zgodnie z zaleceniami kon
serwatora zabytków wyko
nuje specjalistyczna firma
z Wałbrzycha. Podwieszeni
na linach robotnicy więk
szość robót mają już za sobą.
Ze szczytu wieży zdjęto star4 kulę i krzyż. Zwykle w takiej
kuli znajduje się dokumenty

Remont kościelnej wieży w Białogardzie.

schowane tam przez budowni
czych dla potomnych. Niestety,
ta zamocowana na kościelnej
wieży w Białogardzie była pu
sta. Za to podziurawiona. Pro
boszcz Kozakiewicz zamierza

zamontować na wieży nową,
tym razem umieszczone zosta
ną w niej dokumenty dla po
tomnych. - Opiszemy w nich,
kto w chwili obecnej rządzi
w kraju, kto wykonał re

mont. Włożymy tam również
współczesne pieniądze - mó
wi proboszcz.
Na szczycie kuli zamonto
wany zostanie nowy, żeliw
ny krzyż. Identyczny ze sta-

rym, niestety, już skorodo
wanym.
Na kościelnej wieży mon
towane są płyty. Robotnicy
obijają okna w wieży blachą
miedzianą. Takim samym
materiałem zostanie pokryty
dach. Wszystkie prace wyko
nywane są zgodnie z zalece
niami i pod kontrolą konser
watora zabytków.
Marzeniem
Krzysztofa
Kozakiewicza jest remont
reszty kościoła. - To dopiero
pierwszy etap. Będziemy
szukać dalszych środków
na uzupełnienie ubytków ce
gieł i odnowienie zewnętrz
nych ścian kościoła - mówi
Kozakiewicz i dodaje - Je
stem wdzięczny wszystkim
za pomoc w remoncie, szcze
gólnie parafianom - mówi.
- Robimy to przecież dla
przyszłych pokoleń. ■

INFORMATOR
Lębork: Staromiejska, ul. Staro

miejska 17, tel. 059 863 13 90;
Łeba: Słowińska, ul. Kościuszki 70

a, tel. 059 866 13 65; Wicko:
Pod Agawą, tel. 059 8611114.
IMłl
Lębork: Fregata Moja wielka grec

ka wycieczka, godz. 19.
Łeba: Rybak Prawdziwa historia ko

ta w butach, godz. 12,13.30 i 15;
Harry Potter, godz. 15; Bruno,
godz. 19.15; Egzorcyzmy Dorothy
Mills, godz. 21.

iMli
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 601628414.
REKREACJA
Centrum

Sportu

i

Rekreacji,

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

PROMOCJA

|24<
www.gp24.pl

INWESTYCJE

Zamontują w szkołach

ca

10cz-

monitoring
Dwie lęborskie szkoły: Szko
ła Podstawowa nr 8 i Gimna
zjum nr 2 dostały dofinanso
wanie od wojewody pomor
skiego na założenie monitorin9u. Pieniądze, za które szkoły
założą u siebie monitoring, po-

chodzą z rezerwy celowej bu
dżetu państwa. Przeznaczone
zostaną na dofinansowanie za
kupu i instalacji w tych szko
łach zestawów do monitorin
gu wizyjnego. Szkoły otrzyma
ją łącznie 12.800 zł (po 6.400 zł
każda).
(EDA)

roIzę
ła.
ng)

pożyczka

doiyp

Ananas r
możesz i

liczyc i

bez

formalności

mmu STEFCZYKA
SŁUPSK, ul. Nowobramska 1C, tel. 059 848 55 73-75
SŁUPSK, ul. Woiska Polskiego 1, tel. 059 840 34 34, 059 848 54 81
WWW.skoksteTCZyka.pl
0 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

G-pożyczki-rWjgjJgg

Zaparkujesz samochodem
tuż przed samym urzędem
INWESTYCJE Trwają prace nad budową parkingu przed Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
Przed siedziba władz gmi
ny w Nowej Wsi Lęborskiej
trwa drugi etap budowy par
kingu.
W tej chwili porządkowa
ny jest plac przed miejsco
wym ośrodkiem zdrowia. Zo
stanie on jeszcze wyłożony
polbrukiem.
Wcześniej na całym tere
nie wymienione były wszyst
kie instalacje od kanalizacji
deszczowej po sanitarną.
Zrobiono też już część par
kingu od strony urzędu.
Całość prac ma zamknąć
się w kwocie ok. 400 tysięcy
złotych.
- W przyszłym roku pla
nujemy jeszcze odnowić ele
wację budynku urzędu gmi
ny i zrobić dach - mówi Ry
szard Wittke, wójt gminy
Nowa Wieś Lęborska.
(EDA)

Prace przed ośrodkiem zdrowia w Nowej Wsi Lęborskiej.
fot. Edyta Litwiniuk
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WAŻNE TELEFONY

SJERD

Podbijają rynki Europy

I Urząd Skarbowy w Słupsku - 059

8453400,
I Urząd Skarbowy w Bytowie - 059

8222891,
■ Urząd Skarbowy w Lęborku - 059

8624170,

1 GOSPODARKA
Fabryka części
samochodowych
Plasmet w. Widzinie zajmuje miejsce podobnych
----------- ------------------------------------ /
c
'

zuswuęoołKu-UDyBD^

firm w Szwecji, Włoszech i Niemczech, które zbankrutowały w wyniku kryzysu.

Urząd Celny w Słupsku - 059 848

5103

I

*

■Słupska Izba Praenu-Handl. - 059

8425098,

Zbigniew Marecki

■Słupskie Stow. Inicjatyw Go
spodarczych -

32, '
■ Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku

-0598424360,
■bba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Pomorza Środkowego - 059 842 60

04,
■ Pomorski Urząd Wojewódzki. Zespół w Słupsku - 059 84119 34,
■Urząd Marszałkowski wGdańsku -

0583261555,
■

Pomorski

zbigniew.marecki@gp24.pl

059 841 30

Urząd Wojewódzki

wGdańsku-058 307 7610,
■Urząd Pracy w Słupsku-059 845

6781
■ Wojewódzki Uiząd Pracy w Gdań
sku-058 3018019,
■ Słupski Oddział Państwowej lnspekcji Pracy - 059 845 60 61.

KRÓTKO

Nowa władza w Czynie
Walne Zgromadzenie wy
brało nową radę nadzorczą
Spółdzielni
Mieszkaniowej
Czyn. Nowa Rada Nadzorcza
Czynu liczy dziewięć osób. Tyl
ko trzy z nich pracowały w po
przednich kadencjach. W trak
cie głosowania dotyczącego
wyboru rady nadzorczej w cza
sie Walnego Zgromadzenia
w sumie głos oddało 248 osób
z 5642 uprawnionych.
Ostatecznie do rady nadzor
czej weszli: Bogusław Kostrze
wa, Łukasz Wójcik, Zdzisław
Tokarek, Marian Kobyłecki,
Krzysztof Rodziewicz, Andrzej
Fijałkowski, Ryszard Pieczkiewicz, Anna Kiełbasa i Adam
Czerwiński.
Rada została wybrana na
trzyletnią kadencję. Jej człon
kowie wynagradzani będą
zgodnie z zasadami ustalony
mi w statucie spółdzielni.
(MAZ)

Kryzys w przemyśle sa
mochodowym, który miał
miejsce w ubiegłym roku,
niespodziewanie przyczynił
się do rozwoju fabryki w Wi
dzinie.
Firma w tym roku wypro
dukuje 2,5 miliona dźwigni
do skrzyni biegów. Na przy
szły rok ma już zamówienia
na 5 milionów tych elemen
tów.
- Wytwarzające części
do
samochodów
firmy
szwedzkie, niemieckie i wło
skie zaczęły plajtować, bo
miały bardzo wysokie koszty
produkcji. Dlatego udało mi
się wejść na ich miejsce. Dla
mnie i moich pracowników
to wielki sukces, bo docenio
no jakość naszej produkcji
- mówi Jan Czechowicz,
właściciel firmy Plasmet
w podsłupskim Widzinie.
Efekt jest taki, że Plasmet
już produkuje 80 rozmaitych
detali konstrukcyjnych dla
samochodów Scanii, Volkswagena, Skody, Renault
oraz dźwigów firmy Siła.
Najbardziej jednak cieszy
j się, że stał się dostawcą
dźwigni biegów do wszyst
kich modeli samochodów
Grupy Fiata, które są produ
kowane w Polsce.
Na dodatek z tym detalem
wchodzi na rynek niemiecki
i włoski.
- W naszej fabryce już te
raz pracujemy na dwie zmia

■
ru

Jan Czechowicz z dźwignią biegów, która podbija Europę.

ny, przez sześć dni w tygo
dniu. Do końca roku będę
też mógł zwiększyć zatrud
nienie o 20 procent. Potrze
buję głównie pracowników
produkcyjnych - zapowiada
Czechowicz, który obecnie
zatrudnia w swojej firmie
120 osób.
Dzięki nowym zamówie
niom jego firma kupuje ko
lejne nowoczesne maszyny,
także przy pomocy funduszy
unijnych.

- Odbiorcy detali wyma
gają, aby dostawcy spełniali
przynajmniej wymogi ISO.
Dlatego mam problem z po
zyskaniem kooperantów, bo
wiele mniejszych firm w na
szym regionie nie spełnia
norm jakościowych. Mimo to
moje zamówienia bardzo po
magają tym, którzy potrafią
spełnić moje oczekiwania
- zdradza Jan Czechowicz,
właściciel Plasmetu w pod
słupskim Widzinie. ■

JAK ROZWIJAŁA SIĘ FIRMA

Firma powstała w marcu
1977 roku. Od początku była
własnością jedynie Jana Cze
chowicza. Zaczynał jako zwy
kły rzemieślnik. Jego firma
najpierw
funkcjonowała
w niewielkich pomieszcze
niach w Słupsku. W małym
zakładzie Czechowicz wytwa
rzał metalowe elementy
do maszyn rolniczych i arty

kułów gospodarstwa domo
wego Gdy jednak w 1984 ro
ku właściciel nawiązał współ
pracę z Fabryką Samocho
dów Małolitrażowych w Biel
sku-Białej i zaczął produko
wać części do malucha, firma
weszła w okres intensywne
go rozwoju. W1993 roku Cze
chowicz przeniósł się do Widzina.

Bezrobotni pytają o pieniądze na kredyt
POMOC Niewielkie jest zainteresowanie rządową ofertą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

po dniu 1 lipca 2008 roku.
spełnić, aby móc skorzystać
Jeszcze żaden bezrobotny
Dodatkowo taka osoba mu
z pomocy finansowej przy
zarejestrowany w Powiato
siała zarejestrować się jako
spłacie kredytu. Niektórzy
wym Urzędzie Pracy w Słup
bezrobotna, której przyzna
pobrali wnioski, ale nie ma
sku nie złożył wniosku o po
Tańszy projekt basenu
no prawo do zasiłku.
my jeszcze żadnego wypeł
moc państwa w spłacie kre
Dobrze zrobił bytowski ra
Pomoc nie może być przy
nionego druku.
dytu mieszkaniowego.
tusz, unieważniając miesiąc te
znana, jeżeli utrata zatrud
Ustawa o pomocy pań
- Ustawa, która daje taką
mu pierwszy przetarg na pro- j
nienia nastąpiła w wyniku
stwa w spłacie kredytu to
możliwość, weszła w życie
jekt krytej pływalni. W drugim
rozwiązania umowy o pracę
część pakietu antykryzysowyłoniono wykonawcę za j na początku sierpnia - mówi
za wypowiedzeniem przez
Marcin Horbowy, rzecznik wego. Pomoc może być przy
znacznie mniejsze pieniądze.
uprawnionego lub bez wypo
znana kredytobiorcy zobo
prasowy PUP w Słupsku.
- Najkorzystniejsza oferta
wiedzenia z winy pracowni
wiązanemu do spłaty kredy
opiewa na 268 tysięcy złotych. - Kilkanaście osób pytało
ka w trybie art. 52.
tu, który utracił pracę
Wcześniej było to 335 tysięcy j już, jakie kryteria trzeba
złotych - mówi Ryszard Sylka,
burmistrz Bytowa.
Najniższą cenę zapropono- J
wała Pracownia Architekto- j
niczna z Ostrowa Wielkopol
skiego. Umowa zostanie pod
pisana po upływie terminu
na ewentualne odwołania.
Projekt wraz z pozwoleniem
na przykład przez tydzień
sesji - mówi Mieczkowski,
Fotoradar to pomysł mia
ma być przedstawiony do po
byłby stawiany przy drogach
szef klubu radnych PO.
steckich radnych z Platfor
łowy marca przyszłego roku.
w naszej gminie - oznajmia
Nieoczekiwanie do fotora
my Obywatelskiej. Złożyli
Zgodnie z opracowaną już
Tomasz Czechowski, wójt
daru chce się dołożyć sąsied
wniosek po wypadku między
koncepcją, w bytowskim wod
Trzebielina.
Dretyniem a Trzebielinem,
nia gmina Trzebielino.
nym kompleksie zaplanowano
Wójt idzie dalej i proponu
- Mieszkańcy cały czas
w którym zginęły trzy osoby.
m.in. pływalnię o wymiarach
nam sygnalizują, że jest pro je stworzenie wspólnej stra
— Pierwsza komisja rady
12,5 na 25 metrów, basen re
ży miejsko-gminnej, która
blem ze zbyt szybko jeżdżą
poparła już naszą inicjaty
kreacyjny, zespół saun i zjeż
ma m.in. zajmować się ob
cymi samochodami. Wiele
wę. Myślę, że podobnie za
dżalnię. Kompleks ma powstać
sługą fotoradaru.
naszych wsi leży przy ruchli
chowają się kolejne. Chcieli
na terenie Miejskiego Ośrodka
— W Miastku straż już
wej
drodze
krajowej.
Dołoży
byśmy,
aby
nasz
wniosek
był
Sportu i Rekreacji.
my się do fotoradaru, który jest. Chcemy się dołączyć
(ang) i głosowany na wrześniowej

KRÓTKO

foL Łukasz Ca par

Aby bezrobotny mógł dostać
pieniądze na spłatę kredytu,
nie może też być właścicielem
innego mieszkania lub domu,
nie może też posiadać innego
spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu. Nie może być
również najemcą innego miesz
kania lub domu.
- Bezrobotny, który speł
nia wszystkie kryteria, może
się ubiegać o pomoc w spła
cie kredytu nawet przez rok.

Maksymalna kwota to 1200
złotych miesięcznie - mówi
Marcin Horbowy. - Zwrot
pomocy nastąpi po upływie
dwóch lat od ostatniej raty,
spłata przebiegać będzie
przez osiem lat w równych,
nieoprocentowanych ratach.
Wnioski można składać
do końca przyszłego roku
w siedzibie PUP przy ul. Fa
brycznej 1 w Słupsku.

Daniel Klusek

Fotoradar może być wspólny dla miasta i gminy

BEZPIECZEŃSTWO - Jest bliżej, niż dalej do zakupu fotoradaru - przekonuje miastecki radny Ryszard Mieczkowski.
i sfinansować utrzymanie
strażników w naszej gminie.
Wspólne byłyby komendant,
księgowość i kasa. To też od
ciążenie finansowe dla mia
steckiego samorządu - mówi
Czechowski. Dodaje,
że
w trzebielińskiej radzie wie
le razy dyskutowano o utwo
rzeniu straży gminnej. Sa
morządowców przed wyko
naniem konkretnych kroków

powstrzymywały
jednak
koszty.
- Wspólna straż to mniej
sze koszty - zaznacza wójt
Trzebielina. Jego zdaniem
policyjna obsada jest tam
zbyt mała.
Roman Ramion, bur
mistrz Miastka, mówi, że
propozycja wójta Trzebieli
na będzie konsultowana.

(ang)
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SERDECZNE ŻYCZENIA

W dniu Twego święta jest ktoś, kto
0 Tobie pamięta. I śle Ci życzenia, by
spełniły się wszystkie marzenia. Żyj
w szczęściu i radości, a uśmiech niech
Ci życie uprości. Z okazji imienin ko
chanej Dorocie Łańcuckiej ślą: babcia
Lonia, wujek Grzegorz, mama i tata.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ WITAJCIE NA KWIECIE

Katarzyna Owsiana z Do
maradza, córka Barbary
i Mariusza, ur. 18.08,
2700 g, 52 cm

Córka Ewy i Sławomira
Gąsiorowskich ze Słup
ska, ur. 17.08,2900 g,
51 cm

Lena Włośniak z Podwilczyna, córka Sylwii
i Marcina, ur. 15.08,
3700 g, 55 cm

Daniel Majchrzak z Wiklina, syn Magdaleny
i Tomasza, ur. 18.08,
3800 g, 56 cm

Córka Doroty i Krzysztofa ze Słupska, ur. 24.08,
3100 g, 53 cm

Ania, córka Barbary Rojewskiej z Jezierzyc,
ur. 24.08,2820 g, 55 cm

Jakub Krawczyk ze Słup
ska, syn Anety
i Mateusza, ur. 25.08,
4100 g, 56 cm

Jakub, syn Karoliny i An
drzeja z Kwakowa,
ur. 24.08,3250 g, 54 cm

Cyprian Kamil Pudłowski
ze Słupska, syn Pauliny
i Kamila, ur. 24.08,
3650 g, 56 cm

Córka Natalii i Rafała ze
Słupska, ur. 25.08,
2970 g, 56 cm

Aurelian Kowalski ze
Słupska, syn Kaliny i Ro
berta, ur. 24.08,4300 g,
59 cm

Laura Zając z Wrześcia,
córka Anny i Damiana,
ur. 22.08,2800 g, 49 cm

Bianka Michalak z Darło
wa, córka Agnieszki
i Rafała, ur. 25.08,
2200 g, 48 cm

Tadeusz Bartoszuk ze
Słupska, syn Małgorzaty
i Michała, ur. 24.08,
3580 g, 58 cm

25-lecie małżeństwa w Urzędzie Sta
nu Cywilnego obchodzili Bożena
i Roman Nadolińscy ze Słupska.

* Szczęścia, zdrowia, pomyślności, czerp z życia same radości! Niech los Ci za
wsze sprzyja, a co złe, niech Cię omija. Najszczersze życzenia, marzeń spełnienia
z okazji urodzin kochanemu Andrzejowi składają zawsze pamiętający: żona Ire
na, Monika, Ania i Jarek. PS. Pamiętaj - życie zaczyna się po pięćdziesiątce.

Seweryn Grota z Kończewa, syn Moniki i Pawła,
ur. 21.08, 3770 g, 57 cm

II Każdego roku o tej samej porze każdy Ci życzy, co tylko może. I my korzysta
my z tej sposobności, życzymy dużo szczęścia i radości. Z okazji 50. rocznicy
urodzin Jerzemu Zacharze życzą: siostra z mężem, Magdą, Dominikiem i Ada
mem.

ZŁÓŻ ŻYCZENIA

« Z okazji 30. rocznicy ślubu Grażynie i Tadeuszowi Damskim życzenia wszyst
kiego najlepszego. Niech każdy dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze
W sercach gości. Niechaj problemy Was omijają, a wszyscy ludzie Was kochają.
Bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie. Tego życzą Magda i Domini
ka z Adamem.

» Dla cudownej pary, Dominiki i Adama Nejmanów, z okazji drugiej rocznicy
ślubu, z najlepszymi życzeniami: by szczęście nie znało miary, by codziennie
świeciło słońce, a wasze uczucie było wyjątkowo gorące, a także doczekania
Złotych Godów. Rodzice z Magdą.

Fotografie oraz życzenia
wypisane na kuponie
można przynieść osobi
ście do redakcji lub
przesłać pocztą pod ad
resem:
„Głos Pomorza”, ul.
Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk, z dopi
skiem SERDECZNOŚCI
lub pocztą elektronicz
ną na adres:
serdecznosci@gp24.pl.

SERDECZNOŚ
Treść życzeń

ż. •

Imię i nazwisko nadawcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 'Głosu Pomorza'
zgodnie z ust. z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. nr133 poz 883.
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„Głos” przedstawia

nie światowe

: „Kampania wrześniowa 1939 roku”
w punktach sprzedaży 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.

Wydawca kolekcji:

Patronat nad kolekcją objęli:
MINISTER
EDUKACJI
NARODOWEJ

nnc saówiA
s O O OB 0 8 9

WIEKI

media
regjonalne

Pożegnanie

Wraca moda

Już jutro oficjalnie pożegnamy się z tradycyjnymi żarówkami 100 wa
towymi i o większej mocy. Za rok stanie się tak z żarówkami o mocy
75 W, w 2011 roku z 60 W, a w 2012 roku - z 40 - i 25 watowymi. Ta
ką decyzję podjęła Unia Europejska.

Powraca moda na tapetowanie naszych mieszkań. Historia tego wyna
lazku jest długa. Pierwsze „prawdziwe" tapety pojawiły się w Wielkiej
Brytanii pod koniec XVI wieku, kiedy to rozpoczęto produkcję papieru
w rolkach.

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

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

Czas dla kupujących lokum
NASZE NOTOWANIA Wakacje, to specyficzny okres dla rynku nieruchomości. Obserwujemy wtedy mniejsze zaintereso
wanie zarówo kupnem jak i sprzedażą mieszkań.
Artur Kostecki
grtur.kostecki@qk24.pl_____________

Jest to bardziej zauważalne po okresie wiosennym,
kiedy tych transakcji jest zde
cydowanie więcej. W okresie
letnim widzimy większe zain
teresowanie zakupem nieru
chomości w miejscowościach
nadmorskich, dużym powo
dzeniem cieszą się grunty, do*ny letniskowe oraz mieszka
nia, które chętnie przezna
czane są na późniejszy wyna
jem.
Na rynek mieszkaniowy
niezwykle istotny wpływ ma
to, co dzieje się w sferze hipo
tecznych kredytów mieszka
niowych. Niestety, ostrożność
hanków połączona z zaostrzo
nymi warunkami kredytowa
nia i wzrost kosztu kredytów,
sprawiają że coraz trudniej
jest dziś uzyskać pieniądze
na zakup mieszkania, a także
trudno podjąć decyzję o za
dłużeniu się.

OPINIA EKSPERTA
Mirosław Chumek,
Biuro Pośrednictwa „Delta"
w Słupsku:

- W Słupsku, zarówno
na rynku wtórnym, jak i pier

wotnym, mamy obecnie bar
dzo szeroki wachlarz ofert
mieszkań. Można łatwo zna
leźć duże ładne mieszkanie
w cenie 3.000 - 3.600 zł/m2.
Można też bez problemu ku
pić małe dwupokojowe lub
kawalerkę. Coraz więcej poja
wia się również ofert z okolic
miasta. Jest to sytuacja ze
wszech miar komfortowa dla
kupujących: mają dużo więk
szy wybór, a co za tym idzie
możliwość bardziej skutecz
nego negocjowania ceny.
Przy zakupie nieruchomości
nabywcy biorą pod uwagę
przede wszystkim cenę - jest
to najważniejsze kryterium,
po prostu ludzie kupują takie
mieszkania na jakie ich aktual
nie stać, biorąc pod uwagę
własną sytuację materialną
i możliwości kredytowe. Nie
mniej jednak ważnym czynni
kiem wpływającym na zakup
mieszkania jest lokalizacja
i standard wykończenia naby
wanego lokalu. Należy też
zwrócić uwagę na stan budyn
ku, dogodne połączenia ko
munikacyjne, czy rozkład po
mieszczeń.
Widać, że ceny transakcyj
ne nadal oscylują wokół 3,5 ty
siąca złotych za metr kwadra
towy przy niewielkim odchyle
niu od średniej, ale też zdarza
ją się zadziwiająco niskie i nie

it

I
Ij

www.nadaj.pl
416109G1K1H

Liczba
pokoi

Pow.
wm2

Lokalizacja

jeden

34,3

Lechicka

dwa

38

Tuwima

trzy

65,6

Spasowskiego

cztery

74,7

Chrzanowskiego

jeden

19,50

Zatorze, ul. Ostroroga

dwa

43,40

Zatorze, ul. Piłsudskiego

trzy

46,40

cztery

98,00

Cena
za Im2

Cena
wtys. zł

I/1V, do odświeżenia

3.717

127.5

II/IV, do remontu

3.200

122

IV/X, loggia, do odświeżenia

3.582

235

IV/IV, loggia, standard podstawowy

3.253

243

3.846

75

Do częściowego remontu, IV piętro

3.202

139

Zatorze, ul. Sobieskiego

Do remontu, 1 piętro, z balkonem

3.275

152

Śródmieście, ul. Wandy

Do remontu, piętro willi, z ogródkiem

2.755

270

Słupsk
standard dobry, III piętro, blok

Szczecin
jeden

24

Pomorzany

X/Xlp., aneks kuchenny, standard podstawowy

5.300

127

dwa

48

Os. Reda

lll/IVp., płyta, po remoncie

5.100

245

trzy

56

Os. Kaliny

XI/XI, do remontu, okna pcv

3.750

210

cztery

82

Gumieńce

6.220

510

l/llp., cegła, wys. standard, taras, garaż

Źródło: Koszalin - Grupa Plus Szczecin: Posesja Słupsk: Delta

spotykanie wysokie. Są to
spadki w granicach 10-20 %
przy czym mieszkania mniej
sze odnotowują najmniejszy
spadek cen, a większe są cza

mfografika: 28.08.2009r./BartosZ lgnas,ak

sem nawet znacznie tańsze
niż w okresie boomu mieszka
niowego.
Odrębnym zagadnieniem
jest zakup mieszkania z tak

zwanego rynku pierwotnego,
czyli od firm dewloperskich
budujących takie lokale. Tu
także notuje się mniejszą niż
przed dwoma laty liczbę

4 filtry do wody
4 zmiękczacze
4 przydomowe

a

oczyszczalnie
ścieków
instalacje
wod-kan. i c.o.

transakcji i nieznaczny spadek
cen - choć zauważyć można,
że deweloperzy starają się
utrzymać poziom cenowy
z okresu prosperity. *

Szeroka oferta produktowa

ul. Lutosławskiego 18
tel. 059/84031 77
www.hydroeko.com.pl

4

Uwagi
Koszalin

SLUPSK,

Biuro Ogłoszeń Onlinej

n

Notowania z rynku nieruchomości (mieszkania)

Zapraszamy pon. - pią. 07-17 sob. 08
Ul. Szarych Szeregów 20 Koszalin
Tel. 94 71 64 746; Fax 94 71 60 040
kcmbnowa@op.pl

Chemia budowlana
Sucha zabudowa
Farby i akcesoria malarskie
Artykuły metalowe
Materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne
Cement, wapno i dodatki
Materiały ścienne i stropowe
Materiały wykończeniowe
Akcesoria budowlane

770009SLBH A
2777809G1K2B

TARGI BUDOWNICTWA
I CZYSTEGO ŚRODOWISKA
GIEŁDA OGRODNICZA

Konferencja pod patronatem STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
A

UOZi£<y£ZDi\ühb J ZjiüLüülA

w zUDuwttytjtmB - iu 3J5 uplaha"

3-4 PAŹDZIERNIKA 2009 r.
godz. 10.00-18.00
Koszalin, Hala Gwardii ul. Fałata 34

*

Biuro Targów ,ßahykJ
www.targibaltyk.pl
2782809G1K2B
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nowa linia kotłów
technika

rz&wze\

i.%

Zalety kotła
•

wymiennik ciepła wykonany
z atestowanej stali kotłowej

Dwupaleniskowy, automatyczny kocioł DEFRO DUO

0 grubości 6 mm;

węgiel
/orzech/

•

to innowacyjny produkt na ryku posiadający dwie

5 lat gwarancji na szczelność

komory paleniskowe: dolną z automatycznym

wymiennika ciepła, 2 lata

palnikiem

na pozostałe elementy

oraz górną

z

rurowym

rusztem

1 sprawne działanie kotła;

chłodzonym wodą. Wyposażony jest w system

•

wysoka sprawność cieplna 90%;

zautomatyzowanego podawania paliwa do komory

•

elektroniczna regulacja kotła;

paleniskowej oraz wysokoefektywne palenisko
retortowe wykonane z żaroodpornego żeliwa

sterownik z obsługą 4 pomp

drewno
kawałkowe
/ruszt stały/

zapewniające długą żywotność tego elementu.

/c.o., c.w.u., obiegowa,

•

•

eko groszek
/palenisko
retortowe/

•

podłogowa/ oraz możliwość

Rozbudowany,

obsługi zaworów mieszających**;

sprawia, że wygoda obsługi jest porównywalna

lecz przyjazny układ sterujący

podwójne zabezpieczenie przed

z kotłami na paliwa płynne i gazowe. Kocioł

zapłonem paliwa w zasobniku**;

również umożliwia zamontowanie dodatkowego

zabezpieczenie przeciążeniowe

zabezpieczenia w zasobniku przed zapłonem paliwa

z sygnałem akustycznym**;

/opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie

dwie komory spalania: górna

Klienta/.

do spalania drewna lub węgla
/przy załadunku ręcznym/,
dolna z palnikiem retortowym;

1]

•

powiększony zbiornik paliwa

% Zs#

/do 400 kg załadunku/

i.—/

z możliwością obustronnego

wysoka sprawność

montażu;

niska emisja
możliwość dotacji UF

** dodatkowo płatne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO

górna komora spalania z rusztem stałym
chłodzonym wodq

26 067 Strawczyn.

śruba podajnika paliwa wykonana
z jednego elementu, palnik retortowy
z żaroodpornego żeliwa o wysokiej
trwałości, zabezpieczenie przeciążeniowe
z sygnałem akustycznym

Ruda Strawczyńska 103A

* tel. (041) 303 80 85 * tel. (041) 303 87 94 * fax (041) 303 91 31 * biuro@defro.pl * www.defro.pl *

2878209G1K1A

HURTOWNIA
BUDOWLANA

Koszalin, ul. Przemysłowa 5A
tel. 094 3416 758
• papy zgrzewalne
Wk

WYSOKA JAKOŚĆ
ZA PRZYSTĘPNĄ

• styropiany laminowane
i spadkowe, wełna min.
• dachówki bitumiczne

'^1

CENĘ

RYNNY

• izolacje dachów,tarasów i piwnic

Koszalin, ul. Władysława IV-go 137B
tel. 094 347 77 40, kom. 0602 372 620

GALECO

• orynnowanie

—

2563009G1K3E

CENTRUM ELEKTRONARZĘDZI
SPRZEDAŻ-SERWIS

ELPOL
Andrzsj Mataj.k

pn.-pt. 8-18
sobota 9-14

PROMOCJA

kruszywa
piaskowiec
płytki kamieniopodobne

Niepowtarzalne mieszkania o wysokim standardzie,
gotowe do odbioru, od 25 do 112 m2 w bezpiecznym
i nowoczesnym budynku w Przecławiu.
Do każdego mieszkania miejsce postojowe za 1,22 zł brutto.

^ I ri
r

sprzedaż w cenach hurtowych

2563109G1K3A

Reklamy zlecane
do naszych dodatków
tematycznych

mieszkania na sprzedaż

Do końca września

Młoty MAKITA

granit

\jP

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
ul. Pod Zodiakiem 2, Przecław, tel. 501878685; 512020841

• sprzęt dekarski

ul. BARLICKIEG013

podzo iakiem

i

i

r

•

miejsce na parkingu podziemnym, taras
lub wykończenie mieszkania pod klucz

HR 4011
W ofercie lokale użytkowe (350 i 626 m2 )na reprezentacyjną siedzibę firmy
lub nieuciążliwą działalność gospodarczą.

ukażą się

jednocześnie
w „Głosie
Koszalińskim"
„Glosie Pomorza"

www.podzodiakiem.pl

2.190 brutto
75-201 Koszalin, ul. Barlickiego 13 B
tel./fax (094) 34 70 485, kom. 0502 104 443, tel. (094) 34 70 486
2850109G1K2A

i „Głosie
Szczecińskim"!!!

Prezydent Miasta Kołobrzeg
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieru

Piątek
Market
Sobota
»Zdrowie
Poniedziałek *Dom
Wtorek •••»•* Pieniądze i Firma
Środa ••••**• Praca-Nauka
Czwartek •« •• Automania
1 6809G1 K1 AC

chomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz.U. z 2004 r. nr 261,

poz.,2603 ze.zm. / na tablicy ogłoszeń usytuowanej na budynku
Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, na okres od 27 sier
pnia 2009 do 16 września 2009 roku wywieszony został do

publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 3 lokali
mieszkalnych położonych w Kołobrzegu przy ulicach:
Matejki 21/1, Bałtyckiej 28/3, Kniewskiego 1/2a.
76609G5K2A
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Alkohol - wróg wątroby
Podobno jest dla lu
dzi. To prawda, ale
pod warunkiem, że
to my sprawujemy
nad nim kontrolę,
a nie odwrotnie.

polega na tym, że bardzo łatwo
przeoczyć pierwsze sygnały tej

poważnej, niejednokrotnie groźnej zregenerowanie uszkodzonych
tkanek wątroby.
początkowo od czasu do czasu
Nieieczona marskość wątroby

dla życia choroby. Pojawiający się

ucisk z prawej strony brzucha czy

prowadzi do śpiączki, a w konse

przejściowe niedyspozycje tra

kwencji - do śmierci.

wienne - najczęściej nie budzą

Wątroba jest drugim, obok mó niepokoju. Często osoba cierpiąca
zgu, narządem najbardziej nara na marskość wątroby z powodu
żonym na szkodliwe działanie al

i odpowiednie, często bardzo dłu
Polecany tu lek zawiera związ
gotrwałe, leczenie - umożliwiają ki, które są wbudowywane w bło

Aptekarze mogą pomóc
Essentiale forte stosowany jest

lemasz w miarę picia alkoholu

ny komórek wątroby, uzupełnia

od 0,2
od 0,4
od 0,5
od 0,6
od 0,7
od 0,8
od 1,0
od 2,0
od 3,0

jąc ubytki powstałe wskutek pro
cesu

chorobowego

przyspieszając
uszkodzonych

oraz

regenerację
komórek.
Te

związki to fosfolipidy, które ha
mują też

proces

włóknienia

w wątrobie. Fosfolipidy są wy
dzielane do żółci i powodują ob

promila - popadasz w radosny nastrój
promila - stajesz się gadatliwy
promila - robisz się sentymentalny
promila - zaczynasz być despotyczny
promila - masz chwiejne nastroje
promila - zaczynają się zaburzenia wzroku
promila - wyzbywasz się wszelkich hamulców
promila - popadasz w stan oszołomienia
promila czujesz się jak sparaliżowany.

koholu. To ona go przetwarza. Je
śli musi robić to zbyt często,

nadużywania alkoholu dowiaduje wspomagająco w przewlekłych
się o tym dopiero wtedy, gdy nagle chorobach wątroby o różnym po
zapada na żółtaczkę - efekt zabu chodzeniu oraz gdy doszło do jej

skutki są tragiczne - dochodzi

rzeń w pracy wątroby. A nałogowe

uszkodzenia przez alkohol, sub

do uszkodzenia i obumarcia tka

picie zawsze prowadzi do uszko

stancje toksyczne oraz niektóre

nek wątroby, czyli do częściowej

dzenia tego ważnego organu.
Jeśli chorobę wykryje się odpo

leki. Wspomagająco stosuje się
też ten preparat, gdy cierpimy

wiednio wcześnie, zanim dojdzie

na nawroty kamicy żółciowej

Uczestniczą w trawieniu tłusz
czów i wchłanianiu rozpuszczo

dziennie, następnie 1 kapsułkę 3

przyjmować w czasie posiłków,

do całkowitej marskości, jest czas

i podczas

nych w nich witamin.

razy dziennie jako dawkę pod-

nie rozgryzając,

na podjęcie działań. Abstynencja

czynnościowych dróg żółciowych.

iub całkowitej marskości.
Gdy brzuszek boli...
Dodatkowe niebezpieczeństwo

leczenia

zaburzeń

niżenie stosunku cholesterol fosfolipidy oraz zwiększają roz
puszczalność cholesterolu w żół
ci, co ma istotne znaczenie
w profilaktyce kamicy żółciowej.

Essentiale forte zażywa się do-

Na uporanie się z jednym małym kieliszkiem wódki lub średnią lamp
ką wina nasz organizm, a głównie wątroba, potrzebuje około 60-90
minut.

ustnie w ilości 2 kapsułki 3 razy

trzymującą. Leczenie powinno

trwać 6-12 miesięcy. Lek należy

HENRYK SOBOLEWSKI

REKLAMA

eoccsaDaw 1T1YGGDNIÄ!
Essentiale*
Forte___
Ijkgnesium
Połfa-Łódi

******.

EtepMnniBS

~
Mm

mmi

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
2830109G1K2A
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Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA SKARPIE” w Koszalinie

BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza

na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
przy ul. Sucharskiego 4 „A”/17 i umowy przeniesienia własności tego lokalu.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 194,195 i 196/2 o
łącznej powierzchni 0,1235 ha, położonej przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice, przeznaczonej pod

Lokal mieszkalny o łącznej pow. użytk. 45,3 m2 położony na IV piętrze w nieruchomości położonej na działce gruntu nr 90/52
o pow. 0,2637 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01 K/00078924/4.
Cena wywoławcza 134.100,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni w Koszalinie przy ul. Na Skarpie 17
Wadium w kwocie 10.000,00 zł. należy wpłacić w kasie Spółdzielni w dniu przetargu do godziny 10.30.
Mieszkanie można oglądać w dniu 31-08-2009 r. w godz. 14.00 -16.00. Warunki przetargu zostaną podane w dniu przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 094-347-66-44 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Na Skarpie 17, pok. nr 21.
2839009G1K1A
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BURMISTRZ
BIAŁEGO BORU
informuje, że

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Biesiekierz - dla zespołu elektrowni wiatrowych
wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną
w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino

na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr
80, poz. 717 z póżn. zm. )
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Biesiekierzu
uchwały Nr XXXII/249/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz - dla
zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną
i energetyczną w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino,
obejmującego obszary w rejonie miejscowości Parsowo i
Świemino wyznaczone w załączniku graficznym do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Gminy Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103, w terminie do 21
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze
zm.) na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Białym Borze przy ul.
Żymierskiego 10, został
wywieszony na okres 21 dni,
wykaz nieruchomości
przeznaczonych do zbycia
według Zarządzenia
Burmistrza Nr 80/09 dnia
26.08.2009 r. W wykazie
został ujęty lokal mieszkalny
przy ul. Podgórnej 2/3 w
Białym Borze, przeznaczony
do sprzedaży na rzecz

WÓJT GMINY BIESIEKIERZ

najemcy.

zabudowę mieszkalno - usługową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 72.000,00zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 października 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul.
Ratuszowa 1 - sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z2004 r. Nr 167, poz. 1758 z poźn. zm.).
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 7.200,00 zł oraz okazanie
komisji przetargowej:
dowodu wniesienia wadium
w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do
rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w
sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu
w przypadku cudzoziemców- przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2009 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem
bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO
Oddział Bobolice Nr49 85661013 0200 2020 20010003. Za date wniesienia wadium uważa się date wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej
wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego wterminie określonym w ogłoszeniu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby,
która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
1.
Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 194,195 i 196/2 brak jest aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego, przy czym w obowiązującym obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Bobolice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jestjako mieszkalnictwo i usługi.
2.
W Sądzie Rejonowym w Szczecinku między innymi dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

2861509G1K3A

92709G3K2A

10.
11.

Reklamy zlecane do naszych
dodatków tematycznych
ukażą się jednocześnie
w „Głosie Koszalińskim",
„Głosie Pomorza"
i „Głosie Szczecińskim"!!!

Piątek

••••*• Market

12.

Sobota •••••• Zdrowie
Poniedziałek #• Dom
Wtorek •••••• Pieniądze
Środa •••••♦• Praca-Nauka

40866.
Licytacji podlega cena nieruchomości netto.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o 22% podatek VAT, płatna jest jednorazowo przed zawarciem
umowysprzedaży wformie aktu notarialnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 01.07.2009 r.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 10 sierpnia 2009 r.
Gminie Bobolice nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Nabywca działek nr 194,195 i 196/2
zobowiązany będzie oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy
Bobolice wszelkich roszczeń wynikających ztego tytułu.
W związku z lokalizacją na działkach nr 194,195 i 196/2 sieci uzbrojenia technicznego, to jest podziemnej sieci gazowej oraz
energetycznej wraz z lampą oświetleniową, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nabywanej
nieruchomości nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności gruntowej, polegającej na prawie dostępu do tych sieci w celu
ich eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii i modernizacji, na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. - Oddział
Zakład Gazowniczy w Koszalinie z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 55/57 oraz Zakładu Oświetlenia Drogowego„Północ’ Sp. z o.o.
z siedzibą w Karlinie przy ul. Moniuszki 8A, a także ich następców prawnych.
W przypadku kolizji podziemnych sieci uzbrojenia technicznego z planowaną inwestycją nabywca nieruchomości dokona ich
przełożenia na własny koszt w porozumieniu z ich właścicielem.
Wszelkie koszty związanez uporządkowaniem nieruchomości i jej przygotowaniem pod zabudowę ponosi nabywca.
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem
postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Przedmiotowa nieruchomość winna być zabudowana zgodnie z opracowanymi dla niej „WARUNKAMI I ZASADAMI
ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ZABUDOWY”. W przypadku nie wywiązania się nabywcy z zapisów zawartych w „Warunkach i
zasadach zagospodarowania oraz zabudowy” Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości na okres 5 lat oraz
możliwość naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania

nieruchomości.
„ Warunki i zasadyzagospodarowania oraz zabudowy” opisanej wyżej nieruchomości, a także informację o roszczeniach Gminy Bobolice
w przypadku niedotrzymania przez nabywcę zapisów zawartych w „ Warunkach I zasadach zagospodarowania oraz zabudowy", można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro) - tel. 094 34 58421 oraz na stronie internetowej www.bobolięę.pl w
Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro) oraz telefonicznie pod numerem 094

Czwartek •»§• Automania

3458421.

f///////mmf

NADMORSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
KOŁOBRZEG - DARŁOWO

USTKA - SOPOT

76 lOO SŁAWNO, ul. Koszalińska 36A/B

teł. 059/810 44 89, 094/355 48 07; fax 059/810 4 4 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

USTKA 2009

Jesteśmy liderem na rynku opakowań jednorazowych

Tprminy:07.09.2009 - 11.09.2009
07.12.2009 - 11.12.2009

W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP dla:
□
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

Miejsce pracy: województwo pomorskie (Słupsk)

Od kandydatów oczekujemy:
- Doświadczenia zawodowego w zakresie sprzedaży
- Łatwości w nawiązywaniu kontaktów z klientami
-

ROZPOCZĘCIE
07.09.2009
07.12.2009

godz. 14.00
ROZPOCZĘCIE
08.09.2009
08.12.2009

godz. 09.00

Kreatywności
Komunikatywności
Dyspozycyjności
Konsekwencji i wytrwałości w dążeniu do celu

KURS OBSŁUGI RĘBAKÓW

np. Scorpion

KURS KONSERWACJI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH I DŹWIGNIC.
Wciągarek, suwnic, żurawi samochodowych, podestów, podnośników,
dźwigów i wózków podnośnikowych.
Kurs kończy sie eqzaminem i wydaniem uprawnień przez UDT.
KURS OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH I DŹWIGNIC.

Oferujemy:

Wciągarek, suwnic, żurawi samochodowych, podestów, podnośników,

- Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

dźwigów i wózków podnośnikowych.

-Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
- Narzędzia potrzebne do realizacji celów: samochód służbowy,

Kurs kończy sie eqzaminem i wydaniem uprawnień przez UDT.
KURS OBSŁUGI, NAPRAW, KONSERWACJI URZĄDZEŃ

telefon komórkowy

ENERGETYCZNYCH.
Na stanowiskach eksploatacji „E" i dozoru „D" w grupach:

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

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV

Grupa I - urządzenia elektryczne,
Grupa II - urządzenia cieplno - mechaniczne,

wraz ze zdjęciem oraz listy motywacyjnego na adres:

Grupa III - urządzenia qazowe.

DAKAR Sp. z o.o.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW POJAZDÓW GAZEM SKROPLONYM

JAN KOWALCZYK

(LPG)
Kurs kończy

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 15a
tel. 059/848 25 05, fax 844 25 05
r.berbecki@dakar.slupsl.pl

11.09.2009
11.12.2009
godz. 10.00

sie

egzaminem i wydaniem uprawnień przez TDT.

PROWADZIMY RÓWNIEŻ KURSY I SZKOLENIA W MIEJSCU I CZASIE WYBRANYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ
W PRZYPADKU ZLECEŃ GRUPOWYCH STOSUJEMY ZNIŻKI W OPŁATACH.

Informacja telefoniczna :

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883)

(059) 810 4489, (094) 355 4807
602 632 816, 501 511 432
e-mail: knap@knap.pl

ZAJĘCIA TEORETYCZNE PROWADZONE SĄW OŚRODKU
..JANTAR” 76-270 USTKA UL. WCZASOWA 14.

776109SLBI-LA

758509SLBI-LA
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KOMPUTER STACJONARNY
dwurdzeniowy procesor Intel Pentium Dual Core E6300, pamięć
operacyjna 4 GB, dysk twardy 1000 GB (ITB), karta graficzna
GeForce 9500 1024 MB, nagryworka DVD

/Ivans

BIAŁOGARD: ul. I Maja 5, BYTÓW: ul. Drzymały 2, CZAPLINEK: ul. Długa 19-23, CHOJNICE: Al. Bayeux I, GOLENIÓW: ul. Konstytucji 3 Moja 15, GRYFICE: ul. W. Polskiego 59 (DH REGA), GRYFINO: ul. Chrobrego 15
KOŁOBRZEG: ul. Łopuskiego 23, KOŁOBRZEG: ul. Sienkiewicza 19, KOSZALIN: ul. Boh. Warszawy 2a (NOMI), KOSZALIN: ul. Połtawska 8, KOŚCIERZYNA: ul. Wejhera 16, LĘBORK: ul. Toruńska 6 (KAUFLAND)!
ŁOBEZ: ul. Kościelna 4/1, POLICE: ul. Piłsudskiego 52, SŁUPSK: ul. Kołłątaja 25, ŚWIDWIN: PI. Jana Pawła II 7, ŚWINOUJŚCIE: ul. Grunwaldzka 97/2
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OGŁOSZENIA

poniedziałek 31 sierpnia 2009

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje,

GRYFIA

SA

Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA" Spółka Akcyjna w Szczecinie
ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin (Polska)
Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz.U. z
2004 r. nr 261, poz. 2603 z póź. .zmianami / oraz decyzji
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 18.08.2009r./ na
tablicy ogłoszeń usytuowanej na budynku Urzędu Miasta
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, został wywieszony do
publicznej wiadomości wykaz na okres od 04.09.2009 r.

do 24.09.2009 r.
- działki nr 25/4 i 28 obręb 6, położone w Kołobrzegu
przy ul. Wschodniej;

PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI SOCJALNEJ BUDYNKU G -102
NA TERENIE SZCZECIŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ „GRYFIA” SA

Koszalińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nasz Dom”
w Koszalinie
zaprasza do składania ofert na

remont dachu budynku
przy ul. Piłsudskiego 70-72
w Koszalinie.
Specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebrać w godz.
od 7.00 do 15.00, w sekretariacie
Spółdzielni przy ul. Szymanowskiego 14
w Koszalinie.
Termin składania ofert do dnia

14.09.2009 r.
2884309G1K3A

76709G5K2A

Studium języków obcych
1.
Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA” Spółka Akcyjna w Szczecinie ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin

OGŁOSZENIE

GLfB

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art.39 ust. 1 pkt 1,
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę
Nr XXXII/249/09 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia
29 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biesiekierz - dla zespołu
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną
i energetyczną w obrębach Parsowo, Swiemino i
Warnino
oraz
wszczęto
przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji ustaleń wyżej
wymienionego
planu.

tel 51090066$

3 Maja 77 (fałowiec)

(Polska) tel.+48 0914242444 fax.+48 0914242337; e-mail: p.skoczylas@gryfia.com.pl
Przedstawiciel upoważniony do kontaktów: Piotr Skoczylas, Jacek Glinko
2.
Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest „Przebudowa części socjalnej budynku G -102 na terenie Szczecińskiej Stoczni
Remontowej GRYFIA S.A.
3.
Termin realizacji zamówienia - lata 2009/2011.
4.
Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert - siedziba Zamawiającego (Kancelaria) budynek Zarządu Vp. pokój Nr 515. Termin
przyjmowania ofert do dnia 21.09.2009 do godz. 12.00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
5.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli Oferentów dnia 22.09.2009 o godzinie 10.30 w
siedzibie Zamawiającego Budynek G -118 (budynek Zarządu) II p. pokój Nr 213.
6.
Podstawa przygotowania oferty
Podstawą przygotowania oferty jest niniejsze ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
którą zainteresowani Oferenci mogą pobrać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w budynku G - 21
(Główny Energetyk) w pok. Nr 3 w godzinach od 7.00 do 14.00.
7.
Warunki uczestnictwa
Uczestnictwo jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych uczestniczących w
postępowaniu indywidualnie albo grupowo (konsorcjum) z obszaru gospodarczego WE.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w postępowaniu określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

/lamy iu lau
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Zapisy w fodzmadi 14-19

WÓJT GMINY BIESIEKIERZ

8.
Liczba ofert
Oferenci mogą złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Oferty częściowe nie zostaną rozpatrzone.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.

Sławno ' Cj©§zk©wskiego 4

732809SLBH_A

2861809G1K3A

Wadium

Wadium wynosi 100 000 PLN.
Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego

10. Okres ważności ofert
Oferty muszą pozostawać ważne w okresie 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert.

z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

11. Warunki gwarancji
Zamawiający ustala termin gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 3 lat.
12. Kryteria oceny ofert
Zmawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na postawie kryterium
oferowanej ceny.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty - na

■onkurs

ofert w ramach zadania

„Zachowanie dziedzictwa morskiego oraz
zwiększenie świadomości morskiej młodzieży”

każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych tego unieważnienia.
211809SZH-A

W ramach realizacji zadania wsparciu będą podlegały projekty z zakresu organizacji przedsięwzięć
mających na celu zachowanie dziedzictwa morskiego oraz zwiększenie świadomości morskiej
młodzieży.

BURMISTRZ BOBOLIC
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na drugiej kondygnacji budynku

Na realizację tego zadania przeznaczono z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok
środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł brutto.

mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 w miejscowości Wilczogóra, gmina Bobolice wraz z udziałem wynoszącym
105/1000 części w zabudowanej budynkiem mieszkalnym działce gruntu nr 4/33 o powierzchni 0,2440 ha, obręb
ewidencyjny DARŻEWO oraz w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą wyłącznie do

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową
w zakresie zadań obejmujących zakresem przedmiotowym tematykę konkursu.

użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Lokal mieszkalny nr 4 składa się z jednego pokoju, kuchni i wc o łącznej powierzchni użytkowej 36,30 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.000,00 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 października 2009 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 - sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz
cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (Dz. U. z2004 r. Nr 167, poz. 1758zpoźn.zm.).
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.200,00 zł
oraz okazanie komisji przetargowej:
dowodu wniesienia wadium
w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub
reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a
podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących
podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą
przetargu
w przypadku cudzoziemców- przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2009 r. włącznie (z zaznaczeniem, którego lokalu dotyczy)
przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach BAŁTYCKI
BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO Oddział Bobolice Nr 49 8566 1013 0200 2020 20010003. Za date wniesienia
wadium uważa sie date wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Wadium można

Oferty należy składać, w jednym egzemplarzu, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
konkursowego o naborze ofert (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Oferty należy składać
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w ramach zadania Zachowanie
dziedzictwa morskiego oraz zwiększenie świadomości morskiej młodzieży”, w sekretariacie Wydziału
Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego, PI. Flołdu Pruskiego 8, Szczecin (I piętro pokój 7,
w godz. 8:00 - 15:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego; Wydział Infrastruktury i Transportu, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie kompletnej oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz
innych dokumentów wskazanych w Regulaminie konkursu, spełnienie wymogów formalnych
w zakresie kompletności dokumentów i ich zawartości, uzyskanie w ocenie merytorycznej co najmniej
65% punktów łącznie oraz przekroczenie minimalnych progów punktowych w poszczególnych
kryteriach wskazanych Regulaminem, posiadanie przez Zarząd Województwa wolnych środków

finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie z Zarządem Województwa umowy o realizację zadania,
której wzór stanowi załącznik do Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264, poz. 2207) oraz zgodne z umową jej wykorzystanie.
Termin realizacji liczy się od momentu podpisania umowy do dnia 9.12.2009 r.
Wybór oferty nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru.

także wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu (pokój nr 8,1 piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do
15.00. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim
wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w terminie określonym

Ocenie merytorycznej podlegać będą oferty złożone w terminie, kompletne co do wymaganych
zapisów i załączników, podpisane przez uprawnione osoby, złożone na wymaganym druku.

w ogłoszeniu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom

1. Merytoryczna wartość ofert (max 10 punktów, dolny próg 4 punkty)

przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

2. Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (posiadanie przez oferenta
odpowiedniego potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) (max 5, dolny próg 2).
3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze (max 2).

4. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

Informacje dodatkowe:
1. W Sądzie Rejonowym w Szczecinku dla lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Wilczogóra 6,
gmina Bobolice prowadzona jest księga wieczysta KW nr 37269, zaś dla działki gruntu nr 4/33 księga wieczysta
2.

Kryteria oceny merytorycznej ofert:

KWnr37013.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z

3.

2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upłynął 01.07.2009 r.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 11 sierpnia 2009 r.

4.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w

5.

formie aktu notarialnego.
Lokal mieszkalny będzie można obejrzeć w dniach ll września i 25 września 2009 r. w godzinach od 10.00 do

6.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz

11.00.
przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro) oraz telefonicznie

(max 5, dolny próg 2).

5. Zakres finansowania zadania z innych źródeł niż Budżet Województwa (max 5).
6. Zgodność proponowanej oferty z celami programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju
gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015” (max 5, dolny próg 2).
Wyboru oferty w drodze konkursu dokonuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Informacja zawierająca rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip-zachodniopomorskie.pl (zakładka: Konkursy
i Przetargi, menu: Konkursy, Konkursy rozstrzygnięte) oraz w siedzibie Urzędu w miejscu
przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
Na realizację tego samego zadania w 2008 r. ze środków budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego przyznano dotację w wysokości 20 000,00 zł brutto. Dotację otrzymała
Fundacja Flis Odrzański.
Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip-zachodniopomorskie.pl (zakładka:
Konkursy i Przetargi, menu: Konkursy) oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na
zamieszczanie ogłoszeń. Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Filipczak tel.: (091) 44 19 163.

pod numerem 0943458421.
92209G3K2A
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co tydzień do wygrania
O wypasionych rowerów
z profesjonalnym osprzętem Shimano!

Stargard Szczeciński
ul. Piłsudskiego 15

Kołobrzeg
ul. Giełdowa 8

Miastko
ul. Armii Krajowej 29

Bytów
ul. Wojska Polskiego 35

teI. 091 577 54 25

tel. 094 354 09 25

tel. 059 857 55 30

tel. 059 822 21 14

Sławno
ul. Jedności
Narodowej 7a

Lębork

Lębork

Słupsk

KAUFLAND

BELWEDER

GALERIA PODKOWA

ul. Toruńska 6

Plac Pokoju 23/25

ul. Tuwima 3 A

tel. 059 810 73 98

tel. 059 862 22 62

tel. 059 863 29 95

tel. 059 842 72 63

Gryfice
ul. Niepodległości 41
tel. 091 384 50 50

COLT!

DAKAR
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WIELKA WYPRZEDAŻ
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

OGŁOSZENIE

(SZWEDZKA JAKOŚĆ U!)

0 wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
1 kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino w obrębach
ewidencyjnych Łabusz, Mścice, Strzeżenice, Śmiechów i Tymień

ŁĄCZNIKI DREWNA,
WIĘŹBY DACHOWE
OD

Z

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.),
uchwały Rady Gminy w Będzinie NrXII/lll/07 z dnia 22 listopada 2007 r. oraz na
podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227
zpóźn.zm.)
BLACHA OCYNK,

ŚRUBY, NAKRĘTKI,

zawiadamiam

POWLEKANA

WKRĘTY, ZAWIASY

ODIACH: ZŁ//1. R KU 5 Z

OD

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino w obrębach
ewidencyjnych Łabusz, Mścice, Strzeżenice, Śmiechów i Tymień wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 17.09.2009 r. do 16.10.2009 r. w
siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie pokój nr 1, w godz. od 10°° do 14°°. Przedmiotem

2,90 ZL/1 KG

www.2009.Gaskom.pl, SŁUPSK, UL. KILIŃSKIEGO 26, TEL. 505-171-321
722609SLBH_A
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SPOŁDZiELNiA MIESZKANIOWA "RAZEM"
76-200 Słupsk, ul. Hubałczyków 14
059/842-16-97, kom. 0695-944-600
691909SLBH_A

np

Producent mebli Prestige S.A.
zatrudni pracownika na stanowisko:

PRESTIGE

KONTROLER JAKOŚCI

Wymagania:

- doświadczenie na podobnym stanowisku
- znajomość procesów technologicznych w meblarstwie - mile widziana
- wykształcenie min. średnie - preferowane wyższe techniczne

www.nadaj.pl

List motywacyjny oraz CV proszę przesłać na adres:
sekretariat@rattanprestige.pl w temacie wpisując nazwę stanowiska
lub Prestige S.A., 75-131 Koszalin, ul. Żwirki i Wigury 4

zmiany studium jest określenie polityki przestrzennej gminy w obszarach zmiany w
tym lokalnych zasad zagospodarowania a także dokonanie ustaleń wymienionych
wart. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 15.10.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie o godz.
1700.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i -fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące
projektu studium. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy składać na
piśmie do Wójta Gminy Będzino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie dodnia 06.11.2009 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwagjest Wójt Gminy Będzino.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
nie jest w tej sprawie prowadzone.
2896909G1K2A

2876609G1K1A

416109G1K1W
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GRYFIA,
Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA” Spółka Akcyjna w Szczecinie
ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin (Polska)
Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Jesteśmy liderem na rynku opakowań jednorazowych
PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI SOCJALNEJ BUDYNKU G -102
NA TERENIE SZCZECIŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ „GRYFIA” SA
1.
Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA” Spółka Akcyjna w Szczecinie ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin

W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Miejsce pracy: województwo pomorskie (Słupsk)

(Polska) tel.+48 0914242444 fax.+48 0914242337; e-mail: p.skoczylas@gryfia.com.pl
Przedstawiciel upoważniony do kontaktów: Piotr Skoczylas, Jacek Glinko

Od kandydatów oczekujemy:

2.
Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest „Przebudowa części socjalnej budynku G -102 na terenie Szczecińskiej Stoczni

- Doświadczenia zawodowego w zakresie sprzedaży
- Łatwości w nawiązywaniu kontaktów z klientami

Remontowej GRYFIA S.A.
3.
Termin realizacji zamówienia - lata 2009/2011.

- Kreatywności

- Komunikatywności

4.
Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert - siedziba Zamawiającego (Kancelaria) budynek Zarządu Vp. pokój Nr 515. Termin

- Dyspozycyjności
- Konsekwencji i wytrwałości w dążeniu do celu

przyjmowania ofert do dnia 21.09.2009 do godz. 12.00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
5.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli Oferentów dnia 22.09.2009 o godzinie 10.30 w

Oferujemy:

siedzibie Zamawiającego Budynek G -118 (budynek Zarządu) II p. pokój Nr 213.

- Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

6.

Podstawa przygotowania oferty

Podstawą przygotowania oferty jest niniejsze ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

którą zainteresowani Oferenci mogą pobrać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w budynku G - 21

- Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
- Narzędzia potrzebne do realizacji celów: samochód służbowy,
telefon komórkowy

(Główny Energetyk) w pok. Nr 3 w godzinach od 7.00 do 14.00.
7.
Warunki uczestnictwa
Uczestnictwo jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych uczestniczących w
postępowaniu indywidualnie albo grupowo (konsorcjum) z obszaru gospodarczego WE.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV
wraz ze zdjęciem oraz listy motywacyjnego na adres:

Szczegółowe warunki uczestnictwa w postępowaniu określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DAKAR Sp. z o.o.

8.
Liczba ofert
Oferenci mogą złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Oferty częściowe nie zostaną rozpatrzone.

JAN KOWALCZYK
76-200 Słupsk

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.
Wadium
Wadium wynosi 100 000 PLN.

ul. Słoneczna 15a
tel. 059/848 25 05, fax 844 25 05

10. Okres ważności ofert
Oferty muszą pozostawać ważne w okresie 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert.

r.berbecki@dakar.slupsl.pl

11. Warunki gwarancji
Zamawiający ustala termin gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 3 lat.
12. Kryteria oceny ofert
Zmawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na postawie kryterium
oferowanej ceny.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty - na
każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883)

prawnych i finansowych tego unieważnienia.
'
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OGŁOSZENIA DROBNE
Ogłoszenia pochodzą:
(GK)- obszar koszaliński
(GP)- obszar słupski
(GS)- obszar szczeciński
(Ił)-ogłoszenie
z internetowego systemu
ogłoszeń www.nadaj.pl

PODATKI profesjonalnie

"INVESTA" Nadzory,

POL-BRUK fachowo.

odkup, zamiana. Kredyty 0% wpłaty-

0512-181-110. (N)

94-3419-347 (GK)

kosztorysowanie 0608-558-166;

0698-799-003.

uproszczone i gotówkowe. Koszalin,

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

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

Szczecińska 90. (094)346-59-16.

OPEL Zafira 1.6 (1999) 18700zł,

www.briinvesta.pl (GK)

0-604-863-345.

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

25617/A

"AUTO-RADO" Komis. Import z UE.

Krakusa i Wandy (Baza PKS)
Sprzedaż: www.autorado.pl
(GK)

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

25614/A

(094)346-59-16 www.max-car.pl
(GK)
25618/A

A4 1.9 TDI (1996), zarejestrowany,

600-925-899. (GK)
---------------------------------------------------------

28370/B

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

28909/A

AUTO Cent mm II, Szczecińska 2
(wiaduky), raty, skup, sprzedaż,
zamiana, 059/8456-466. (GP)
---------------------------------------------------------

03649/A

AUTO Komis Furmański Koszalin,

Tel/fax 094340-29-55,

ÜÜÜÜÜÜ!!!!!!!!!!!!!!!!

www.autohandel.info.pl

(GS)

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

01178/B

MIII! Rozbite, złomowanie

25270/A

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

BMW E36,2.5 TDS, touring XII, 96.

12.700,- 606-943-254.

(GK)

602-506-359. (GK)

28986/A

CLIO 95 dizel, ładny
05948/C

MN!!! Auto-kasacja, Szczecinek.
(GK)

0517-087-057. (GK)
28931/A

00728/D

060246-93-99.

Szczecińska 67. Transport gratis!

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

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

(GK)

(GK)

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

(GK)

AŻURY betonowe szare i kolorowe,

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

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

28686/8

RENAULT Espace LPG 2,8 1996 r.,

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

05948/B

- --------

25959/A

(GP)
03927/A

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

00728/C

Odbiór, gotówka. 691-816-004.
(GK)
---------------------------------------------------------

00812/E

AUTO - handel- komis "MIKARO"

kupi każde ładne zarejestrowane -

BUDOWA domków, remonty,

T4 2,5 TDI (1997). BMW 520i

suche drewno, łaty, płyty OSB,

pokrycia dachowe, docieplenia,

(1996). VW T4 2.5TDI (1997).
603-075-745. (GP)

podłogówka, podbitka, boazeria,

elewacje - tanio! Słupsk,

——-------------------- ;

:

V----------------

03807/C

Ulgratis!!!. "TARG DRZEWNY"

ładowność 0604-070416.

8 do 16)- 094/343-51-80. (GK)

(GK)
00757/A

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

VW Passat 1.9TDI ,110KM

!!!!!!!!!! ŻWIR, PIASEK,

(1998/99) ksenon, sedan,
0-604-894-799. (GP)

WYKOPY. ROZBIÓRKI K-LIN:

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

07724/A

bdb, 27000zł. 0601-89-58-80.

sprzętu budowlanego i

(GP)

----- —-----

glebogryzarki, wertykulator. ZENIT
BAU, Mieszka 1,094/342-62-16.
—------------------------------------------------------

KOMIS, sprzedaż, skup, zamiana.

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

(GK)

ul. Kossaka 116
28954/A

109500, stan idealny

WWW.AUTO-SZROT.COM

(N)

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

19248/A

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

03881/C

28329/A

!!! I Posadzki betonowe
mixokretem 10 zł/mkw.

SKUP- sprzedaż samochodów

0728-855-872. (GK)

V-classe Trend 2001r.

(GK)

całych i uszkodzonych, kasacja.
Bierkowo, 059/811-91-50,

NISSAN Miera 2003r.

0606-206-077 (GP)

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

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

501-243-090.
06891/B

AUTO SPRZEDAŻ
0606-694-977.

512-041-905.

(GK)

18. Kupujemy samochodygotówka! www.amcspj.pl 094/34606- 59. Kantor Wymiany Walut
—

25267/A

28686/C

OCTAVIA kombi (IX.2006) 1.9 TDi.

Passat TDi (2002) 0602-335426.
(GK)
---------- ------------------------------:----------------

28491/A

506-334413. (GK)
-------------------- -- -------------------------------- —

"AUTO-CENTRUM" Szczecińska

28968/A

OPEL Astra 1993r„ 502-386-963.

68A Koszalin. Odkup aut,

(GK)

kom is,kredyty.

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

www.car-center.com.pl
508-187-888. (GK)
---------------------------------------------------------

28793/A

OMEGA B (1997) sekwencja,

(GK)

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

(GK)

(GK)

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

"AMC" Auto Komis, Gnieźnieńska

094/341-05-95.

NISSAN serena 1996 r. 7-osob.

OCTAVIA 1.9 TDi 2002,

przyczep, serwis, części.
---------------------------------------------------------

28270/A

2.3D przegląd 08/2010 cena do
uzgodnienia. 0602-642-040.

(N)
—----------------------------------------------------

28822/A

03952/B

0-606-977-606. www.servbud.pl
(GP)
---------------------------------------------------------

(GK)
26041/A

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

606- 652-391. 609-573-602.

(GK)

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

28821/A

059/842-98-01. (GP)
---------------------------------------------------------

Teren kołobrzeski i koszaliński.
0788-975-036, 602-776-617.
(GK)

(GK)

----------------------------------------------------- ---22443/A

607641142.

(GK)

profesjonalnie. Słupsk,

WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW W

0512-378-002.

I!! POLBRUK, układanie.

517417-615.

94-342-79-28;

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

(GK)
25698/A

07486/A

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

BUDOWLANEGO. REMONDIS TEL.
091/43-10-838

(GS)

------------------------------------------------------—
26632/A

I!! Profesjonalnie glazura,

KOPARKO- ładowarka

(GK)

terakota, elektryka, hydraulika,

0604-564-261. (GK)

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

handlowe, KPiR, ZUS, Płace, Kadry.

513-351-076. (GK)

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

Promocyjne ceny. Tel.

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

0663-903-616

!! BALUSTRADY, ogrodzenia, bramy

25644/A

(GS)

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

02113/B

0607- 610-610. (GK)

www.metalstyl.slupsk.pl

(GP)

HUS - DOBflPZTUiO PBAWHIE

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

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

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

2851909G1K2A

22697/A

! Najtaniej materiały hydrauliczne.

LEKARSKIE
26195/A

MALOWANIE! 0500-354-255.

(GK)

!!! 0885-893-714 ginekolog.
(GP)
-------------------------------------------------- :------

28181/A

MINIKOPARKA 55zl/ h,

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

695468-073.

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

(GK)

Poznańska 42, 059/84-13-260,

MINIKOPARKA: kopanie, kucie
betonu- Koszalin, 094/342-62-16.

Agnieszka Koczerga; narkoza,

(GK)

wybielanie, chirurgia

03994/A

I STANY surowe Nadzór
500090871. (GK)
28781/B

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

------------------------------ ---------‘-------- --------

28909/C

26085/A

01380/A

GABINET stomatologiczny

-

Plac Broniewskiego 14,
0-59/842-85-10 (GP)

07460/B

ALKOHOLIZM- odtruwanie, dojazd

Hurtownia SANTEX, Słupsk,

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

Kontakt: 0511 008 055

07749/A

25622/A

_____ GABINETY

przyłącza wod.- kan.
---------------- :------------------------- —--------

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

HOHKUHEHCYJKE CEKY1

KOPARKO- ładowarka, minikoparki,

schody kręte, 0608-626-016

SKORZYSTAJ
- UNIKNIESZ BŁED6W III
Profesjonalne przygotowanie
dokumentów do pierwszego
wpisu lub zmian w Krajowym
Rejestrze Sądowym wszystkich
podmiotów gospodarczych.

28790/B

28420/A

01877/A

ZADASZENIA, bramy. 501-682-902.

BIURO rachunkowe Szczecin: księgi

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

27750/A

KONTENERACH, WYNAJEM RĘKAWA

(GP)

KOPARKĄ, minikoparką
602184437. (GK)

BIURO Podatkowe: księgi, kadry,

28108/A

USŁUGI ładowarką 3,5t,

cement, www.spinbau.pl

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

05404/A

USŁUGI koparkami i transport.

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

01122/A

07058/B

TYNKI maszynowe, tradycyjne,

roboty melioracyjne -

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

07169/B

TYNKI maszynowe, tanio i solidnie;

I!!! TYNKI maszynowe, gips,

płace, ZUS. Koszalin,
(GK)

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

KOPANIE i czyszczenie stawów,

01122/B

TYNKI maszynowe 0601-597-349.

DO UZGODNIENIA. 0603-961-212.

(094)34546-52.

0728-855-872. (GK)
25517/A.

28882/A

OPEL Corsa 2004r, 606751130
26836/A

500435380 (GK)
---------------------------- -------------------------

(GK)

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

MN!!!! WYPOŻYCZALNIA

00745/A

01070/A

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

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

01149/A

TYNKI gipsowe. 0500435-310.

GRUZ MIELONY, DUŻA ILOŚĆ, CENA

Koszalin, Krucza 21,

zacierane (mixokret) spinbau.pl

(GK)

01149/B

(GK)

wykonawstwo, rzeźba. "EW-BUD".

28585/A

!!!!!!!!!! Windykacja, skup

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

27881/A

-----------------------------------------------------------------------01015/A

KOMINKI, projektowanie,

wierzytelności. 094-347-32-86

! Księgowość, Promocja!

25903/A

KLINKIER, mury, słupki,
22585/E

MERCEDES Vito -2001r. Mercedes

094/35-815-35, 0601-886-779.
00224/A

(GK)

0784-629-648.

(GK)

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

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

28267/A

(GK)

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

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

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

Stargard. 0504-672-242.

27014/A

'

———------------------- ■- --------- ------------ -

ELEKTRYK, www.kolsai.eu,

KIEROWNIK Budowy.

www.pltbau.pl tel.783935032.

!!!! POSADZKI maszynowe

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

(GK)

0665477-622 (N)

(GP)

0693-662-688. (GK)

(GK)

06828/B

TYNKI gipsowe, 0600-289-033.

(GP)

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

!!!!! "PITBAU" Budowa domów
pod klucz, docieplenia, elewacje

28496/A

www.szamba-poznan.pl

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

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

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

76409G3K2A

(GK)

0888-957-294 (GP)

(GK)

0509-306-265. (GK)

wolin@tur-plast.com.pl

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

06828/A

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

ŚWIADECTWA, certyfikaty

alarmy, 0508-155-121.

tel./fax (091) 326 07 62

604427-645.

0517-16-11-22 (GS)

0888-957-294 (GP)

DEKARSKIE usługi 514-374-780

GLAZURA. Elewacja.

POWYPADKOWE. Sprzedaż części.

SKUP aut za gotówkę!

01141/A

SŁUPSK - koparko - ładowarka

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

ul. Świerczewskiego 22

MERCEDES C180 1997r. Przebieg

00761/A

(GS)

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

TYNKI gipsowe, 0695-986-057.

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

00990/B

(GK)

ELEKTRYCZNE, domofony,

WOLIN
28713/A

MERCEDES S 140 509337098

25740/A

SCHODY, 0607-105-396,

SZAMBA producent 0509-151450

07751/A

MERCEDES sprinter 1997r.

(GS)

(GK)

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

00769/A

(GK)

SŁUPSK • polbruki - układanie.

28758/A

pila@tur-plast.com.pl

VW sharan 1.9TD 094/342-29-78

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

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

(GK)

28759/A

(GK)

(GP)
06891/A

513155 900.

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

505-753-604.

tel./fax (067) 2154944

zamiana na osobowy.
0602407481. (GK)

(GK)

03945/A

SCHODY drewniane, najwyższa

tynki. 0509414-658.

DACHY papy naprawa

28640/A

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

(GP)

CEBO-BUD. Domy pod klucz,

094/341-21-84.

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

PIŁA

(N)

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

28656/A

DACHY - dekarstwo.

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

HONDA city, 2007, 505-509-139.

Słupsk, Morska, 0606-206-077.
—

0504-026-801.

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

25414/A

centr. zamek, nowe alufelgi i opony,
6.000,- bordo metalik
666-243-595. (GK)

0604-558-929.
03835/A

BUDOWLANE, remonty,
(GK)

26086/A

RUSZTOWANIA wynajem. Słupsk,

608-779-189.

KOSZALIN

00740/A

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

28907/A

(GK)

BIURA HANDLOWE

KOŁOBRZEG

(GS)

(GP)

(GK)

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

ul. Koszalińska 52c

04378/A

—

wynajem, Koszalin 094/342-62-16.
----------------------------------------------------------

(GK)

CERTYFIKATY energ. 509-825-394.

kBBoanraaai

01382/A

KAŻDY do 2000 zł. 0502-992-198.

01127/A

minikoparka, 667-102-814.

26087/A

TUR-RASTi

KAŻDE auto kupię 602-589-000

Tel. 0502-011-742.

RUSZTOWANIA warszawskie:

(GK)

27628/B

GOLF III, (92), benz. 1.8, alarm,

AUTO. SKUP. Gotówka od ręki.

25639/A

BUDOWLANE- kompleksowo +

(GK)
28517/A

(GK)

jakość, niska cena 094 3418 263,

28909/B

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

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

0602-382430.
07169/A

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

metalik, Koszalin, 604-822-843.
——--------------------------------------------------

warszawskie do wynajęcia.
(094)342-62-97.

(GP)

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

VW Passat, 1,9 TDi, 1998, srebrny

07636/A

IVECO Daily 35 S13, 2.8 TDi (2001)

(GS)

26090/A

zagęszczarki, osuszacze,

FORD Escort 1.8 ID, kombi (1998)

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

AUTO skup wszystkie 662-291-909

0787-896-556.

ogrodniczego: minikoparki,
03869/A

25659/B

BUDOWA domów, itp.

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

VW Passat kombi TDI, 2001r., stan

28845/8

RUSZTOWANIA ramowe i

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

(GK)

!!!!!!!!! WYPOŻYCZALNIA

27917/A

ROBOTY ziemne, 508-199-555.

BUDOWA domów jednorodzinnych,

solidnie 0-601-597-349.

28603/A

(GK)

ROBOTY budów. A-Z. 694429-350.

03736/A

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

(0)608-163-247.

602-557-917.

(GP)

27953/A

(GK)
01035/A

0604-086-335.

Koszalin, ul. Lniana 20, (pn - pt od

28845/A

PRZYJMĘ gruz i ziemię

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

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

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

(GK)

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

(GK)

!!!!!!!!!!!!! BUDOWLANE

28370/A

gotówka. Białogard, 0504-835-801.
----------- -- -------------------------------------------

06986/A

SUPEROKAZJA! Lancia 2,0 (1998).

listwy. Transport w Koszalinie

26320/A

(GK)

------------------------------------------- 4------- —

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

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

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

0-790-370-909. (GP)

28316/A

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

AUDI, Polonez, inne- stan obojętny.

26837/A

BRUKARSTWO, tanio

(2005). 0603-075-745,

28380/A

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

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

SUPEROKAZJA! Avensis 2.2D

695468-073. (GK)

(GK)

27136/A

(GK)

28836/A

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

694429-350.

(GK)

siatkowe. Koszalin, 516-351-747

(GK)

24450/A

POSADZKI przemysłowe, polbruk

BALUSTRADY, słupki, ogrodzenia

-wszystkie jęz. 0-6914040-50

FRONTERA 4x4 6.800,

MN! KAŻDE do 500 zł!!!!!

0513-685-847.

TŁUMACZENIA "PERFEKT"

28878/A

(GK)

059/845-71-25.

25621/A

BALUSTRADY, ogrodź.

24536/A

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

(GK)

(GK)

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

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

(GK)

POLBRUK, kamień. 0511-393485.

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

SEICENTO 1,1 + gaz (2000)

0665-231-731.

03636/A

BALUSTRADY, ogrodź.

0501-682-902.

28595/A

POLBRUK, 0604 137 377.

(GK)

Słupsk, 0602-34-00-42. (GP)
03909/A

(GK)

POLBRUK, KAMIEŃ, 698-119-880.

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

7.000 zł, 0782466-720. (GK)
----------------------------------------- ————

' 25642/A

obrzeża, krawężniki "BUDŻEL",

księgowa-uprawnienia Księgi
handlowe 723495-600. (GK)

(GP)

(GK)

25635/A

------------------------------ ‘--------------------------

0-667-284-868, 059/84-20-978.

MN! 603-767-991

0660487-304

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

www.tralex2.pl

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

25744/A

PODATKI, zwrot Vat. 9434649-34

(GK)

M ! m AUTO-KASACJA Koszalin,

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

25645/A

SAMODZIELNA

CORSA (2004) kupiona w salonie,

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

autozłomowanie.

28686/A

(GK)

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

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

PRAWNIK, odwołania,
0505-670-041. (GP)

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

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

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

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

0660487-304

(GK)

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

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

07714/A

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

505-180-551
www.furmański.otomoto.pl
---------------------------------------------------------

sprawnych. Gotówka! (95-2005r),
509-270-859.

(GP)

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

PUNTO 2003,1.3 JTD,
512-041-905. (GK)

500-018-678. Kredyty:
608454-232.

28729/A

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

Mieszka I 5a. Kredyty 0% Wpłatygotówkowe, samochodowe, leasing.

Mmmmmi! skup aut

21

OPEL Vectra 1,7TD, (1996)

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

Podąjemystrefy
telefonicznych
numerówkierunkowych:
094 koszalińska,
0S9slupska
091 szczecińska

poniedziałek 31 sierpnia 2009

"AUTOKOMIS MAX-CAR" Sprzedaż,

leczenie, usuwanie zębów;
stomatologiczna, protetyka,

OGÓLNOBUDOWLANE 793403377.

implanty; Słupsk, Pobożnego 4/2,

(GK)

059-842-86-57. (GP)
26914/B

06234/A

22

OGŁOSZENIA DROBNE

poniedziałek 31 sierpnia 2009

GINEKOLOG- 0500-675-109

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

(GS

GINEKOLOG kobieta

(GP)

0516-808444.

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

(N)

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

28745/

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

26168,

infolinia: 0608-921-608.

(GK)

IEXPRES-KREDYT 059/840-22-72.

Augusta 41059-843-57-12 (GP)

091/422-00-67, 662-632-335

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

(Sz-n) (GS)

(GK)

tel.66048-93-21.

BORNY, 59/842-55-57,

ANGIELSKI 0506-116438.

21786

091/433-22-77. Szczecin

okulistyczny. Koszalin, O.Langego

"JANOSIK" kredyty na dowód

21.094/345-85-96 (GK)

091/820-51-22. Szczecin

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

25458

finansowo pozna odpowiednią
Panią z klasą 40-50 lat. Tel.

stomatologiczne VITRODENT

sobie nie poradzisz ze spłatą
kredytów? Nie czekaj! Pomożemy Ci

(GK)

059/8412450,0-604-170-112.
(GP)

272

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

"LOGOS kursy maturalne.

RA1YRAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,

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

0-602-644-337

(GK)
ABSOLUTNIE najlepsze kredyty, bez

biku i na oświadczenie do 30 tys.
Dojeżdżamy, tel. 095/720-65-42/

kredyty

(GK)

NIEMIECKI, 605-189-113.

.>AAUT0ALARMr

* * *
* ZSZ *
* fisC ,

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

wtryskiem już od 1.700,00

Bezpłatne szkoły:

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

23513/A

(GK)
25592/A

!! TŁUMIKI katalizatory złącza
Czekaj Zbigniew. Koszalin,
Szczecińska 13A (VIS)

(GK)

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

KONSOLIDACJA hipoteczna na 30

26246/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!! NOWOŚĆ. Konsolidacja +

504-367-555.

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

26670//

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

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

KREDYTY 091/818-54-38;

0503-575-091; 0512-530-139.

(GP)

Koszalin. (GK)

(GS)

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

dowód - etat, dział, gosp., emeryci,

01724/;

02106/A

ALARMY, blokady 196-30

25073/A

0-602-294-167.

(GK)

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

Słupsk, Galeria Podkowa

AUTO-CZĘŚCI usługi.

bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK.

059/840-34-70. (GP)

0-59/84-29-766

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

06395/A

NOWY Bank!!! Gotówka na

odsetki 7,08%. Słupsk:

POŻYCZKI pod zastaw.

0608-878-104

(GS)

POŻYCZKI z ubezpieczeniem

Koszalin 608-501-962.

01126/D

AUTOSZYBY, Tel:091/4646-017

SPŁATA innych. 0-501-35-48-25.

alternatory, rozruszniki,diagnostyka

zł- 094/342-24-51,

(GP)

komputerowa silnika. Z. Augusta

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

26356/C

07064/C

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

(GK)

ubezpieczeniem. Teren: Koszalin,
692469-894.

27791/A

!!! 100 000 bez poręczyciela, 120

27033/A '

SZYBKO I SPRAWNIE! KREDYTY DLA

EMERYTÓW I RENCISTÓW,

AKUMULATORY, OLEJE.
BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,

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

(GK)

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE,
UL.FRANCISZKAŃSKA 97, TEL.
790456-355, 796-091-141.

059/842-92-38. (GP)

28430/B

OPONY NOWE, OSOBOWE,
CIĘŻAROWE, ROLNICZE, DUŻY

094-311-85-33.
rat. Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6.

(GK)

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

25742/A

13185/A

Wyprzedaż: używane, nowe do aut
dostawczych osobowych.

NOWE MOŻLIWOŚCI PRZYJDŹ I SAM

Prostowanie felg. Auto-serwis.

SPRAWDŹ!!! KOSZALIN,

„AK-TEL”. KUPIMY NOWE TELEFONY

"PIOTREX". K-lin, Karłowicza 18.

POŁTAWSKA 4/7( JOWISZ OBOK

Z SIMLOCKIEMI BEZ 662-193-884

APTEKI POD LWEM) 094 3426838

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

(GK)

!!! Na dowód 20 tys.

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

0790-272-145. (GP)

-696-367-017.

25666/A

(GK)

KOSZALIN

'

ul. Batalionów Chłopskich 79
tel. 094 34145 27. tel./faH 094 34614 60 do 61
www.kwsnh.edu.pl

zaprasza na studia WYŻSZE
na kierunki

PEDAGOGIKA
edukacja obronna
i bezpieczeństwo
publiczne
resocjalizacja

■ pedagogika
opiekuńczowychowawcza
■ doradztwo zawodowe

25615/A

ADMINISTRACJA
o specjalnościach:

OPONY

!!! KREDYTY NA OŚWIADCZENIE!!!

508050820.

JHH/y

WYBÓR OPON I FELG UŻYWANYCH.

(GK)

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

(GK)

(GK)

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

Sianów, Karlino Kontakt:

094/342-24-51,
094/34740-61.

094-342-30-68.

SZYBKIE pożyczki gotówkowe z

094/342-30-60,

06828/C

KONSERWACJA podwozi na gorąco,

!!!!! KREDYTY: na
konsolidacyjne do 150.000 zł-,

ELEKTRYK samochodowy,

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

SZYBKIE pożyczki gotówkowe

oświadczenie do 20.000 zł;

2880409G1K3A

2880409G1K3B

o specjalnościach:

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

Koszalin, 660-634-359.

Najlepsza baza
Europejska jakość kształcenia

Koszalińska Wyższa Szkoła
Nauk Humanistycznych

(GS)

kredyt konsolidacyjny do 150.000
(GK)

(094)340-39-72

(GK)

!!!!! ABY płacić niższą ratę weź

094/342-30-60.

• Język angielski
• Język niemiecki

- Organizacja pomocy społecznej
- Doradztwo zawodowe i personalne
Na inne atrakcyjne kierunki
______ przyjmujemy zgłoszenia

27480/A

(GK)
01423/A

Przyjmujemy również na
Nauczycielskie Studia Językowe:

- Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z element, pedag. resocjalizacyjnej

AUTO-GAZ. JAMNO. 094-346-91-15.
-------------------------------------------------------------

(GS)

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

04132/B

03641/A

(N)

------------------- -------------------------------------06447/A

091/35940-53, 091/359-40-54
---------------------------------------------------------

(GP)

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

602571075

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

27604/A

AUTOGAZ -montaż naprawa,

oświadczenie, konsolidacja.

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

06182/A

73 (094)342-59-50,

(GK)

Ponadto posiadamy
wolne miejsca w:

k\VS\

AUTO na gaz. Montaż. Połczyńska

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

26477/A

03589/A

(GP)

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

MULTIKA-MARKET kredytowy,

!!!!!! Atrakcyjne pożyczki!
Zapraszamy! Minimum formalności:

Spotkania organizacyjne 10.10.2009 r.

AKUMULATORY. "AKOP" Słupsk,

samochodowe, dla zadłużonych.
-------------- :------------------------------------------

Koszalin, ul, Zwycięstwa 147/1

26321/A'

gotówkowe, hipoteczne.
—— ------------------- ——

• technik usług fryzjerskich

Liceum ogólnokształcącym
dla młodzieży i dorosłych

Spotkania organizacyjne 03.10.2009 r.

2735709G1K2B

KREDYTY konsolidacyjne,

789-366-656.

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
- Diagnoza i terapia pedagogiczna
- Psychologia komunikacji społecznej,
mediacji i negocjacji
- Profilaktyka i socjoterapia

- dziennikarstwo
- stosunki międzynarodowe

Ostroroga 3. 059/844-02-95.

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

—__

renciści, rolnicy. Hipoteczne,

- Prawno-administracyjne
- Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
- Edukacja dla bezpieczeństwa
z elementami zarządzania kryzysowego

(GK)

zabezpieczeń, wszystkie źródła

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! DOJEŻDŻAMY. Do 20 tys. na

00499/A

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

0662-776-178 (GS)

26244/A

Spotkania organizacyjne 19.09.2009 r.

technikwn samchodewe uzupełniał»*
kws terami zajęciami

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

KREDYT dla każdego.

• Technik masażysta

oraz nowość w kształceniu

11^. ju Jer«rhif h

AAUTOSZYBY: sprzedaż, montaż,

(GK)

• Technik usług kosmetycznych

- technik mechanik

Tel. (094)344-51-19,

(GS)

gotówka do 80 tys. bez

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

27602/A

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

lat na oświadczenie. Irpol

- asystent osoby niepełnosprawnej

licencjackie, magisterskie, podyplomowe

zł. Realizacja 24 h.,
091-561-21-61,

Na kierunki:

- Kształcenie zintegrowane w edukacji
wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolne
- Logopedia
- Oligofrenopedagogika

- politologia - pedagogika

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

28114/B

POLICEALNEGO STUDIUM

Zajęcia dnia 12.09.2009 r.

studia zaoczne:

!! CZĘŚCI samochodowe. Kurier 21

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

ul. Chałubińskiego 15

Spotkania organizacyjne 26.09.2009 r.

HACJENDA kredyty również bez BiK,
Zwycięstwa 7 lip., 094/347-74-95.

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

* „ .

EUROPEJSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE
w Koszalinie

tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99
www.fundacja-ece.edu.pl

- Przygotowanie pedagogiczne
- Organizacja i zarządzanie w oświacie

iicos ■n nuresnrcn

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

w tym samym dniu. Zadzwoń:

EUROPEJSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE

ZAPRASZA DO:

- opiekunka środowiskowa

!! Promocja tłumiki,
094-342-05-97.

(GK)

28584/8

STUDIA PODYPLOMOWE

www.optima.szkola.pl

- technik bhp
- opiekun w domu pomocy społecznej

605-05-20-30. (GK)

ubezpieczeniem, 692-469-894.

(GK)

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

ZAPRASZANA:

szkoły policealne:

zastępczy. 094/346-03-99;

20 tys, do 80 roku życia. Pieniądze

28359/A

Zajęcia dnia 05.09.2009 r.

za torami szlabanami. Samochód

gotówka i konsolidacja na dowód do

języka dla gimnazjalistów, ECHO
Koszalin, tel. 888-900-222.

(GK)

ul. Chałubińskiego 15

Informacja o rekrutacji 2009/2010

KOŁOBRZEG pożyczki gotówkowe z

programu - intensywna nauka

28426/C

* . *
w Koszalinie
tel. 094 342 48 20, 094 342 71 99
www.fundacja-ece.edu.pl

25643/A

naprawa. Raty. Samochody z

27667/A

powtórki, korepetycje, poszerzanie

(GP)

Koszalin, Lechicka 74,200 metrów

!!!! EMERYCI i renciści szybka

J.ANGIELSKI 25 zł, 0792-250-808.
(GK)

!!!! AUTO- SERVIS -GAZ Montaż,

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

28584/C

przygotowanie go egzaminu,

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

(GP)

■--------------- ----------------i-—-------------- :—

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

(GK)

ANGIELSKI - gimnazjum -

28586/A

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

(N)

888-900-222.

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

501-692-861, WWW.SMAART.PL

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

094-722-07-07

najmłodszych, szkoła podst. - kursy,

PRZYSTĘPNIE, CIEKAWIE.

rozwiąże Twoje problemy. 20

25609/A

28229/A

korepetycje, ECHO Koszalin, tel

GRUPACH. PROFESJONALNIE,

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

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

07373/A

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE IW 2-5 OS.

692-225-025.

Kościuszki 7. 094/346-11-99.

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

(GP)

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

wyjść na prostą. Dobry kredyt

Gabinety lekarskie. Koszalin,

(GK)

ANGIELSKI - dzieci - kursy dla

(GK)

(GK)

Bukieciarstwo, inne "EDUKACJA"

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

!!!!!!!! ANGIELSKI.

Banków czeka! Koszalin,
Zwycięstwa 140, pokój 3.

Rentgen, USG, Pantomografia.

28833/A

25611/A

NAUKA

07426/6

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

(GK)

ANGIELSKI, NIEMIECKI - "SMART"

(094)341-91-95. Już za chwilę

TOMOGRAFIA komputerowa,

51145-83-35.

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

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

0469;

27950/A

ANGIELSKI wszystkie poziomy

ANGIELSKI z dojazdem

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

(GP)

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

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

(GK)

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

dostawcze, busy. "PI0TREX".

INTELIGENTNY, kulturalny, 44 lata,
lubiący podróżować, posiada

04321/A

28895/A

ANGIELSKI 0508-297-757.

0888-367-824.

samochodów: osobowe,

07326/

PRYWATNE pogotowie

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

WYPOŻYCZALNIA

samochód, motor, niezależny

(GS)

03203/A

www.english-progress.pl

(GK)

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

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

04321/B

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

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

!! Angielski tel 0-603-881-118,16
03414/B

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

604-453-089 (GP)

BIURO Serenada, 0510-580-466.

(GS)

------------- «—----------------------------------------

28548/,

MATRYMONIALNE

07064/A

OPTYK realizacja recept. Gabinet

(GK)

NAUKA. KURSY
lat sukcesów

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

"JANOSIK" kredyty dla zadłużonych

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

06828/D

VW, Audi - części, naprawa. Słupsk,

04133/B

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

00229/1

TRYLINKĘdużą ilość pilnie kupię,

(GP)

MAMMOGRAFIA, 094/34126-15

Staszica 8a.

matury, FCE, CAE. Mgr filologii ang.,

(GS)

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

26168,

ANGIELSKI - korepetycje, nauka,

naprawa regeneracja. Słupsk, Z.

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

GINEKOLOGIA, 0724-346-934.
---------------------------------------------------------

PRZEKŁADNIE kierownicze,

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

07305/A

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

GINEKOLOGIA, 0517-509-723.

PŁYTY drogowe, jumbo. Płyty

0602458-307. (GK)
---------------------------------------------------------

25612/A

OPONY. Rolnicze. Specjalistyczne.

Ciężarowe. Akumulatory. Białogard,

Zapraszamy również
na studia podyplomowe.
Najniższe czesne.

1 administracja
europejska
administracja
publiczna

11'^ litości
Tw/Ój

kod P

rzysZ

Szosa Połczyńska 1A,
094-312-00-08

(GK)

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

01073/A

i

OGŁOSZENIA DROBNE
ANGIELSKI - liceum -

WEEKEND 604-755-953

przygotowanie do matury podst. i

943420-584 (GK)

rozszerz, FCE, CAE, korepetycje,
konwersacje, ECHO Koszalin, tel.

:------;------------------------------------- •------------

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

28584/A

-zabawy językiem. Wielkie otwarcie
1.09.09r. 660-116-778. (GK)
-------- ----------------------------------------- -------

28552/A

COSINUS- darmowe zaoczne licea i
policealne szkoły dla dorosłych.

Ü!! REMID - ROMUALD MĄKA.

(GP)

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

WWW.REMID.SLUPSK.PL

059/728-14-43, Szczecin, ul. Jana
Pawła II45,091/829-53-55.

13385/A

ul. Mikołajska 1/1,

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

(GK)

1- POKOJOWE kupię.

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

27412/A

03972/A

www.merkury.slupsk.pl

godz. 16.15. Zapisy w godz. 14-16 Słupsk, Kołłątaja 31a,
(GP)

03843/A

0880-760-841. (GK)

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

03787/A

!!!!!! ALEK Jaruga zapraszamy
na kurs od 1IX. Strażacka 1.
Wszystkie kategorie, tel.
(GK)

28658/A

27762/A

!!! 600-218-318

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

25507/A

!!! OSK System Koszalin. Kurs kat.

28650/A

ELLERT-NIERUCHOMOŚCI, 59/840

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

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

07284/A

—

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

KUPIĘ dom, 512-004-262.

03530/A

(GP)

KUPIĘ zdecydowanie mieszkanie

00034/A

2- pokojowe w Koszalinie, do

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

25150/A

! PLUS kat. A, B, C, C+E. przewóz
rzeczy i osób. Start 7,8 września

100-tys, płacę gotówką!
0602748661 (N)
KUPIMY mieszkania, domy

(GP)

---------- :---------- *1---------------- -------------------

07511/A

"ARTIS" Słupsk, 0502-286-701.
(GP)

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

06876/A

059/840-2440, 0601-655-377,
www.nieruchomoscimerkury.pl

sprzedających!!!!!; Koszalin, ul.
094/342-02-81, (0)790-875-561.

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

25654/A

DAKAR bezstresowo profesjonalnie

28915/A

(GK)

Działki budowlane: Zwycięstwa,

25895/A

-MZ.PL (GK)

STELMACH. DOMY NA
SPRZEDAŻ, TEL. 0601 783

(GP)
L-33 - Rozpoczęcie 10-12 co

501-292-554 (GP)
---------------------------------------------------------

27661/A

0-512-301-272.

(GK)

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

47938/A

!!! ATRAKCYJNA działka os.

zdawalność 41,5% za pierwszym
razem. 0-693-915-757, (teoria w 8
07515/C

OSK Wojciech. Zaprasza na kurs

kat.B. 0607-978-825. (GK)
----------------- :---------------------------------------

28749/A

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

28209/A

!! NORDHAUS
Najlepsze oferty, najniższe ceny.
0601-070-287 www.nordhaus.pl

(GK)

(GK)
25640/A

28799/A

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

07704/A

00548/A

(GK)
28972/F

NIERUCHOMOŚCI Aniela Barzycka

(GK)

Zwycięstwa 143 (obok Związkowca)

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

28775/A

2-POKOJOWE, Centrum Słupska,

0510- 028-510.

(GP)

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

;--------- -—----------------------

(GK)
28781/A

(GK)

07303/A

27873/A

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

00034/D

3-POKOJOWE (53,3) Illp.

(GK)
25793/A

094/345-22-75

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

28445/A

DOM Koszalin - okazja

502-

129-606.

(GK)

www.abakus-nieruchomosci.pl

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

(GK)

DOM na wsi, 0663-776-652.
28972/G

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

28461/A

(GP)
03882/A

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DOM NAD SŁUPIĄ" W SŁUPSKU
ul. 3-ego Maja 37A/28
tel. 059 843 01 54 wew. 40

MIESZKANIA z windą
w sianie nieKompiemym (miejsca postojowe)

w atrakcyjnych cenach

Sikorskiego Koszalin,

przy ul. Frąckowskiego 15
28258/A

NOWE MIESZKANIA
garaże w podziemiu
budynek z windami
pow. 30-103 m.kw.
(w tym dwupoziomowe)

www.nieruchomoscimerkury.pl

PPW„BUDOPROJEKT“S.J.
03842/C

1-POKOJOWE 38m2, Rosnowo, tel.

0-691-619-761 (GK)
—-- ------------------------------------------------- --

0501- 399-600.

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

614309SLBH_B
00034/6

1-POKOJOWE (30) Słupsk,
wykończone. 0601-655-377,

--------------------------- —-------- —------- t-----

03858/A

DOM + warsztat K-lin-

oferuje

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

(GP)

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

Kępice, 0518-243-217. (GP)
----------------------------- ----------------------------

03758/A

działki w Konikowie,

601-08-65-69.

27420/A

gosp., garaż 70 m. 608-504-925.

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

------------------------ł---------------------------------

(GK)

DOM 112 m, działka 854 m, bud.

ABAKUS

660492-764 (GK)

(GP)

Sprawdź! 094/345-07-08,

Konikowo - indywidualny projekt,

(GP)

0-663-875-930.
(GK)

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.
----------- ---------------------------------------------

26793/A

1-POK., 20m2, po remoncie,

Lubiatowskiej. Koszalin, tel.
601813938, 607052493.

07673/A

75tys.zł, Słupsk Zatorze

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

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

:

"Zielone Wzgórze"o pow. 2851 i

(GP)

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

(N)

28972/C

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

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

1-P. (39) 139 tyś, 880-501-567.

www.spgn.pl

1071 m2, dojazd z ul.

OSK Grześ Kat. Al, A, B,

28949/A

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

02251/A

LOK Kościuszki 2. 094-345-1145;

------- —— ---------

ABAKUS komfortowy, nowy dom,

2-POKOJOWE, Bałtycka, IVp.,

3

(GK)

(GK)

DOM + budynek gospodarczy, gm.

Śniadeckich, 500-090-871.

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

www.stelmach.koszalin.pl

miesiąc, 0500414847,

28335/A
------ —------------- :

2- POKOJOWE, Koszalin,

603522279

905,

07243/A

0602-51-56-38.

mkw. - 400.000; nowa cena

1 i 2-pokojowe Miastko

28241/A

DOM "Os. Bukowe".
---------------------------------------------------------

adaptacji 200 mkw., dz. 1600

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

(N)

169.000 (GK)

(GK)

2p, balko, po remoncie,

(GK)

!!!!! ZAKŁAD BUDOWLANY J.

728-396-996.

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

miejscem postojowym, tylko

572-705.

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

„KIUAN"

28858/A

CZTER0P0K0J0WE Sianów. TANIO!

663-

działka (1318)- 590.000

28863/A

28972/E

2-POKOJOWE, 39 mkw.

szybkie wydanie, 890.000

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

696-058-019
www.center-nieruchomosci.pl (GK)

30 m2, nowe, komfortowe, z

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

(GK)

28858/B

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

0-510-786-931 (GP)

28863/B

28972/D

(GK)

2-POKOJOWE, 48m2,

(GK)

(GK)

CENTER

ABAKUS dla osób niezależnych 28152/A

28858/D

Młyńska 15, 094/343-27-77,

"URBANOWICZ" Jaśminowa-

www.knk.com.pl 094-347-66-16

KAT. B OSK Leszek Kowalski, cena

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

2-POKOJOWE Koszalin

28858/C

28972/B

122.000 (GK)

217.000

(GK)

(GK)

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

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

zadbany dom, zagospodarowana

Osieki, dom 230 mkw., obiekt do

KAT. B OSK Morze, 503423416.

03936/C

Kolejowa 45 mkw., 145 tyś.

Dobiesławiec 35 ar, 199 tyś, Jamno

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

Rejtana, 0-515-217403.

27860/A

26392/A

07391/A

:------------------------------ ——

07467/A

CENTER - Os. Morskie lip., 62 mkw.,

30 ar 63 zł/mkw.

Zapraszamy. (GK)

ABAKUS Centrum, 4-pokojowe,

(GP)

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

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, OS.

CENA TYLKO 2.600 ZŁ/MKW.

(GP)

0662- 322495.

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

28462/A

(GK)

lOOOzł, 0507-184-558.

2-POKOJOWE 43 m2. Słupsk,

2-POKOJOWE, 44m2, Słupsk ul.

BUKOWE III -SKWIERZYNKAÜ

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

28075/A

Działki rekreacyjne:Sierakowo

094-342-20-02, www.ucn.pl

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

.------------------------ ;----- ;------ 1- ----------- --------

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

CENTER działka Mokre 14 zł/mkw.,

ABAKUS 2-pokojowe, Orla, tylko

Sławieńskie, działki rolne. (GK)

(GK)

060240-50-31 (GK)

28972/A

Koszalin. 094-345-1940,
(GK)

07537/A

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

mkw.

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

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

602-641-616.

(GP)

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

CENTER - użytkowy Merkury 44

2-POKOJOWE 40 mkw., Illp.

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

--------------- 7----- —---------------------- ----------

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

ABAKUS

zadowolonych Klientów.
28642/A

1200m2, od 25zł/m2, okolice

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

ABAKUS - dołącz do grona

2-POKOJOWE 37 mkw. parter.

Lubiatowska Wyszewo, Jamno.

"URBANOWICZ"

28498/A

28314/A

28494/A

ATRAKCYJNE działki budowlane, ok.

Franciszkańska Ip., 50 mkw.,
28724/A

(GK)

(GK)

606-806-774 (N)

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

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

28951/A

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

Ogólnopolskie Biuro Nieruchomości

56 mkw. Grzmiąca 0606401-992.

(GK)

----------- :-------------- ;-------------------------- -—

---------

(GK)

www.kontrakt-nieruchomosci.pl

Młyńska 17/2, tel.-

BEZSTRESOWO. 608-781-101.

28917/A

"ANKAM" wolno stojący Obrońców

"KONTRAKT" 094-342-47-58

SPRZEDAŻ

25792/A

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

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

teraz promocja dla
26357/A

28918/A

kamienicy Białogard -2500 zł/m2

Helu 570000

- zaprasza do współpracy, !!!tylko

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

(GK)

(GK)

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

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

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

BUDOWLANA uzbrojona, 1650m2,

(GK)

Koszalin 0600-286-141. (GK)

-------------- ------------------------------------- —
03883/A

2-POKOJOWE (37 mkw) parter lub

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

(GK)

!!!!!!!! A. Nieruchomości Północ

(GK)

28916/A

"ANKAM" nowe mieszkania w
03842/B

28752/A

07743/A

4-P0K0J0WE, garaż, ogród:

Koszalin- 094/341-08-65.

(GK)

28407/6

Cewlinie nad jeziorem,
889-348-178. (GK)

Słupska 0-669-259-283.

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

513-615-963.

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

00034/E

ul. Małcużyńskiego 0-694-121-120

509- 180-020.

2-POKOJOWE (48) Ip.,

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

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

0-509-541-024,

AUTONAUKA Tkaczyk

28919/A

"ANKAM" hala magazynowa 1940

szkolenie i egzamin
Mercedesem Klasse A, OSK VIP

07750/A

—

28653/A

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

ATRAKCYJNA działka budowlana w

(GP)

2-POK. ładne, Koszalin

60344-78-98.

Mielno (GK)

(N)
28627/A

(GP)

zamienię na kawalerkę,

m2. Super promocja - 2,9 min.

AUTOMAT - prawo jazdy kat. B,

(GP)

28914/A

ul.Filmowa 6/3, Słupsk,

(GP)
07323/A

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

508-525-765 WWW-ARHAND-PL

(GK)

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

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

MERKURY - Zofia Czerniawska,

MIESZKANIE, 0606-282-773.
(GP)

28912/A

"ANKAM" 2-pok. Ip. Wojska

"ANKAM" działka Raduszka.

(GP)

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

(GK)

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

Okazja! 86.000 (GK)

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

"TOMCIO" B+E, C,

(GK)

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

Poławscy-Nieruchomości (GP)

www.plusosk.prawojazdy.com.pl
ZAPISZ SIĘ TO OSTATNIA SZANSA

605400-905; www.ankam.com.pl

07718/B

AR-HAND SŁUPSK, 59-84-00-344,

4-POK., 74,6m2, li piętro , Słupsk
00034/C

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

"ANKAM" dom wolno stojący
28823/A

(GP)

2-POK. 65 mkw. lub zamienię na

— --------------------- ------- :- --------------1-----

www.spgn.pl

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

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

PIŁSUDSKIEGO 5, 0-94/342-38-39

---------

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

www.spgn.pl

27615/A

28634/A
——--------- --------------------------------- -------

28730/A

25020/A

123m2, 0-607406-963,

Wańkowicza, 190.000,-

(N)

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

Polskiego-183000 (GK)

059/8402402, 601-232-900

godz. 17.00 Słupsk.
059/84-04-369

28684/B

"ANKAM"

(GP)

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

! Bubnowicz - kurs za 61 zł

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

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI

(N)

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

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

(GK)

16M2. CENA 890.000 KONTAKT:

Piłsudskiego 18,0-502-017-319.

510-114-636.

1- POKOJOWE mieszkanie Koszalin

1155 www.ellert-nieruchomosci.pl

POMIESZCZENIE G0SP0DARCZE-

(GK)
3- POKOJOWE 53 mkw.,

(GK)

606409429.

WYPOSAŻONY, GARAŻ,

APARTAMENT w centrum Słupska

-------------------------------1- --------- :---------------

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

"ALTO"

POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC I
PRZEDPOKÓJ. UMEBLOWANY,

022-835-30-00

3-POKOJOWE 103 mkw., Ip. ul.

cena do negocjacji. 0608-355-709
(16-19).

(GP)

B, 1200 zł. 0512-600-393. (GK)

miesięcznie 0-609-610-556. Wyślij
SMS: "Koszalin" oddzwonimy. (GK)

28896/B

3-pok (56m2) 159 tys. centrum
094/345-7l-81;www.alto-sc.pl

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

27096/A

(GK)

(GK)

----------------- ;——

059/84-11-662.

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

atrakcyjny dom - Raduszka

03842/D

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

wiwiM.abolaril.pl

1-POKOJOWE 53mkw. Ip. centrum

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

POWIERZCHNIA 112M2 -DWA

(GP)

Mieszkanie
2-pokojowe, 39 m2,
rej. Sikorskiego, 154.000,-

Koszalina, nowe budownictwo,

DOM w Mielnie lub w okolicy,

STANDARD, POGODNO, SZCZECIN.

www.nieruchomoscimerkury.pl

260.000zł. Słupsk, 0604-236-391.

! Jasiński Nieruchomości

28324/A

APARTAMENT BARDZO WYSOKI

balkon. 0601-655-377,

3-POKOJOWE 100 m2 (Reymonta),

94/3420888 www.jasinski.com.pl,

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

3-POKOJOWE (61) Słupsk, duży

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

glelda-nleruchomoscl.eu

y

2527709G1K2U

(GP)

(GK)

Słupsk, www.krynicki.com.pl,
(GK)

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

po remoncie,
os. Bukowe, 505.000,-

2527209G1K2Y

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

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

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

* pomagamy przy kredytach

^_ _ _ _ _ ul. Zwycięstwa 143 (obok Zwigzkowca) (094) 345 22 75

Dom szeregowy, 180 m2,

pośrednika kupię. 0606-664-894.

gotówka, 518-992-263.

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

* bezpłatne przyjmowanie ofert

3-P0K0J0WE w Koszalinie bez

!!!!!!!! Otwarcie 31 sierpnia,

94/347-11-77.

Zapewniamy:
* kompleksową obsługę

Atrakcyjny pensjonat,
234 m2, w pełni wyposażony,
duża działka (ok.20ar)
rej. Mielna, 860.000,-

(GP)

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

NAUKA JAZDY

0-602-516-954.

li

JAVII

059/840-32-32,

C+E,501-334-323

Aniela Barzycka - 10 lat na rynku
C

I Działka budowlana (720) świetna
lokalizacja, Rokosowo, 135.000,-

IIMERKURYI!

POLICEALNE: terapeuta zajęciowy,

PRZED ZMIANAMI.

S

dołącz do grona zadowolonych Klientów.

I Piętro domu (130) ładna działka, garaż,
rej. Szymanowskiego, 389.000,-

(GP)

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

-asystent osoby niepełnosprawnej,
opiekun DPS, semestr gratis
094/343-35-70, 502-503-814.

www.oskmanewr.pl

O

(GK)

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

0-502-705-850.

IVI

13-pokojowe, (57) wysoki parter, dwustronne,
po remoncie, Moniuszki, 227.000,-

03546/A

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

Polskiego 29A, tel.

Q

12-pokojowe, (39) rozkładowe z balkonem,
rej. Wańkowicza, 139.000,- pilna sprzedaż

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

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

094/34-22-900, Słupsk, ul. W.

E R LJ O

12-pokojowe, (37) balkon, po remoncie,
rej. Reymonta, 154.000,- szybkie wydanie

IUI REMID- ROMUALD MĄKA.

Zwycięstwa 148, tel.

094 347 12 72

INI

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

—

ABAKUS

11-pokojowe, (30) nowe budownictwo,
balkon, garaż, Na Skarpie, 169.000,-

WWW.REMID.SLUPSK.PL

Nabór ciągły. Koszalin, ul.

r

KUPNO

ANGIELSKI dla najmłodszych w LC

75-605 Koszalin,
v
_
ul. Zwycięstwa 155
£ LARD
tel. 094 341 02 51,

v

25623/A

NIERUCHOMOŚCI

888-900-222. (GK)

0601-91-53-53.

23

poniedziałek 31 sierpnia 2009

28783/A

DOMY SZEREGOWE

ZA 295.000,' zł brutto
Koszalin ul. Krańcowa,
przekazanie październik 2009r.
W ofercie również domy
w zabudowie bliźniaczej

Koszalin, ul. Modrzejewskiej 48 a
tel. 094 34712 25 (w godz. 11-16)

P.P Selfa Koszalin

www.budoprojekt-koszalin.pl
________________ _________ i

094/3422518,600499145

2579109G1K3A

ul. Słowiańska 3

www.selfa-koszalin.Dl
2657009G1K2A

OGŁOSZENIA DROBNE

oniedziałek 31 sierpnia 2009
DOM przed Mielnem 604 576 458
(GK)

MERKURY, Mikołajska 1/1. Słupsk,

PÓŁ domu na wsi budynek

2-POK. (37 mkw) Koszalin,

FIRMA w Białogardzie oferuje do

GRZELAK

os. Akademickie - dom wolno

gospodarczy i działka 9-arów

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

wynajęcia obiekty przemysłowo magazynowe (np. stolarnia, place

Nieruchomości- 602-746-896

stojący (200), komfortowy. Działka

www.grzelak-nieruchomosci.com.pl

(1357), zagospodarowana,

sprzedam lub zamienię
0-695-838-961, 0-695-769-918.

szeregowej +garaż na wsi. Pilne

(GK)

ogrodzona. 059/840-32-32,

(GP)

0728-118-213.

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

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

25360/A

DOM skrajny w zabudowie

_____

(GK)

______________________ —

28556/A

28865/A

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

DOM w Kołobrzegu 606427-234.
(GK)
------------

27523/A

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

MERKURY, Mikołajska 1/1. Słupsk,

1-pokojowe 26m2,103tys.zł.,

osiedle Niepodległości - dom w

Słupsk, działka Bolesławice,

zabudowie szeregowej (123 m2).

0668-138-138.

Działka 255 m2.059/840-32-32,

(GP)
06417/A

00034/F

602-156-063.

512433-768.

(GP)

________________

(GP)

03938/A

_ _ _ _ _ _ _ _________ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

osiedle - Konikowo
509-533-031
www.domykoszalin.pl (GK)

28495/A

KIOSK "Kami" z lokalizacją

wysoki standard, 0607-541-012.
28884/B

MIESZKANIE w centrum Słupska 50
28029/A

DZIAŁKA 0,7 ha rolna Sucha

KOSZALIN- śródmieście, budynek

m2, 0-607-406-963,
0-601-747-552,175 000 PLN.

Koszalińska, Gorzebądź.

mieszkalno- usługowy,

(GP)

698-668-059.

509-658-841.

(GK)

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

28543/A

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

DZIAŁKA 20ar, Redło.

504-079-618. (GK)
___

Atrakcyjne kredyty hipoteczne,

_____ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,-----------

28860/A

DZIAŁKA 20arów, uzbrojona w

gotówkowe, inwestycyjne!

(GK)

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

Siemianicach - tanio 604-302-052.
_ _ _ —------------------------------------- -- -------

28928/C

07762/A

DZIAŁKA 5300m2 we Włynkówku,

(GK)

dnia: 3-pokojowe Poprzeczna

28928/A

M.PIJEWSKA nowe mieszkania,

lokale użytkowe- centrum

28443/B

(GK)

27539/A

Koszalina!!!

NOWE mieszkanie, przekazanie

(GK)

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

607-541-012.

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

27519/A

28928/D

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

DZIAŁKA, Maltańska, Koszalin.

664425-156. (GK)

MERKURY

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

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

24863/A

DZIAŁKI-1382 mkw., 1484 mkw., i

inne ul. Lubiatowska, 887-520-962.
(GK)
------------------------------------ --------------- :—

28994/A

0507-37-3740.

•

03843/H

MERKURY, Mikołajska 1/1.28 km

03891/A

OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,

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

03920/C

2-pokojowe: Władysława IV, Zieliń.

Ustronie Morskie -Kukinka. Cena od

Polecamy! 059/840-32-32,

19zł/mkw. Tel. 600-738-600,

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

----------I--------- 1---------------- -------------------

24131/A

MERKURY, Mikołajska 1/1.

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

0-512433-768.

www.merkury.slupsk.pl (GP)
----------- ------------------- :--------------------------

03843/D

MERKURY, Mikołajska 1/1. Działki:

(GK)

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

28408/C

Słupsk, Bierkowo, Krępa, Marszewo

DZIAŁKI nad morzem- pięknie

nad jeziorem, Siemianice,

położone, z widokiem na morzeokolice Karwii, Rozewie

Niewierowo, Kobylnica, Reblino,

606-824-940.

(GK)

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

00690/A

DZIAŁKI pod lasem 17 km od

Koszalina, 0-606-258-796.

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

(GK)

___________________________

059/840-32-32,059/721-83-04,
www.merkury.slupsk.pl (GP)

26817/A

03843/K

059/8402402 www.polawscy.pl

MERKURY, Mikołajska 1/1.
Kawalerka w centrum Słupska.

Połczyna Zdroju 0608-074-634.

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

www.merkury.slupsk.pl (GP)
28714/A

GARAŻ 3 Maja Słupsk,

----------- T-------- - ------------------------------- —

03843/E

MERKURY, Mikołajska 1/1. Parter

0501-236-527 (GP)

domku - 8,5 km od Ustki, 3 pokoje,
03958/A

GARAŻ własnościowy przy ul.

kuchnia, łazienka z WC. Garaż +
pomieszczenia gospodarcze.

Piłsudskiego. Słupsk,

Działka ogrodzona, ładnie

0509-546-541. (GP)

zagospodarowana.

28381/A

"Milenium" Koszalin 0607-037-192.

28369/A

28925/A

NOWĄ halę lub powierzchnię w hali

450 mkw., bdb lokalizacja przy
drodze nr 6 do wynajęcia, tel.
602455-346. (GK)

DO wynajęcia plac przy firmie

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

(ogrodzony) 059/842-66-67. (GP)

PARTEROWY domek do wynajęcia.

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

07730/A

-

25089/A

Słupsk, 0783-606-578. (GP)

FIRMA TERMA zatrudni operatora

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

do obsługi obrabiarek CNC; Słupsk

PAWILON handlowy 40 mkw., do

ul. Poznańska 42A.

03949/A

wynajęcia, 0691-878479. (GK)

(GP)

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

07576/A

28795/A

(GP)
07587/A

PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SŁUPSKU
SPÓŁKA AKCYJNA

(GK)
27678/B

! POMIESZCZENIE warsztatowomagazynowe, Franciszkańska, 250

76 -200 SŁUPSK UL. PIŁSUDSKIEGO 74 TEL: 059/842 42 56

DALEKOBIEŻNA
DALEKOBIEŻNA

mkw. 094/341-12-91. (GK)
27678/A

"ANKAM"
PIŁSUDSKIEGO 5, 0-94/342-38-39

KURSY CAŁOROCZNE

605400-905; www.ankam.com.pl
(GK)
I 012U

USTKA - KATOWICE

przyjazd

pnez Słupsk, Łodż, Częstochowę

7:05

(GK)
28920/A,

.JSg USTKA-JELENIA GÓRA

1-POKOJOWE komfortowe,

umeblowane, studio 38 centrum

POMIESZCZENIA biurowe (402 m2),

Koszalina 0-605-098-060.

lip., centrum Słupsk, cena do

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

uzgodnienia, 059/842-86-13.

250 zł/osoba Mielno 500-239-789.

(GK)
28726/A

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

GARAŻ, Spółdzielcza, 600-530490.

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

PÓŁ bliźniaka, Koszalin,

(GK)

www.merkury.slupsk.pl (GP)

500457413. (6K)

094/343-23-13. (GK)

28694/A

28264/A

wejście, 094/34-08-900. (GK)

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

czteropokojowe od 179.000; domy;

03856/A

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

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

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

2-0S0B0WY pokój w domku.

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

NOCLEGI zaocznym 0888-921-134.

(GK)

07472/A

NA działalność, 668-934-714.
27246/A

gmina Postomino, 3zł/m2,

i.............................................................................................................

(N)

(GK)

DO wynajęcia mieszkanie

umeblowane, wysoki standard

(GP)

03843/L

28890/A

ZIEMIĘ rolną 12ha, Marszewo,

Mireckiego, Rokosowo.

(GP)

2-pokojowe (48) komfortowe -

01156/B

(GK)

trzypokojowe od 160.000;

07279/A

03914/A

MERKURY, Mikołajska 1/1.
Słupsk centrum.
059/840-32-32.www.merkury.slup

(GK)

25518/A

28913/A

Słupsk, okolice (GP)

(GP)

Koszalina 888624919

"ANKAM" domy do wynajęcia

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

na punkt bankowy),

Kobylnica, 050041-20-02.
---------- -----------------------------------------------

(GK)

dwupokojowe od 124.000;

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

01160/A

94/35-462-21,0607-213-218.

jednopkojowe od 78.000;

DZIAŁKI siedliskowe przy granicy
(GK)

28691/A

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

3 zł /mkw., dojazd asfalt

! Na biuro, kancelarię w centrum

(GK)

28408/0

ZIEMIA do morza 6 km k. Darłowa

27523/B

POŁAWSCY-NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKANIE 100m w centrum

094/341-12-91.

ner.de

28896/A

centrum Koszalina. Kontakt:

mieszkalny, stodoła, budynki

_ _ _ _ _ _ _ _ _ —--------------------r----------------

94342-08-88 (GK)
-------------------------------------------------------- -

sk.pl (GP)

PLAC campingowy, budynek

059-810-94-35, zdjęcia:
www.wohnmobilhafen-camping-wer

(GK)

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

28669/A

Darłowo- Barzowice, 9500 mkw.,

601715339

DO wynajęcia lokale usługowe w
00034/G

662-001-049. (GP)

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

Włynkówko, Dębnica Kaszubska.

DO wynajęcia lokal o pow.

0602-76-33-20.

WYNAJEM

sanitarne, świetlica, blisko morza.

28375/A

MAGAZYN 70 m2 do wynajęcia.

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

nieruchomości. 059/84-819-20.

501-708-965

DZIAŁKI budowlane, Stare Bielice,

03744/A

600zł + opłaty, Słupsk

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

(GK)

(GK)
Ó7730/B

usług.- handl.- gastronom., (idealny

(GP)

606427-234. (GK)

27977/A

(GP)

przeznaczeniem na działalność

www.wex.com.pl, 059/84-11-029.

Herbsta. 059/840-32-32,
059/721-83-04. Polecamy.

(GK)

LOKAL, centrum. 500-002-867,

llOmkw. w centrum Białogardu z

! BoxManhatan, parter,

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

03751/A

WEX

PENSJONAT Sarbinowo

(N)

DO wynajęcia hala (ogrodzona)

400m2,059/842-66-67.

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

TEL: 501624864

03756/A

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

Krajowej, Wazów, Komorowskiego,

DZIAŁKI BUDOWLANE, MŚCICE,

698-731-506.

0512433-768. (GK)

059/84-11-029. (GP)

3-pokojowe: Słupsk - Armii

28811/A

03776/6

Franciszkańskiej 21 do wynajęcia,

(GP)

DO wynajęcia mieszkanie, osobne

(GK)

(GP)

LOKAL handlowy 160 mkw., przy ul.

03888/A

Koszalin, 660-211-041.

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

DO wynajęcia dwupokojowe -

WEX szeregowy Słupsk,

0-59 8414 420. (GP)

8.000 zł, 0512-834-819.

(GP)

500-300-784.

DZIAŁKI budowlane od 40zł mkw,
(GK)

03755/A

03952/A

PAWILON handlowy 23 mkw.,

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

LOKAL biurowy ul. Piłsudskiego
03860/A

! 3 pokojowe, 59m2, umeblowane,
03843/C

28815/A

KAWALERKA nieumeblowana.

LOKAL 142 m2 centrum

(GK)

Niepodległości Słupsk,

0603-96-12-12.

www.merkury.slupsk.pl (GP)

(N)

(GK)

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

Siemianice, inne, 059/84-11-029.

każdą działalność. Omega tel.

DZIAŁKI budowlane i rekreacyjne,

do wynajęcia, 0662-075-604.

28725/A

BIURO 80m2. Słupsk,

603-955-382.

centrum Słupska ul

MERKURY, Mikołajska 1/1.

03866/A

KAWALERKA komfortowa, centrum

KAWALERKA, 660-752-517.

Powstańców Wlkp.,

WEX działki Głobino, Bierkowo,

668-710-523.

Słowackiego - pow.2.700 m2 na

(GP)

28991/A
28863/C

OSTATNIA nieruchomość w
03843/1

03866/C

28505/A

(GK)

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

Kaszubska, wolno stojący, działka
1488 m2.059/840-32-32,

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

0-94/340-55-91.

(660) projekt, pozwolenie, energia,

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

13386/A

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

0506-675-133. (GP)

28408/F

URBANOWICZ" Kupiecka- działka

woda, gaz-172.000

0886461-379.

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

KAWALERKA Rosnowo

inną działalność 2,5 tys., ul.

(GK)

(GP)

od Słupska, gm. Dębnica

(GP)

Natalia 0512-166-825.

WWW.SPGN.PL Bogata oferta

(GP)

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

059/721-83-04. (GP)

DZIAŁKI budowlane - Starkowo,
---------------------------------------------------------

28415/B

OGRODOWA, nowy blok, III piętro, 2

MERKURY, Mikołajska 1/1.12 km

28394/A

90 mkw., na biuro, gabinety lub

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

(GP)

(N)

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

28255/A

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

(GK)

lokalu na mieszkanie 2-poziomowe.
28509/A

(GK)

(GP)

sklep - możliwość adaptacji części

(GK)

28953/A

SZEREGÓWKI, Stare Bielice, os.

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

www.seifa-koszalin.pl (GK)

od Słupska, budynek wolno stojący,

DZIAŁKA Wrześnica z rzeczką,
starodrzewami, mediami 7200
---------------------------------------- ------ -----------

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

pokoje, 49m2,220.000zł. Słupsk,

(GK)

(N)

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

ul. Słowiańska 3,

(GP)

DZIAŁKA Niekłonice 790-293-398.

28985/A

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

NOWY dom na działce 1776 mkw.,

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

(GK)

07626/A

KAWALERKA do wynajęcia. Słupsk,

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

26573/A

od zaraz: 57 m2 (III pokojowe

DZIAŁKA in west. Mścice

507140660 (GK)

Politechniki, 0661-586-809.
---------------------------------------- —-----------

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

zł/m2 + VAT Koszalin ul.
Słowiańska 3, 094/342-25-18,
600-499-145. www.selfa-koszalin.pl

1377 mkw., Chłopska Kępa,

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

698-151-222

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

4.200,- zł/m2 brutto). Koszalin

MALOWNICZA działka budowlana,

666-121-365. (GK)

28685/A

2-POKOJOWE, umeblowane, blisko

WEX działka inwestycyjna ul.

ha, pod hotel przy drodze kraj.,

0781840374

Oddział: ul. Zwycięstwa 73/2,

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

28928/B

media, 165.000 zł. Darłowo

mkw. 691-640-781.

602-625-551. (GK)

179.000 (GK)
.... ..................... .................... —--------

mieszkalny, 094/31-89-195,

(GK)

3- Pok. komfortowe 0788-308-778.

Piłsudskiego 17, 094-347-12-30.

w Boninie, cena TYLKO 2.990

(GK)

DZIAŁKA budowlana, budynek

2-POKOJOWE, 608435758.
——------------------------------------ -------------

powierzchni 866m kw. Działka

technicznych. Konikowo 53A

07629/A

094-341-18-19; 600-801-608;

drodze krajowej 0601715 339.

25357/B

powierzchni 140m kw. w stanie

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

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

0886461-379.

M.PIJEWSKA Nieruchomości Oferta

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

(GP)

lub 504-948-871.

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

(GK)

budynek mieszkalny z garażem o

Koszalin, 0.

DZIAŁKA 5km od Koszalina przy

510-035-985.

0-666469-052, 696-647-180.

Kołobrzeg, 70m2, tel. 608-894-619

lokale- sprawdź: www.mpijewska.pl

28991/B

remoncie, blok, Słupsk Oś. Zatorze,

Koszalin, ul. Młyńska 31;

bogata oferta: mieszkania, działki,

DZIAŁKA bud. 0,5 ha +łąka, 1.85

KAWALERKA 30m2,1 piętro, Słupsk

lOOOzł + opłaty, 0-600423-520.

NIERUCHOMOŚCI Siedziba: ul.

25457/A

28743/A

2-POKOJOWE, 42m2,1 piętro,po

07734/A

drzewami, komplet mediów

NOWE mieszkania 1, 2 i 3-pokojowe

(GK)

28457/A

4-P0K0J0WE do wynajęcia. Słupsk,

budowlana, uzbrojona.
602-32-93-04. (GP)

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

0503-562-232.

zagospodarowana krzewami i

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

27563/A

góry, tanio, 783-195-584. (GK)

SPRZEDAM w atrakcyjnym miejscu

NORD

(GK)

(GK)

KAWALERKA 0511-267-836,

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

602-770-608 Sprzedaż, kupno,

03805/A

(GP)

tel. 0-506-57-63-11.

2-POKOJOWE umeblowane, za rok z

SPRZEDAM/WYNAJMĘ mieszkanie,

ładne położenie, przy lesie,

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

28476/A

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

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

HALĘ o powierzchni min. 600 m2 w

Koszalinie poszukuję do wynajęcia;

(GK)

094-345-30-00.
www.nord-nieruchomosci.pl,

M.PIJEWSKA Nieruchomości

(GP)

07718/A

27477/A

M.PIJEWSKA Nieruchomości

28672/C

surowym otwartym na działce o

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

(GK)

07637/A

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

SPRZEDAM lokal handlowo-

Wiejska. 0-603-75-62-95

____ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

503-018-955.

usługowy, 55 m2, Słupsk ul.

(GK)

(przystanek autob.) 0502-384-484.

23766/A

28875/A

MIESZKANIE 60 mkw., Bosmańska,

w Słupsku; 0603-393-777. (GP)

(GP)

2-POKOJOWE Sianów,

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

(GK)
HALA 250m.kw., plac dozorowany

03925/C

(GK)

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

(GK)

PROJEKTOWANIE wnętrz,
502-511-333,94/340-84-00.

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

Kościuszki 15,0601-776-990.

DOMY wolno stojące, oferta

059/84-234-00.

kompleksowe wykonastwo

MIESZKANIE "Nasz Dom" 57 mkw.,

głównej promenadzie w Mielnie, ul.

developerska nowo budowane

28408/E

17761/8

■ 28840/A

28367/A

2-POKOJOWE osiedle

Niepodległości Słupsk. DELTA,
(N)

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

GARAŻ, Bosmańska, 880472405.
28756/A

------ ------ -------- r---------- :-------------------------

(GK)

28886/A

(GK)

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
WWW.ADEROSTUDIO.PL

01156/A

GARAŻ Wąwozowa, 661-225-124.

2-POKOJOWE Mielno 500-239-789.

28732/A

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

(GK)

(GK)

----------- s------------ ------------------------ ;--------

03843/G

:-------- :------------- ;----------------------------- -—

KAWIARENKĘ ok. 50 mkw., przy

07726/A

Koszalina. 503-878-174.

28965/A

-------------- ------------------------- ------------------28388/A

PÓŁ domu z działką, Ramowo, k.

MIESZKANIA Kołobrzeg starówka,

(Słowackiego). Słupsk,

pod działalność lub mieszkanie
650tys.zł, Słupsk. 0721-599-000.
-------------------------

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

KAWALERKA, osiedle Parkowe

D0M+ 2 garaże + pomieszczenia

696-216-076.

00447536339161. (GK)
------- ------------------------------------ -- -----------

www.merkury.slupsk.pl (GP)

utwardzone). 0602-76-33-20.

(GK)

2-POKOJOWE Koszalin

07390/A

PÓŁ domu Sławno 880551134

03843/F

INVESTHOUSE

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

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

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

059/721-83-04. (GP)

kaucja. 504-136-034.

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

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

28757/A

-

”

r

przez Poznań
WS/BKsi**

'I

* - w okresie od 1 .X. Do 30.IV. kurs rozpoczyna się i kończy w Słupsku

ULGA 20% DLA;

- młodzieży szkolnej do 24 lat, studentów do 26 roku życia,
- seniorów powyżej 60 lat

28911/A

773509SLBH_A

mg

OGŁOSZENIA DROBNE
PUC 1500 MKW., OGRODZONY,

JEBA£/L

MEDIA, KOSZALIN, 0602-74-15-74.
(6K)
------------------------------- -- ----------------- -- -----

27372/A

DO obsługi klienta w firmie

HURTOWNIA Budowlana Tęcza

kosmetycznej 094/34642-09.

zatrudni sprzedawcę. Oferty

!!!!! INSPEKTORA ds.

(GK)

technicznych - wymagania:

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

28982/A

PUC+ budynki,centrum

wykształcenie min. średnie, mile

DORADCA KLIENTA, 2000-6000

662446622

widziane uprawnienia budowlane -

złotych. 059-848-1140.

zatrudni SM "Jutrzenka" Koszalin,

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

(GP)

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

POKOJE 693-051-242.

07313/B

ul. Szeroka 24, tel.:

(GK)

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

27995/A

POKOJE biurowe (22,5 i 18,5 m2),
cena 16 zł/m2; magazyn Słupsk

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

28862/A

0510-247-601. (GK)

059/842-86-13. (GP)

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

— ---------------------------------- t------- - --------

03859/A

POKOJE do wynajęcia w centrum
(GP)

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

07729/A

POKOJE gościnne. K-lin,

669419-279

(GK)
!!! "AVON" zarabiaj.

centrum (114 m2),

Ustki 0-601-648-593.

094/342-59-55, (0)609-102-680.

(GK)

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

25646/A

POKÓJ 2-osobowy -Hnternet

01030/A

501-664343. (GK)
— ----------------------------------------------------

28572/A

POKÓJ dla pary w mieszkaniu

studenckim 0792-733-867.

(GK)

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

28851/A

0728-816-356.

03957/A

(GK)
28901/A

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

94/7164483. (GK)
28630/A

konsultantem, 0-729-172-172.

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

28061/A

sprzedaży. 0518-750-270.

(GK)

07313/A

POKÓJ studentce, 094-340-59-02.
(GK)
— --------------------------------------------------

28168/A

POKÓJ wynajmę. 0508-823-349.
(GK)
—

27855/A

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

.

28503/A

POKÓJ z kuchnią i łazienką

uczniom, 886-744-551. (GK)
------ --------------------------------------------------

28905/A

POKÓJ z łazienką, oddzielne

(GK)
28835/A

(GK)

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

28344/A

POSZUKUJĘ do wynajęcia lokali

600-1200 mkw., parter, max. 1

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

(GK)
28183/A

mężczyzn z kat. ”B", przedstawicieli
handlowych . Praca stała: 1.800 -

zdjęciem na adres:

2.300 netto. 0518-750-270.

kseniakudelska@interia.pl

panów do sprzątania obiektu

osoby z doświadczeniem i grupą
inwalidzką.

(GS)
02115/A

FIRMA sprzątająca zatrudni panie i

Tel. 661-991-546.

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

doświadczoną, wysokie

KSIĘGOWĄ- Biuro Podatkowe.

z praktyką zatrudnię. Słupsk, tel.

wynagrodzenie, 887-265-102.

Koszalin, 9434649-34 (GK)

ang.-6 f/h Pakowacze drobiu bez

tech. radiologa, pielęgniarkę,

ang. - 6 f/h Kucharze/szef kuchni

recepcjonistkę. CV i list motyw,
do 4.09.2009: gabinetrtg@op.pl
(GK)

www.imperial.org.pl (GK)
28950/A

Farmaceutyczne Koszalin zatrudni

6045678 11 (GK)

PÓŁ domu na wsi, 0691-948-236.

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

(GK)

BIURO rachunkowe (Sz-n) zatrudni

samodzielne księgowe,
663-903-616

Gdańsk- Wrzeszcz. 0503-378-701
(GK)
28825/A

28351/A

(GS)
02113/A

BIURO Rachunkowe Koszalin,
Zwycięstwa 202B/7,

hotel@bursztynowypalac.pl tel.
608524359. Spotkania w sprawie

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

600-71-33-15 (N)

27609/A

CHAŁUPNICTWO, tel. 511036 371.

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

28072/A

ZIEMIĘ rolną -łąki 3,24 ha.

managera gastronomii, pracownika
biurowego, administratora hotelu,

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

00415/A

pracy: pon-śr 9-12; czw-pt 12-16,
zgłoszenia przyjmujemy do 1
września. (GK)
--- ---------------------------- - ---------- -------------

27610/A

(GK)

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

28537/A

NIERUCHOMOŚCI

umm

Good Business Team w imieniu
jednego z klientów, znanej firmy
z powiatu lęborskiego, lidera w branży
przemysłu spożywczego poszukuje
kandydatów na stanowisko

centrum lub sprzedam.
Wymagania:

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

03915/A

- wykształcenie min. średnie kierunkowe,
- min. 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości,

2-P0K0J0WE, własnościowe,

- znajomość programów finansowo-księgowych oraz MS Office,

Świdwin, na 1-pokojowe w
Koszalinie, 728-832-974.

(GK)

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

' 28265/A

Oferty zawierające list motywacyjny i CV

większe 0-504-140-668.

prosimy przesyłać na adres:

(GK)
27681/A

Good Business Team Sp. z o.o.,

KAWALERKĘ z aneksem, 31m2,

ul. Zwycięstwa 29B,

kwaterunkową zamienię na

84-300 Lębork

mieszkanie 2-pok. własnościowe (z

z dopiskiem:" Księgowy/a"

dopłatą) Słupsk 0-698-661-926.
(GP)
---------------------------------------------------------

Nadsyłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

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

28120/A

elektryków, elektromechaników.
Składanie ofert osobiście Kołobrzeg

webowej, praca stała
-0513-282-293. (GK)

094/352-84-35.

ul. Tęczowa 1. Informacja
28639/B

(GK)

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

27823/A

POMOCNIKÓW magazynierów na

RECEPCJONISTĘ zatrudni na stałe

stałe 094/34642-09.

hotel Erania koło Ustronia

(GK)
28981/A

Morskiego, 694 406 090

(GK)

PRACA dla 4 młodych osób od

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

pon-pt. 1800 zł. 094/341-01-94.

SALON samochodowy zatrudni

27098/A

handlowcaz doświadczeniem lub
28864/A

bez. Wymagane prawo jazdy kat.

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

(GK)

SPEDYTORÓW- lub osoby ze

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

zachodniopomorskiego.

(GK)
28289/A

27774/A

PRACA dla studentów, emerytów,

rencistów. Wynagrodzenie

"B". Słupsk, ul. Lutosławskiego 22.
(GP)

znajomością języka obcego do
przyuczenia, Tel: 0514-314-742.

tygodniowe. 059-848-1140. (N)

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

-----------1- ------- :-------------------------------------

SPRZEDAWCZYNIĘ - spożywczy

28728/A

PRACA dodatkowa. Zostań

Kretomino 662 048 673.

MECHANIKA, elektryka

przedstawicielem Optima S.A.

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

samochodowego lub do

Teren: Gryfino. Kontakt:
664-983-297. (GK)

STOLARZA z umiejętnością

przyuczenia. Koszalin
(GK)

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

28841/A

MINIBROWAR zatrudni kelnerów,

07288/A

(GK)

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

28734/A

PRACA dodatkowa. Zatrudnimy na

stałe osoby do roznoszenia ulotek.

barmanów (mile widziani studenci),

Praca 3 dni w tygodniu. Bardzo

660 430 274, 094 346 09 55.

dobre warunki, wynagrodzenie

28639/A

(GK)
28399/A

produkcji i montażu mebli
kuchennych i zabudowy wnęk,
Koszalin 502-667-513. (N)
-------- -------------------------------1-----------------

28711/A

STUDENTKĘ uczącą się zaocznie z

prawem jazdy, 094/34-236-02.
(GK)

stałe, umowa zlecenie. Kontakt tel.

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

(091)31184 57 - godz.

SZUKAMY podwykonawców do

MŁODE osoby do roznoszenia

8.00-16.00, e-mail:

ulotek 094/34642-09.

ulotkiO@poczta.onet.pl, w

budowy dwóch domów stan surowy,
roboty dekarskie i ocieplenia (094)
35-158-09. (GK)

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

28377/A

(GK)

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

28983/A

zgłoszeniu proszę podać dane

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

(GK)

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

27307/A

poszukuje kandydatów na

PRACA przy dociepleniach. Szczecin

następujące stanowiska:

tel. 793944627 w godzinach 19-20

MONTER/SERWISANT TURBIN
WIATROWYCH
Wy magania:wy kształcenie
min.średnie
elektryczne, mi n. 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

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

28458/A

PRACOWNIKA z doświadczeniem do

produkcji drzew i krzewów

CV w jęz. polskim i angielskim
prosimy przesyłać na adres:
elj@totalwind.com
2864809G1K1A

28531/A

28671/A

TRAKTORZYSTA hodowla danieli.

095/74-68-193.

(N)

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

28932/A

TYNKARZY DOŚWIADCZONYCH
605-120-295.

(N)

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

28249/A

TYNKARZY maszynowych-ekipy

Szczecin, okolice 0664423-307

ozdobnych zatrudni "Orfo" Sp. z o.o.

(GS)

Będzinko 11. Wyślij CV do

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

15.09.2009 r. na adres:
szymon@orfo.pl (GK)

TYNKARZY zatrudnię

00704/A

0723-667448. (GK)

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

28328/A

NOWA RESTAURACJA

KANTYNA
PORTOWA
ZATRUDNI
KUCHARZY
POMOCE KUCHENNE
KELNERÓW
KASJERKI
kontakt: SOI 395 031
Szczecin, Bytomska 16

07680/A

764209SLBH_A

07668/A

602436415; (094)346-33-15.

KIEROWNIK BUDOWY
Wymagania:uprawnienia
budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń,dobra znajomość
specyfiki montażu konstrukcji
stalowych,doświadczenie w
prowadzeniu robót
montażowych,prawo jazdy kat.B

- sumienność i dokładność.

męskiej. Słupsk 500-109-603.

PUHP "Pilawa" Kołobrzeg zatrudni

- umiejętność pracy w zespole,

KAWALERKĘ (36) centrum, na
---------------------------------------------------------

28976/A

01159/A

PHPOWCA do tworzenia aplikacji

kontaktowe.

2-P0K0J0WE (Mostnika) II piętro

(GP)

PRZYJMĘ sprzedawczynię odzieży

(GK)

apteki, technika farmacji zatrudni

Firma TOTAL WIND PL Sp. z o.o.

zamienię na parter (biuro) w
0606-21-20-04.

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

Mielno, 604-067-085.

sieć aptek z terenu woj.

07481/A

Sołectwo Jamno -wydzierżawię;
0-509-391-822.

PANIĄ- sprzątanie i inne prace

PRACA dla lektorów języków obcych
i studentów uczelni językowych.

508-199-537, 667-313-224.

pomoce kuchenne.

0502-017-319. (GK)

WYNAJMĘ 3-pokojowe, Słupsk.

recepcjonistów / recepcjonistki,

samochód. Białogard,
0505-015-362. (GK)

28940/A

07647/A

MAGISTRA farmacji, kierownika

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

0693913109.

/ masażystki, kierownika recepcji /

(GK)

(GK)

094/34642-09.

reklamy i promocji, managera SPA

PRZYJMĘ mechanika, lakiernika

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

(GP)

finansowe i mieszkanie. Tel.

HOTEL zatrudni: specjalistę ds.

(GP)

recepcjonistkę. (094)31-65-581.

MAGAZYNIERA zatrudni EKO-TECH,

HOSTESSY na stałe
(GK)

0-660-705-918.

Słupsk 0-59/8414-294.

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

zastępcy kierownika apteki

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

28286/A

28948/A

28530/A

PRZYJMĘ ekspedientkę ze Sławna,
---------------------------------------------------------

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

Proponujemy bardzo dobre warunki

magistra farmacji na stanowisko

PRZYJMĘ studenta na pokój.

03962/A

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

f/h Opiekunki osób starszych-

(GK)

OŚRODEK w Sarbinowie zatrudni

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

(GP)

AKWIZYTORA do sprzedaży alkoholi

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

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

0788-147-127.

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

GABINET rtg Koszalin zatrudni

28206/B

—
28980/A

28391/A

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

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

(GK)

28477/A

(GK)

K-lin. Wysokie zarobki;
0-508-142-333. (GK)

094/341-01-94. (GK)

(GK)

606-806437.

(GP)

03908/A

(GK)

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

PANIE-tancerki zatrudni N. Club

KIEROWCĘ kat. B do 30 lat na stałe

07177/A

PRZYJMĘ do sklepu spożywczego w

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

(GP)

KRAWCOWĄ - zlecenie, proste

07573/A

(GP)

"Piast” Słupsk, Jedności Narodowej

szycie. Ustka lub okolice,

FRYZJERKĘ, min.30 lat,

0-665-816-000.

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

3.

dekarzy i murarzy, 662-735-943.

z ang. - 9 f/h 094-340-93-65,

00924/A

zatrudni dekarzy, blacharz z
doświadczeniem, pełny etat, Słupsk

0663-766-076.

(GK)

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

(GK)

miastach powyżej 30 tys. mieszk.,

28182/A

3189 009, praca@edenspa.pl
www.edenspa.pl (GK)

nie wymagane - zapewniamy
profesjonalne szkolenia!

28939/A

0515-129-295 krawczyk
@poczta.fm

BUD

PRZYJMĘ dziecko pod opiekę.

28435/A

bez, etat lub niepełny wymiar 094

28672/A

PRZEDSIĘBIORSTWO TECH

PRZYJMĘ dziecko pod opiekę

salonu gier w Mielnie

(GK)

KELNERKĘ, z zakwaterowaniem lub

28763/A

Kołobrzegu. 500-720-393.

28712/A

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

(GK)

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

OSOBĘ rzetelną, uczciwą,

KELNERKĘ, pomoc kuchenną Solis

doświadczonych wykończeniowców,

APTEKA Centralna Centrum

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

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

--------------------------------------------------------28820/A

27710/B

niekaraną na stanowisko

KELNERÓW zatrudnimy. Hotel

(GK)

(GK)

barman kasjer zatrudni firma do

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

Rekreacyjnego na terenie

28590/A

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

(N)

Sarbinowo 27; 602-669-824.

Tel. 0661-991471. Mile widziane

(GK)

Firma "Germania", 094/34240-56,

Koszalinie, CV i list motywacyjny ze

praca@rgbtechnology.pl

------------- -- ------------------ ;------- ‘---------------

(GK)

509-780-868.
28826/A

02122/A

PROGRAMISTA C++Builder, VCL,

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

konkursów). 502-053-151,
---------------------------------------------------------

------------------1- ---------- ■----------------- ----------

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

504-59-04-05.

(GK)

zarobki. Mile widziana umiejętność

28846/A

OPERATORA koparko-ładowarki

Miesięczny kurs j. niem. od 01.09.

094/346-42-09.

Szczecinie, Słupsku, Koszalinie i

28234/A

obsługa, przygotowanie do

28813/A

PROJEKTANTA wnętrz, mebli

OPIEKA Niemcy, zarobki od 3400,-

KELNER, barman do restauracji w

27856/A

28408/A

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

uprawnieniami (ujeżdżanie,

FIRMA Handlowa od zaraz zatrudni

(GK)

28672/B

(GK)

(N)

0507-403-581.

INSTRUKTOR jazdy konnej z

-----------1--------------------------- ;------------------

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

(GK)

ODSZKODOWANIA! Dzwoń

FIRMA zatrudni na stałe

piętro, parking na nową odzież w

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

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

rozpoczyna rekrutację do nowo
otworzonego działu. Doświadczenie

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

MURARZY, 512-433 768.

niemieckiego. Atrakcyjne

28273/A

28979/A

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

kat.B, mile widziana znajomość j.

(GK)

(GK)

obsługi magla, pralnic. Szczecin
0665-135-858 (GS)

(GK)

Białogardu, Koszalina,
693-326-016. (GK)

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

(GP)

94/3464209

696-042439.

28499/A

07757/A

MŁODYCH na magazyn

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

Kołobrzegu. Mile widziane osoby z
doświadczeniem i grupą inwalidzką.

0-601-628-531.

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

kontakt@pcmhm.pl

niem./angiel., nie uczące się.
27974/A

(GP)

wynagrodzenie. CV na :

panów do sprzątania Obiektu

AKTYWNIE rozwijająca się firma

28676/A

obiektów z okolic Szczecinka,

"MOTEL Monika” -recepcjonistkę,
znajomość komputera,
(GK)

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

zawodzie min. 3 lata, prawo jazdy

ANGLIA! Rzeźnicy/wykrawacze - 8

wejście, pod Koszalinem
0600-757-092.

07756/A

----------------------------------------------------------20964/A

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

6064243-00 (GP)
---------------------------------------------------------

techniczny-firma RGBtechnology.
(94) 318 18 11

handlowego na terenie Szczecina.

-------- *1- ------------------------------------------------

094/340-33-10.

POKÓJ Słupsk centrum

WinAPI. Doświadczenie, angielski

94/340-84-00. (GK)

FIRMA sprzątająca zatrudni panie i
27649/A

(GK)

POKÓJ pracującemu 788-556-114.

kwalifikacje 502-509-504,

nawiązywania kontaktów, dośw. w

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

"AVON" zaprasza! 0605-251-962.

(GK)

kultura osobista, łatwość

(GP)

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

0-94-318-95-92, 0-603-879-552.
28721/A

Koszalin 94/716-5947 lub
0-505-991-526.

1,0-696-988-908.

28630/B

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

(GK)

MONTAŻYSTĘ mebli- doświadczenie,

widziana grupa inwalidzka. Cewlino

POKÓJ parze studenckiej. Koszalin

~~-------------------------------------------------- —

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

średnie samochodowe, wysoka

obsługi guzikarek (tokarek), mile

! PRACA w handlu. 2 Panie do

;------- 7-------------------------------------------------

klientów. Wykształcenie min.

59/725-50-28 lub 0-506-944-620,

FABRYKA Guzików zatrudni do

(GK)

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

094-340-56-77.

aktywne pozyskiwanie nowych

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

(GK)

POKÓJ niepalącym, internet,

handlowego. Opis stanowiska:

EMERYTÓW do dozorowania

! PERFUMY FM, zostań

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

przedstawicieli handlowych zatrudni
firma o pewnej pozycji na rynku. Do
35 lat. 1200-1500 zł/mc. Słupsk

28746/A

przeszkolimy 8 osób 1500-2300 zł

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

(GP)

PRALNIA wodna zatrudni. Dobre

,

Tel (094)71644-84.

! Absolwentów i studentów

POKÓJ lub 2. Słupsk,

0-505-991-526

kierowcy), operatora pompy do
betonu. CV proszę składać
osobiście przy ul. Szczecińskiej 40

zaocznych od zaraz 1680zl netto.
28947/A

zatrudni handlowca, przed,

Koszalinie 781-792-074.

0888-127-701.

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

DORADCY w dziale obsługi klienta,

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

POKÓJ do wynajęcia- Os. Bukowe.
(GK)

17.00.

kursie na przewóz rzeczy, kartą

!!! Otwieramy nowy oddział bez
doświadczenia zatrudnimy i

ociepleniowych, glazurników i
instalatorów 0691-027-643 po
---------------------------------------------------------

ELEKTRYKA na budowę w

28678/A

1200-1800 zł/mc Słupsk
0-59/725-50-28 lub
0-94/716-5947 lub

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

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

pisemne: Koszalin Szczecińska 49.
(GK)

PRACOWNIKÓW do robót

ogólnobudowlanych,

0-506-944-620; Koszalin

!!! Agrobud zatrudni kierowcę z

(GK)

MŁODYCH i kreatywnych zatrudni
firma usługowa. Wiek do 35 lat.

HURTOWNIA motoryzacyjna

(N)

uprawnieniami (C+E, ukończonym

w Koszalinie.

poniedziałek 31 sierpnia 2009

191309SZAG-A

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

28470/A

Koszalińska SpóWziefriła Mieszkaniowa
„Nasz Dom” w Koszalinie
zaprasza do składania ofert na

remont pokrycia dachu
i kominów budynku przy
ul. Zwycięstwa 147-147A
w Koszalinie.
Specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebrać w godz. od
7.00 do 15.00, w sekretariacie
Spółdzielni przy ul. Szymanowskiego 14
w Koszalinie.
Termin składania ofert do dnia
14.09.2009 r._____________________
2892709G1K1A

26

OGŁOSZENIA DROBNE

poniedziałek 31 sierpnia 2009

p

ZATRUDNIĘ w sklepie spożywczym,

USŁUGI 80-100zł na dzień. Do 35

PRZEWOZY

! Inajtaniej Niemcy, Holandia+

OSOBOWE

602-800-924 (GK)

lat. Słupsk 0-59/725-50-28 lub

Koszalin 0601-175-065.

0-506-944-620, Koszalin

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

0-94/716-5947 lub

ZATRUDNIMY kierowców kat.C+E-

j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IINTERBUS, Holandia, Belgia,

trasy międzynarodowe; praktyka, z

BUSY Holandia, Niemcy najtaniej od

własną działalnością gospodarczą

200zł, 0609-818-709

Niemcy 060248-58-64,
091/455-34-97 (GS)

Słupsk, 059-842-00-31.

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

0-505-991-526 (GP)
,----- --------- -------------------------------------------

07758/A

WAKOZ-BETON zatrudni operatora

pompy do betonu, praca na terenie
Słupska, wymagane doświadczenie

(GK)

(GP)

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

07535/A

(GK)
'

00859/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
608-502-289

094-34-244-68. 506-05-85-23.
(GK)

(GP)

-------------------------------------- ------ ----- ——
07752/A

ZAJAZD "Wiktor" zatrudni kucharkę

minimalne wynagrodzenie 1500,Świdwin. 504-079-618. (GK)

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA

28910/A

ZATRUDNIMY od zaraz Ankieterów,

(GK)

WIELKIE 24, ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW:

! 1.1.1.1!!!!!!!!!!!!! HOLANDIA
codziennie z domu pod dom,

Zapewniamy szkolenia.

!!!!!!!!!! Holandia najtaniej,

094-342-04-02.

059-841-11-51, kom

(GK)
28861/A

ZP "Grawipol" Słupsk, Poznańska

0503-198457.

blaszanych - transport, montaż

www.rogaliczek.pl (GK)

gratis. 0501-231-350. (GS)

------------------------------------------------- ‘-------

094/343-06-93

"WILLA Milenium". Wesela. Mielno.

(GK)

-----------

28699/A

FIRMOWYCH ORAZ
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI DO

niepełnosprawności, stanowisko -

ZATRUDNIĘ cukierniczkę -

cukiernika (samodzielny),
wiadomość: Koszalin,
ulJagoszewskiego 9.

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

(GK)

0-601-86-39-37. (GS)

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

00118/8

03944/A

28510/A

ZATRUDNIĘ na stałe kierowcę do

rozwożenia pizzy w Mielnie Tel
28565/A

ZATRUDNIĘ pracownika

0664413409.

07573/B

ZATRUDNIĘW KOŁOBRZEGU

OFERTY: TEL/FAX
0-94/342-38-11, E-MAIL:
(GK)

798710329

602- 656-313.

www.garazeprzechlewo.pl

(GK)

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

00762/A

26465/B

(N)

ROYAL Park Hotel& SPA w Mielnie

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

organizuje: wesela, przyjęcia
okolicznościowe, imprezy firmowe,

BRAMY ogrodzenia balustrady tel.

szkolenia i konferencje. Kontakt

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

094/310-84-80.

CEGŁĘ rozbiórkową sprzedam tanio

784442-576.

(GK)

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

TANIO. TEL:0503-198457

889-614-169.

0603- 125-269,

DREWNO 0665-022-590.

26696/E

(GK)

PRACA SZUKAM

00118/(

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

01163/A

I (GP)

0503-198446, 067-26-69491

talerzówka. 0606-14-25-27.

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

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

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

(GK)

!!!!! BILETY UE HOL DWORCA
25914/T

PKP, 094/719-2000.

00118/

0608-072484
26771/

07034/A

GORZELNIA Tychowo k. Białogardu

! I!! przewozy Belgia, Niemcy,

zakupi każdą ilość zboża,

665154289.

Holandia- tanio, 0514-020-625

pszenżyta, itp. Cena do uzgodnienia

(GK)

0-603-606-997, 0-603-243-241.

25914/S

(GK)
27811/A

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

00858/

wyjazdy czwartek - niedziela,

KOMBAJNY, używane maszyny

28867/A

250 zł, 067/266-96-54,

KROWĘ sprzedam 512-590-514.

(GK)

0518-373-256

(N)
28616/A

--------- ------ ---------------------------------- i------ f

24865/A

03821/A

0696462482.

(GP)

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

07709/A

ŁĄKI Dobiesławiec, Święcianowo,

(GK)

25021/A

SKUP BYDŁA I TRZODY.

27989/A

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

28926/A

(GK)

513-129-851.

DREWNO kominkowe,

(GK)
27015

27125/A

SKUP- maciory, knury,

0504-539-303. (GK)
--------- ----- —------------- -----------------------

Q0759/Ä

SPRZEDAM kosiarkę dyskową, 3m,

0-605-729429.

23520

- --------------------- :---------------- ,----------------

07745/A

SPRZEDAM sadzarkę, kombajn

ziemniaczany Z614 dwurzędowy,
tanio. 0694-283-257. (GP)
—------- ---------------------- a-----------------------

07656/A

SPRZEDAŻ WAPNA NAWOZOWEGO Z

0602-601-166. (GK)

DREWNO opałowe 69 zł
22951

www.agro-stan.pl

03834/A

CZĘŚCI

943737-544,782-982-263 (GK)
00871

27988/A

przydomowa 885-104-917

(N)

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

28454/A

GARAŻ Koszalin ul. Bema cena 12

tys. Tel 691-177-593

(GK)

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

25914/N

GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

_ _ _ SPRZEDAŻ___

www.blaszaki.com 0-684532922,

!!!! www.pecet.net.pl - najtańsze

0606235417,018/334-08-10.

laptopy, komputery - sprawdź nas!

(GK)

Zwycięstwa 204; 094-340-21-15.

GARAŻE blaszane - tanio i solidnie.

(GK)

091/ 48849-11, 0517-95-93-75,

-------------- ----------- a------------------------------

26363/A

! Kebab hurt-detal 0888-375-522.
-----------

094/3542023 058/7629512,

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

—

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

25787/A

00620/A

052/ 348-7148,0608414-949
(GS)
-------------------------- ------------------------- —

01181/A

GARAŻE blaszane- konkurencyjne

! QUAD 200, traktorek

ceny. Transport, montaż gratis, raty.

784459-083. (GK)

091/317-88-72,094/31-88-002,

! Układanie kostki, 0505-058444.
(GS)
------- -------------------------------- ---------- ------

00013/F

058/588-36-02, kom.
0503-073-111 www.konstal.tit.pl
(GK)
GARAŻE, blaszaki - tanio i solidnie

(GP)
------------ 1---- :---------------------------------------

06455/A

(GS)

(N)

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ —

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

(GK)

ELEKTROWNIA wiatrowa

SGRANIT, kruszywa, 0505-058444.

ROLNICZE DO ZACH. MASZYN
504221855

608-576-046

25264/A

--------- „-----------------------------------------------

ÜÜÜDREWNO 0600-880-776.

(GP)

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

(GK)
------------- ----------- ■■

------ —------------------------------------------------------ 48330/B

TRANSPORTEM. 0602-593-573,
0696-489-003.

668-307-693.
_—

(GK)

(GP)

03817/A

DREWNO kominkowe,

KOSZALIŃSKA, 094/3185-827,

(GK)

0695-141-520. (GP)

"DETEKTYWI" (rozwody, biznes)
---------- -----------------------------------------------

03857/»

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

! DETEKTYW PRYWATNY
094/34-00-992. (GK)

602-211-807. (GK)

0501-520-835,607-742-015.

28926/B

(GP)

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

SZARANEK, SUCHA

23065/A

ROZRYWKA

00013/B

!PUSTAKI ceramiczne, dachówki,

KANTYNA
PORTOWA

0501-066-008. (GS)

IMPREZY
KONFERENCJE
CATERING

Szczecin, Bytomska 16
tel.: 509 950 140
www.kantynaportowa.pl

_________

siatki, słupków, itp. 0504-293-626.

00013/A

03921/A

KOMINKOWE GRUBE DĄB 150
-------------------

00013/C

28614/A

KOPARKO- ładowarkę Białoruś

budowlany, 500434-778. (GK)

"EKO-GROSZEK" w workach: hurt

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

luz- 550 zł/T; detal- 650 zł/T.

ŁADOWARKO-KOPARKA. Transport

Dowóz!!! (094)346-19-66;

do 26T, wywrotki, HDS.

0507-312-907. (GK)
-------- -------------------------------------------------

0505-058-333.
25649/A

MATERIAŁY budowlane

dom (koszalin lub okolice)

kompleksowo. Transport. Tanio.

600180319 (GK)

0505-058-333.
25914/0

28474/A

(GS)

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

3-P0K.(63) lllp lub zamienię na

--------------------------------------------------------199309SZAG-A

25884/B

GRODZENIE siatką - produkcja

zł/mp tel. 609-043-800. (N)
! STYROPIAN, wełna,

OKOLICZNOŚCIOWE

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

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

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

- sprzedaż ratalna 0669-684-141,
0785-186-967. (GK)

(GP)

stropy! tanio! 0501-066-008.

NOWA RESTAURACJA

WESELA

2838609G1K2A

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

!!!!!!!!! DETEKTYW

WRÓŻBA, tarot, runa,

NAJWYŻSZE CENY! AVEX-

ul. Andersa 18
tel. 696 483 222

28205/A

DREWNO kominkowe,

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

Koszalin
ul. Wańkowicza 82

(GK)

DREWNO KOMINKOWE

Mieszałki,

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

MUZYK A NA ŻYWO
WYDARZENIA SPORTOWE
NA TELEBIMACH
KUCHNIA PIWNA
NIEPOWTARZALNY
KLIMAT I WYSTRÓJ
DUŻY WYBÓR ALKOHOLI

0880449478.

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

0608-147-958. (GK)
03717/A

NAGROBKI granit od 1750zł, raty,

Sławsko. 0781840374 (N)

Wytypuj prawidłowy wynik i wygraj metr piwa!

01104/A

DREWNO kominkowe

DREWNO kominkowe i opałowe.,

(GP)

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

KURKI 17 tyg., kaczki Mulard,

POLSKA - SŁOWENIA - start godz. 20.00

24702/A

DREWNO komin, brykiet.

(GK)

(GP)

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

0781840374 (N)

9 wrzesień (środa)

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

0513-689-997.

KUPIĘ grunty, region koszaliński.

POLSKA - IRLANDIA - start godz. 20.00

27685/A

(GK)

DREWNO kominkowe 608-576-046.

01063/A

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

5 wrzesień (sobota)

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

SUPERCENA. 0608-153-847.

30 września, tel. 668 336 898.

PRZYJDŹ I KIBICUJ
RAZEM Z NAMI!!!

28898/A

(GK)

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

!! I! wyjazdy Holandia, Niemcy,

PIWIARNIA
WARKA

25525/A

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

28601/A

(GK)

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

ZESPÓŁ, 0694462-595.

sie dzieckiem w wieku od 3 lat do

(GK)

WWW.F0T0WESELA.C0M.pl

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

rolnicze - raty. 0694-033-753.
00858,

03899/A

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

(GK)

(GK)

698721191 (GK)

ZESPÓŁ Brandys, 0665-149-716.

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

0506-110-012. (GK)

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

28874/A

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

ZESPÓŁ "Maestro" 0784-648-847.

!!!! przewozy Holandia, Niemcy,

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

WESELA organizacja + sala, 120 zł
(GP)

(GP)

domu. Zorganizowany i kreatywny.
(GK)

03604/A

od osoby. Słupsk, 0502-322-140.

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

(GK)

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

03654/A

GORCZYCĘ sprzedam

0794-669-347.

DREWNO 0668-546-864.

CIELAKI mięsne. Prasa kostkująca,
(GP)

26339/A

0601-642-067www.garmazslupsk.p

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

poszukuje pracy.tel 508285254.
.---------------------------------------------------------

(GK)

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

25125/A

(GK)

TANIO! wesela, imprezy, Słupsk,

STUDENTKA pedagogiki zaopiekuje

EKSPOZYCJI "KOMANDOR".

KASETY Video na DVD

CIĄGNIK 1614 z turbo.

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

PRACOWNIKA OBSŁUGI

(GK)

TYGODNIA 0598334312

!!!!!!! BUSEM DO HOLANDII-

NAUCZYCIEL j. niem. 609-116-615.

(GP)

NAJTANIEJ REALIZACJA DO
26337/A

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

(GK)

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

ogólnobudowlanego. Słupsk, tel.

01203/A

(GK)

JAKO pracownik biurowy, również w

602-294-559. (GK)

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

25884/A

BLASZANE GARAŻE PRODUCENT!!!

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

BIZON super Z0-56 sprzedam,

28 latka z zawodu technik handlu

doświadczeniem handlowym.
Sarbinowo 094-3165-570 (N)

(GK)

0604-087-283. (GK)
25671/A

!!!!!!!! Lotniska. 602-338-386.

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

ZATRUDNIĘ barmana z

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

0668167770

(GK)

KOMANDOR@HOME.PL

0-503-198446, 0-67-2669491

26357/B

Holandii. Tel. 094-3117000,

28677/A

0-601-628-531.

Holandia, Anglia (z domu-pod dom).

!!! WAPNO nawozowe. PPH

ceny - sprzedaż ratalna
0501-231-350, 0505-126-033.

(GK)

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

(N)

25633/B

FILMOWANIE, zdjęcia

MACIORY SKUPUJE 605533481

28967/A

BLASZAKI, garaże -konkurencyjne

(GK)

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

! BYDŁO WYBRAKOWANE, KNURY,
00118/A

(GK)

EUROPEJSKA Wesela

094/347-11-77

01181/B

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

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

01211/A

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

BETONIARKA 250, 505-126454.

Recepcja: 94-318-96-77;

ROLNICTWO

(GK)

27012/A

Promocje: do października.
www.willamilenium.pl

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

ZWROT podatku z Niemiec i

00691/A

BILETY z rabatem: www.evatrans.eu

pasażerskie, Niemcy, Belgia,

------------------------------------- ------- -- ------ — ■

28320/A

ATRAKCYJNA cena garaży

Wesela. (094)341-0143;

!!!!!!!! BUS- przewozy

059-846-15-31. (GP)

(GK)

(GS)

osobę z orzeczeniem o stopniu

średnim lub zawodowym. (GP)

sofa+ 3-fotele i inne,

!!!!!!!!!! "ROGALICZEK".

42, tel. 059/848-54-32 zatrudni

ROZBIORU DROBIU. TEL:

25914/Q

BERLIN- lotniska 0601-70-53-53,

SPRZEDAWCZYNIE DO SKLEPÓW

mechanik maszyn z wykształceniem

ANTYKI- Sekretara "bidermajer"

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

00781/A

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

www.barninek.pl

00023/B

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

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

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

0507-682-510.

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

4850422. (GS)

(GK)

(GK)

okolicznościowe
0662-227-276. (GK)

TRANSFERY-lotniska. 091

prac umysłowych i fizycznych.

----------------------------------------------- ■---—

DROBIU "HUBART" BRUSKOWO

00908/A

0503-198446, 067-26-69491

Brokerów, handlowców oraz do

00811/A

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

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

adres rekrutacja@wakozbeton.pl

Amazone sprzedam 604904712

WESELA. Imprezy

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

Avangarda busy do Anglii,

ZATRUDNIMY księgową

na podobnym stanowisku. Oferty
pisemne prosimy przesyłać na

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

28923/A

AGREGAT uprawowo siewny 4m
!!!!!!!!!!!!!!!!!

paczki z adresu pod adres

(GS)

00013/E

OGŁOSZENIA DROBNE
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MEBLE ogrodowe,0600-880-776.

SIATKA Koszalin. Topolowa 25A;

WORKI foliowe, obrusy ceratowe

0-511-191-619 Słupsk, Nikola.

DŁUGONOGA Słupsk,

(GP)

(094)34-04-360; 0602-74-00-57.

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

(GP)

0-514-649-895. (GP)

■------------------------------------- ------------- ;- -----

06455/B

MIESZALNIK do paszy.

0693-998-648.

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

(GK)

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

28338/A

NAJTANIEJ PIECE, KOTŁY NA

25641/A

(GK)

pralki wentylatory telewizory sprzęt

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

kuchenny Biesiekierz 5a

EKOGROSZEK GRZEJNIKI, POMPY,

SIATKI ogr., leśne i słupki.

WWW.AKCESORIAHYDRAULICZNE.P

Raszyńska 0-59/842-87-55,

L

(N)

0-603-070-188.

—

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

0667-916-355.

28214/A

ODZIEŻ na wagę, Jana Pawła II 15a.
-------------------------------------------------

28333/B

(GP)

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

03385/8

SIATKI ogrodzeniowe i leśne, bramy

garażowe. Goleniów

(GP)

091/407-20-10 (GS)
03641/B

PALETY drewniane do użytku lub na

02001/A

żarzony, kolczasty, 059/84-71-329.

opał po 2- 4 zł/szt. Koszalin
Szczecińska 31d. (GK)

(GP)

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

28641/A

PIECE C.O. KARLINO 0600-449-367

03373/A

SKRUBAKRA do kurczaków

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

24050/A

ogrodzeniowych, 094/342-30-68.
(GK)
---------------------------------------------------------

28430/A

PRODUCENT: ogrodzeń

28336/A

solidnie. 091/3971951,
(N)

27756/A

PROMOCJA do 30%, wyprzedaż
Koszalin, Gnieźnieńska 43,

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

28955/A

KOSZALIN, LECHICKA 56.

Grunwaldzka 3, 0604-208414.

0510-583-517 Ewa-ładna

(GP)
27564/A

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

26820/B

0501- 775-245 Fajna brunetka.
------------ —----------------------------------------

(N)

03964/A

(GK)

WORKI foliowe - producent. Słupsk,

31.094-348-03-93.

27601/A

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

28382/0

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

ASIA 515-66-39-08, Słupsk.

00628/A

(GP)

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

03923/A

28382/6

PIĘKNA Blondynka 0-508-364-702.

609-515-882 (GK)
---------- —--------------------------------- ----------

25590/B

(GK)

PRZYJADĘ, 0600-177-664, Słupsk.

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

(GP)

AUTOLAWETA. 0694-594-993.

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

07563/A

28942/A

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

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

(GK)

-------------------- —-—

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

HDS 8 ton Koszalin-

ZATRUDNIĘ Panie. K-lin

(0)510-270-294.

516-593-707 (GK)
28938/A

(GK)
28937/A

(GK)
28325/A

662-720-175.

—

27605/A

LAWETA 90 gr/km, 0503-143-679.
----------------------------------------------------

Zakwaterowanie gratis.

03231/A

PRZEPROWADZKI, 0512-181-113.

(GK)

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

27424/A

HDS- wywrotka. 0602-372-620.

(GP)

ZATRUDNIĘ. Wysokie zarobki.

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

(GK)

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

(GK)

28902/A

26964/A

25018/A

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

(GK)

03931/A

DOSTAWCZY, plandeka

608-391-615.

(GK)

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

26601/A

0608-744-686. (GP)
28944/A

WIOLA po 40-tce. 0691-857-735.

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

26835/A

BUS dostawczy - przyjmę zlecenia,

514-633-878 (GK)
---------------------------------------------------------

(GK)
BUS - 6 osób, klima, 503 870 528.

(GK)

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

28623/A

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

SPEŁNIAMY fantazje.

516-593-913

03912/A

01026/A

A A A A Auto- laweta, 669-826-078.

ZATRUDNIĘ Panie. K-lin

--------------------------------- —■-------------------

47955/A

! SCANIA wys. burty 3W.

Słupsk, 0661-177-611. (GP)

CERTINA 24 h 784-742-302.
26820/A

28946/A

24543/A

! PRZEPROWADZKI, transport
094-343-50-84, 0502-637-252.

ATRAKCYJNA, milutka 40-latka.

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

(GK)

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

(GK)

(GK)

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

BIUŚCIASTA, 0-607-304-654.

(GK)

blondynka.
03087/A

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

ANIOŁEK Kołobrzeg 0698-054-054.

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

GATTA, WOLA, DAREX, KNITTEX,

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

03576/A

28941/A

SPRAGNIONA rozwódka

(GK)

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

26915/A

(GK)

(GK)

(GP)

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

(GK)

00438/A

066240-37-37.

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

0500-565-973.

(GS)

ANIA młoda nowa 0662-720-125.

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

RAJSTOPY, skarpety, bielizna.

inne. Hurtownia "WUZET" Mieszka I

28593/A

0500- 408-533 warta grzechu.

(GK)

(GK)

28434/A

!!!!!!!!! Najtaniej,

(GK)

-------------------------------------------Ł-----------25590/A

AMELIA. 0662-596-798.

--------------------------- ■-!---------------------------

Słupsk.

(GK)

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

!POŃCZOSZKI, 609 530-241,

WĘGIEL, KOKS TANIO!!! LUZEM

094/342-65-23.

03890/A

(GK)

NOWA 19-latka. 0514-810-135.

(GK)

47941/A

(GP)

665481426 (GP)

(GK)

07584/A.

ALICJA, 0792-355-376. Szczecin

Koszalin, 604-621-694.

LUB W WORKACH Z TRANSPORTEM.

28824/A

27603/A

602-622-284.

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

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

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

(GP)

AKTYWNA - dojrzała. 0-507-719-333

! ROMANTICA p/Ustką,

PRZYCZEPĘ camping. 694596 008
---------------------------------------------------------

03960/A

(GK)

TRYLINKA 20 tys. szt./ po 2 zł,
28171/A

(GP)

AGNIESZKA Koszalin

(GK)

—
28040/A

ADA Słupsk, 0513-751-832.

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

601-193-777.

WAGA sklepowa i monitoring,

28943/A

0-506-55-77-83.

28626/A

NOWA 19-latka. 0514-810-135.
(GK)

(GK)

(GK)

! DOJEŻDŻAMY 0508-839437.

(GK)

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

01020/A

01020/B

MILUTKA i fajniutka, 660-199-042.

03837/A

!!!!!!!!!!!! 1,6 ton- ------------------------------------------------ .-------

28646/A

AGA 0-728-629-837.

03828/A

(GK)

(GK)

511-958-878.

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

22011/A

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

094-341-16-54.

04825/B

Przeprowadzki, Słupsk,

(GP)

28216/A

26273/A

26226/A

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

ABSOLUTNIE wszystko.

(GP)

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

662-920-390 zmysłowa rozwódka.
24830/A

!!!!!!!!!!!!!!! 777;

przeprowadzki, Słupsk.

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

(GK)
ABSOLUTNIE wszystko!

(GK)

(GK)

0602- 2846-93 Meblowozem -

0605403-555. (GP)

!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA

PRODUCENT, TEL. 601-657-168,
(GK)

00748/A

07703/A

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

KAMELIA 0514460-510, Słupsk.

24 h. Zatrudnimy Panie.

!! Przyjadę !! 0725-126-074.
25330/A

(GK)

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

(GK)

788-141-533.

052-331-6248.

698-659-555.

094-347-32-66. (GK)
---------------------------------------------------------

VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,

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

------------- ‘-------------------------------------------

mebli ogrodowych, markiz. Orion,

ÜÜÜ I!!!!!!!!!! U ! nu\s

STYROPIAN producent, dostawa.
(GK)

JOWITA 0-692-070493.

28382/C

!! MŁODA studentka 512-612411.

(GK)

IZA Kołobrzeg 508-058-893.

28945/A

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

600-749-012 koszalinianka 23

lata.

599 445.

-------------------------------------.-------------------25574/A

28957/A

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

TANIE GARAŻE BLASZANE.

bramy, napędy, montaż,

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

Szczecinie cena od 20zł tel., 605
--------------

(GK)

02854/A

(GK)

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

betonowych, metalowych,

509288386

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

03558/C

(GK)

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

SPRZEDAM gruz mielony w

PRODUCENT siatki, słupków

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

34 Latka 696-838-993

(GK)

Przeprowadzki-transport. Słupsk.
(GP)

szt. -1 zł, Koszalin, Kaszubska 16.

94/3465389

693-998-648 (GK)

(GK)

GORĄCA nowa 18-latka

28971/A

WYPRZEDAŻ odzieży używanej 1

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

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

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

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

(GK)

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

516-366-144

—i------------------ ,-------- -------- ----------------

SIATKI, słupki, drut - ocynk,

665-859-565

0698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)
03951/A

03558/S

DOMINA sekretny świat

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

094-34-03495. (GK)

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

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

(GP)

(GP)
00466/A

28382/A

-TRANSPORT

30-LATKA Słupsk, 0-515-505-984.

04127/C

druty, słupki. Transport. Montaż.
Producent, Słupsk 059/847-1642.

ODZIEŻ używana, 059/84-29-766.
------------------------------------- ---------- 7---------

94/318-01-50 (GK)
---------------- -----------------------------------------

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

(GK)
—

00366/C

SIATKI ogrodź., ocynk, PCV, leśne,

(GK)

0600-696-516 Dwie początkujące.

WYPRZEDAŻ AGD, RTV, lodówki

AL/PEX, KOLEKTORY SŁONECZNE.

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

13385/A

0-59/846-11-10, 0508-120-638

(GP)

NOWY narożnik, tanio

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

03558/A

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki.

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

24032/A

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

(GK)
28883/A

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

26508/A

ŁON ŁAZIENEK

5

s

jgjk Słupsk, ul. Bałtycka 10, 0-59 8400-144
ML / Wt Koszalin, ul. Morska 2, 0-94 343-00-44
/4jLĘ g
/
Jl f Ł JBk Lębork, ul. Słupska 23a, 0-59 863-97-66
jr ]SjL,ri.

TiTiUfA

HURTOWNIA GLAZURY i TERAKOTY

Największy wybór płytek ceramicznych na Pomorzu Środkowym.

Krajowe - Opoczno, Paradyż, Cer-rol, Nowa Gala, Polcolorit, Marconi, Pilch, Korzilius,
Hiszpańskie - TAU, GRESPANIA, COLORKER, ZIRCONIO, ARGENTA, APE
Włoskie - Gardenia, Impronta, Novabell, Piemme, Sichenia, Dado
Czeskie - Rako

Zapraszamy do nowo otwartego salonu płytek Ceramicznych
v/ KoszafiirTfe ul. (tf*orska (Ibyfa zajezdnia frarnwajowej
2878809G1K2A

28
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! HYDRAULIK przeróbki

TYNKI + posadzki maszynowo, tel.

!!!! ROLETY

509-765-180.

664423-307, 507-106-151.

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,

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

PRZEWÓZ osób, 0-604-188-773.

verticale, moskitiery. Stolarka

!!!!!!!!!! 0-504-129-243.

USŁUGI hydrauliczne; remonty,

(GP)

aluminiowa. Słupsk, ul.

NAJTAŃSZE remonty, hydraulika,

tynki maszynowe, wykończenia

Leszczyńskiego 10D,
0-59/84-17-900, 0-601-65-25-82.

glazura, budowa domków

PRZEPROWADZKI, 0668-546-864.
(GK)
--------------------- :-----------------------------------

24702/B

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

07723/A

TRANSPORT 1,51., krajowy,

(GK)

(GP)

500-201-769.

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

wnętrz, 0694420-515.

!!!USŁUGI ogólnobudowlane i
wykończeniowe tel: 0794-686-703

TRANSPORT lawetowy 90 gr /km,

wieku. "Drew-Plast", Koszalin,

(GS)

wynajem lawety dmc 2,51,

Zwycięstwa 253. (094)347-65-32.

25698/B

0502-752-05124 godz./ dobę.

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

28303/A

WYWROTKA + HDS, 0601-638-704.

25613/A

!!!!!! OKNA "Akus", 5 i 6-

(GP)

komorowe współczynnik o,5, rolety
06926/A

WYWROTKA 61. 600-227441.
(GK)
28260/A

WYWROTKA samozaładowcza 101

0604-790491.

26756/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naprawa
RTV AGD u klienta, tanio,
gwarancja, dojazd gratis!
094-340-51-63, 602-843-015.
28930/A

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

06830/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!! NAPRAWA

698-074-634.

094-341-83-22.

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

(GK)
00729/A

pionowe poziome, markizy. Bramy

606-579-846.

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

06619/A

"ROL- POL"

(GK)

602-364-943 (GP)
07151/A

CHŁODZIARKI, pralki, Koszalin.

'

28800/A

LODÓWKI, zamrażarki.
27135/A

PRALKI! AUTOMATYCZNE. Koszalin;

0-94/34642-80, 0-503-994-346.

Polskiego 24-26 Koszalin,

inne aranżacje. 0691-226-885.

094-341-14-63, 0600-034-005.

Słupsk, www.bramstal.slupsk.pl

DO prac ogólnych wykończeniowych

(GP)

503-766-733.

drzwi. 0601-778402 (GS)
—----------------------------------------------- ,

00515/C

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

00506/A

(GK)

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

28894/A

094/343-17-65.

0505-657-728, 604-359-118.

SPRZEDAŻ+ MONTAŻ 7%. KADA-MS

(GK)

04823/A

25582/A

27737/A

(GP)
05859/A

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

(GK)

remonty, hale, polbruki, chodniki,
hydraulika, przyłącza wod-kan

GLAZURA, remonty. 0660-778-756.

uprawnienia, profesjonalnie,
094/34345-88, 886-600-151.

(GK)

(GK)

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

01155/A

23547/A

07350/A

06592/A

28687/A

(GK)

---------------- :-------------- .------------- ------------

28284/A

układanie, www.kaliszewski.com.pl

MALOWANIE. 0603-749-024.

06878/B

dywanów, tapicerki samochodowej

28337/A

(N)
—-------- -- ------------------------------------------

07130/A

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

25271/A

ŻEL na stopy, 600-301-688.

603-567-625. (N)
28844/A

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

28419/A

__ mmm,

(GK)

(GK)
28355/A

KLACZ kuca, 694-596-008.

26243/C

(GK)
28350/A

691-027-776. (GK)

(GK)

USŁUGI ogólnobudowlane i

27278/A

KOGUTA pawia indyjskiego

(rocznego) sprzedam,

TAPICER 94-3411-276;

0606-255-447. (GP)
26371/A

hydrauliczne, 784-091-871.
-

03968/A

SPRZEDAM klacz ze źrebakiem,
(GK)

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

28929/

VIDEO- Foto, 094/342-0649.

wałacha. Wielkopolskie.
602727172

(N)
26072/A

26531/A

502-329-385.

03935/A

608-751-302.

(GK)

(N)
28215/A

24741/A

! Stanley- Koszalin, ul.
Zwycięstwa 6 094/347 13 66
28609/A

SPRZEDAM psy rasy owczarek

australijski, labrador nr. tel.

VIDEO-DVD, fotografia.

(GK)

YORK 9 tyg. Słupsk, 0500-217-816.

WYPOCZYNEK I

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

03926/A

YORKI sprzedam, 0886-048-695.

27766/A

! Stanley-kuchnie (GK)

!!!! WCZASY, weekendy, ryby,

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

grzyby; www.wczasy-porost.pl -

YORKI, 0605-340-303.

zapraszamy!

budowlane, 0888-055430,

03585/A

REMONTY, 0-664-185-701.

059/84-37-373. (GP)

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

YORKI, 91577-65-04, 668-336

-206. (GS)
00034/A

(GS)

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

Produkcja, montaż,

03917/A

(GP)

(GK)
25865/A

26501/A

REMONTY i inne usługi remontowo-

!!! Profesjonalnie glazura,

22944/A

(GP)

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

(GK)

SZKOLENIE medyczny pedicure

STRONY INTERNETOWE,

! STANLEY-garderoby (GK)

REGIPSY sufity poddasza

maszynowe i tradycyjne.

724365050 (N)

WIZYTY domowe 509-306-317.

REGIPSY poddasza 502542750

(GP)

28854/A

PRZEDŁUŻANIE włosów

Gehwol, 601-149-881. (GK)

SERWIS, usługi komputerowe.

(GK)

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

tanio. Słupsk, 0506-296-635.

(GK)

PROFESJONALNE pranie: wertikali,

!!!!!!!!! CZYSZCZENIE kanap,
foteli, dywanów, 094/34142-95.

502542750 (N)

00674/A

(GP)
06969/A

__ samym mórz
do niedzieli

REMONTY, budowa domów,

terakota, elektryka, hydraulika,

504-227-901.

513-351-076. (GK)

moskitiery, verticale. Produkcja
Słupsk ul.Złota 3 059/84248-84;

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

0-507-184-767 www.zloterolety.pl

!! GŁADZIE elewacje itp
697-518-767 (GK)

28222,

FIRMA Handlowa od zaraz

(GK)

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

!!! Wykończenia wnętrz, remonty.
0515-979-657. (GK)

(GP)

(GP)

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

00647/A

(GK)
03601/A

!!! POSADZKI, tynki,

AUTOMATYKA, bramy, markizy,

■

600435305. (N)

0505-9945-18. (GP)
--------------------------------------------------- —

!!!!! Tapetowanie, malowanie,

!!!!! ROLETY

28139/-

PAZNOKCIE żelowe, 0513-934-909.

26207/A

-------- ——-------

(GK)

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

wnętrz, ogólnobudowlane,

0-59/843-43-20,0-601-64-10-92,

(GP)

05641/B

(0)601418-306.

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE,

!!!!!!!!!!!!!!SUPER

!! PRANIE dywany, meble

KOMPLEKSOWE wykończenia
22585/F

25632/A

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

bramy itp. montaż, transport,

607-196-588.

603724634 (GK)

(GS)

. 28106/A

PAZNOKCIE żelowe-

(GK)

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

(GK)

siatki powlekane, ocynk, słupki,

SZAFY zabudowy wnęk

--------- —

wnętrz, 0798-139-593,
----------------------------------------------------------

0-600-200-340.

28778/A

0943406117 (GK)

GŁADZIE, regipsy, malowanie,

malowanie, gładzie, terakota,

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

!!!!! ROLETY

28716/A

PRANIE!!! DYWANY, MEBLE
28479/A

091-391-16-92.

!!!!!!!!!!!!! "ASTER". Okna

"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,

lekarz okulista, 094/34-60-232.

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

(GP)

POZOSTAŁE

panele. 0606-635-023. (GK)

!!!!! "PitBau" Remonty,

!!!!! CYKLINOWANIE bezpyłowe,

94346-30-03. (GK)

garderoby, 510-124-648. (GK)

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

602-132-781.

0-606-974-245.

glazura, tel. 783935032. (GK)

Koszalin, Władysława IV-go 147A

OPTYK Koszalin, Młyńska 8 NFZ,

Dojazd do klienta, 0509-191-905.

23328/A

KOMPLEKSOWE wykończenia

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

PCV bezołowiowe i aluminium.

05405/A

WODY, kanaliza, przeróbki, glazura,

GLAZURA, terakota, gładzie.

17900/A

PRESTIGE. Meble kuchenne, szafy,

27395/A

(GK)

GŁADZIE, malowanie, glazura,

Remonty mieszkań, solidnie, tanio.

(GP)

OKNA, DRZWI

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

(GK)

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

(GK)

GLAZURA, terakota, 0600-950-044
--------------- —--------------------------------------

01143/A

(GP)
SANITARNE, CO, Gazowe,

28113/A

maniciure, pediciure StarNails

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

(GK)

28151/A

MATERIAŁY profesjonalnego

Gehwol Grafiti 601149 881.

(GK)

0697-630-318 www.wowpranie.pl

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

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

507778951, 505585113.

energ. C.O. gazowe,
0-512-257-843, 059/842-98-01

GLAZURA układanie, 517-602427.

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

---------- ,----------------------------------------- 7-----

07088/A

01154/A

(N)

POLBRUK, aranżacja ogrodów.

0502-990-050.
OGÓLNOBUDOWLANE, docieplenia,

28550/A

13785/A

MASAŻ leczniczy 604676828

Słupsk 0504486-122,

07283/B

GLAZURA terakota Tanio

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

PRODUCENT BRACIA Paczkowscy-

GLAZURA gładź inne 787-250-799
---------------- -----------------------------------------

28149/A

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

(GK)

Najkorzystniej. Polonez.
Koszalin. Zielona 48,
0048-94-348-93-16;
609-043-748. (GK)

00735/A

26372/A

materiał (GP)

(094)34-11-804, 0507-380-118.

(GP)

724320248 (N)

28906/A

kompleksowa rehabilitacja, Wojska

(GK)
03846/A .

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

INSTALACJE hydrauliczne

0514-285-974.

27535/A

0792-881-952. (GK)

PRALKI, urządz.elektryczne, gastr.

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

07716/A

(GK)

--------------- :----------------------------------------- ,

FRESCO. Tapetowanie natryskowe,

--------------------------- :--------------------- 7------

ŻALUZJE, rolety, markizy, okna,

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

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

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

.

OGRODZENIA balustrady bramy

KOTŁY c.o. drewno, węgiel, gaz.

886376425 (GK)

(GK)

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

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

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

PROMOCJA CENOWA: PLISY,

(GK)

WWW.ZALUZJEROLETKI.pl Viki

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

remonty, 0601-647-263. (GP)

(GK)

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

25624/A

gazowe i systemy grzewcze,
0513-629-325. (GP)

remonty, tynki, tapety natryskowe

PRALKI- DOMOWE, 0603-775-878.

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

(GP)

ELEWACJE, ocieplenia, terakota,

(GK)

OKNA

(094)346-03-85.

HYDRAULIKA - instalacje wodne,

604-872-778.

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

ELEKTRYCZNE 609 10 10-59.

06845/A

HYDRAULIKA, CO, gaz,

(GK)

02000/A

(GP)

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

DOCIEPLENIA. 66041-64-75.

Tanie remonty od A do Z, upust na

(GK)

manualna, masaże, fizykoterapia,

OCZKA wodne, kaskady, trawniki,

!!!!!!!!!!!!! 502-541-194

25488/A

04206/A

0512-327-307.

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

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

—1--------------- ---------- .-------------------------

LECZENIE bólu kręgosłupa, terapia

NAGROBKI - tanio 0602-510430.

układanie,renowacja schodów,

REMONTY

28291/A

00750/A

(GS)

balustrady, bramy wjazdowe,
garażowe, Kołłątaja 35,
0-505-688-247,059/840-17-17,

PRALKI- AGD, zmywarki,

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

01050/A

GINEKOLOG, 0603-92-28-92

(GK)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :----------- :---------------

(GK)

(GK)

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

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

bramy. Najtaniej! "Marko",
----------------------------------------------------------------------------- 24554/A
094-34-11-632, 0606421-720.
PRALKI, 091424-04-80,
(GK)

094/346-80-60, 0-503-380410.

Tanio. 050346-21-22.

przyłącza, kotłownie, koparka,

(GK)

(GS)

06987/B

MONTAŻ mebli. Szczecin, Stargard-

HYDRAULICZNE instalacje,

VERTIKALE!!! "MEXIM"
ZWYCIĘSTWA 87 (W PODWÓRZU)

(GK)

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

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

28232/A

01271/A

CYKLINOWANIE,

ROLETY MATERIAŁOWE. *MEGA

(GK)

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

BRAM-STAL: ogrodzenia,

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

LODÓWKI, pralki 0503-623-101.

(GP)

(GK)

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

(GS)

GINEKOLOG- zabiegi- farmakologia.

słoneczne. Koszalin, 602-597-830
23994/A

(GP)
07598/A

GINEKOLOG 0790-685 267

0-512-245-075, www.RobStal.pl

(GS)

ul. Łużycka 46/2, 094/34349-72.
01893/B

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

059-841-2444 (GP)

aluminiowe. Dodatkowy rabat letni.
P.W. Ryszard Piotrowski, Koszalin,

(GP)

HYDRAULICZNE gazowe. Kolektory

montaż gratis - cały kraj! Tel.
058/302-39-65, 0-509-038425,

okolice. tel. 606-426-599 (GS)

----------------------------------------------------------------------------- 27366/AOKNA, drzwi PCV, drewniane,

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

27459/A

GINEKOLOG 0-51049-79-69.

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

(GK)

szafy, Słupsk, 0602-394-696.

(GK)

28974/A

GARAŻE blaszane. Transport,

886-586-525 (GK)

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

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,

GAZOWE urządzenia- naprawa,

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

(GK)

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

06420/A

HYDRAULICZNE gazowe

02097/A

(GK)

kręgosłupa, stawowe, profesjonalna

0791-013-117, 0505404-691.

kada@ms.pl 059/84-00-310 (GP)

094/343-68-18, 603-59-25-03.

(GP)

Ogrodowa 8, tel. 508-230-887,

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

28285/A

25269/A

CYKLINOWANIE, układanie podłóg

04997/D

(GK)

GABINET Masażu Leczniczego, bóle

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

00910/A

0-502-121-559.

509-306-317.

Rolety- Rzymskie - Verticale- Plisy Markizy - Moskitiery - Żaluzje ul.

"transport". Stanisław Michlewicz

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

(Szczecin).

04594/A

CYKLINOWANIE, 888-151-889.

! pralkonaprawy,Słupsk

94-345-79-16.

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

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

(GP)

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

(GP)

28733/A

ALKOHOLOWE odtrucia

0-605-286-058,
0-660-385-917.

(N)

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

rehabilitacja, 504-046-734.

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

0-508-69-69-32.

BOH. WARSZAWY 2,

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

(GP)

26328/A

01821/A

solidnie. 059/83345-36,

0502-302-147, 094/346-84-05.

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
25620/A

(GS)

GARAŻE- blaszaki tanio i

CYKLINOWANIE bezpyłowe,

07460/A

! GINEKOLOG 0518-525-555.

AEROBIK w wodzie.

07082/A

gazowe,docieplenia, remonty,hale,
ogólnobudowlane, 0-512-257-843.

(094)34-60-353. (GK)

OKNA PCV, ROLETY- NISKIE CENY,

!!! '.Domowe TV. 059-84-20-970.

00252/A

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

27375/A

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

(GP)

!!! 0514-220-205 ginekolog.

! Ginekolog 518-254-040 (N)

FILMOWANIE+PHOTO-FREE-

EXPERT -Hydraulika,przyłącza
wod-kan energ. klimatyzacje, C.O.

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

Goleniów 091/407-20-10 (GS)
28424/A

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

(GK)

BRAMY garażowe i wjazdowe

(GK)

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

07725/A

28584/D

WWW.HDV2.EU 0504-910-758.
28109/A

garażowe, przemysłowe! Kraty
rolowane! K-lin, Grunwaldzka 6,

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

RTV dojazd bezpłatny, Zakład,
Sikorskiego 5 094/3414-525,

0-508-326-783. Ogrzewanie.

(GK)

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

(GK)

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

0793-172-751, (GS)

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

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

516-234-106.

0880-812-347. (GP)
CYKLINOWANIE bezp.

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

NAPRAWY RTVAGD

059/810-5648.

WOD.-KAN.-C.O.

CYKLINO-UKŁADANIE
---------- --------------------- -------------------------

"DEKORAT". Rolety, żaluzje

(GK)

rzeczoznawca. Tel. 880-860-880,

27765/A

01910/C

(GP)

zmiana użytków, pochodzenie gleb,

!!!!!!!!!!! Hydraulik

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

zewnętrzne sprzedaż- montaż.
Koszalin, ul: Lechicka 4, tel:
------------- -------------------------------------- -----

AKTUALIZACJA klasyfikacji gruntów,

(GK)

00101/B

(GS)

flWWIEIWWM.

07728/A

solidnie, tanio 0880-044-968.

(N)

ceny!!! (GK)
_ _ _ _ _ _ :----------------------------------------------

033-853-1014

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

! Stanley- szafy (GK)

ADAPTACJA poddaszy 606437368

Okna dachowe PCV. Atrakcyjne

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

01564/A

- Piestany! www.familytour.pl inf.

WYKOŃCZENIÓWKA, elektryka,

06199/1

!!! OKNA PCV- Avangarde XXI

(GK)

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

Wellness wypoczynek - All inclusive

28987/E

00335/A

(GP)

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

jednorodzinnych, itd., VAT. (GP)
--- ------------------------ r— -------------------------

międzynarodowy, przeprowadzki.

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

28236//

SŁOWACJA - termalne SPA &
! Stanley-promocje!!! (GK)

(GS)

00912/A

TANIE remonty, 0^00-608-269.
(GP)
----------- ------------------------------ -- --------------

03872/A

TAPETY natryskowe 515-536473.
(GK)

zatrudni mężczyzn z kat. "B",

ul. Marynarzy 3
76-034 Gąski
tel.: (+48) 603 852 767
www.alfarklif.pl
klif@interia.eu

przedstawicieli handlowych.
Praca stała: 1.800 - 2.300
netto. 0518-750-270. (GK)
27856/A

2837409G1K1A

REKLAMA

&

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEG» SPÓJNOŚCI

poniedziałek 31 sierpnia 2009

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

SŁUPSK
Czowiek - najlepsza inwestycja

ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SUPSKU
realizator projektu

w NOWE

UMIEJĘTNOŚCI SZANSĄ NA PRACĘ”

realizowanego w ramach
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie.
Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

POLSC-AX

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

Polscan Poland Partner
Piotr Wołyniak Ireneusz Żurawski
teł. +48 510 184 530 j tel. 509 536 333

e-mail: piotr@poiscan.pl

e-mail: i.zurawski3@wp.pl

REKRUTACJA

- spawanie metodą MAG 135
- glazurnik

Ośrodek Kształcenia Spawaczy
76 - 200 Słupsk ul. Szczecińska 57
tel. 059 845 27 27 wew. 420
REKRUTACJA

- prawo jazdy kat. B
- bukieciarstwo

Centrum Edukacji Dorosłych

• technik prac biurowych z
modułem języka angielskiego

tel. 059 842 49 35,059 84147 56

76-200 Słupsk ul, Grodzka 9

ZE SZKOLEŃ MOGĄSKORZYSTAĆ OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE
PRACY ORAZ POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA PO 45 ROKUŚYCIAZ
TERENU POWIATU SŁUPSKIEGO

Słupsk, Komorowskiego. 3 pokojowe
72,58 m , IV p. Cena 245000

MERKURY Biuro Pośrednictwa w Obrocie Mieszkaniami i Nieruchomościami
76-200 Słupsk, ul. Mikołajska 1/1, tel. 059 840 32 32, fax 059 840 37 07
biuro@merkury.slupsk.pl www.merkury.sfupsk.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku 10.00-17.00, w soboty: 10.00-13.00

www.zdz.slupsk.pl
'

DYSKONT MEBLOWY SŁUPSK

Słupsk - centrum. 3 pokojowe
o pow. 55,21 m kw. Cena: 188000

7 71 Vu9üLbH_ A

i

ul. Przemysłowa 9

i

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

■i'---------- ■— ----------- ;ayau9aLHHjL

Zapraszamy

Łap okazję

pon-pt 10-19
sobota 10-15

tel. 059 843 37 76
e-mail: slupsk@aldimeble.pl

y nawet do

meble
WWW.

- 60%

aldimefele.pl

KOMPLET
Flexibility
biurko

DOSTĘPNE
RÓWNIEŻ
W KOLORZE
WENGE-BIAŁY

CENA BIURKA 133
NADSTAWKA 66

Hi MICRO 1G1JP

REGAŁ

biurko narożne z półkami
87PD1H1G kolor buk

FASSAK

FASSA K-1

komoda

komoda

MANHATAN

komoda 3s BUK

CEZAR

kanapa

BOSS
BOSS

PURITY^

szafa 2D klon/biały

Dostępna również 2D
w cenie 444 dąb niagara

szafa 4D buk olcha

komoda 4s

wersalka ekoskóra

fotel |
ekoskói
13009SLBH AG
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Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji

650 mm: 950 mm
2090 mm: 2525 mm

ogłasza dodatkowy nabór na:
zaoczne
STUDIA NIESTACJONARNE MAGISTERSKIE (5-letnie)

ia bez dodatkowych
nych: 30.00 m
• Obciążenie robocze pomostu
przy szerokości 650 mm: 2.00 kN/m2
• Obciążenie robocze pomostu
przy szerokości 950 mm: 3.00 kN/m2

Kierunek - PRAWO
• ADMINISTRACJA (po 3 latach dyplom licencjata)
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
od 1 września do 21 września 2009r.

• Liczba kondygnacji wyłożonych
stalowymi podestami: wszystkie
• Liczba jednocześnie obciążanych
pomostów w pionie: 1
• Ustawienie rusztowania - fasada:
fa$3da zamknięta wg PN-EN 12811-1

STUDIA NIESTACJONARNE MAGISTERSKIE (drugiego stopnia)
UZUPEŁNIAJĄCE (2-letnia) - WIECZOROWE
Kierunek: ADMINISTRACJA
Dla absolwentów z dyplomem licencjata uzyskanym
na kierunkach:

administracja, ekonomia, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, politologia,
socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.
Zajęcia od października 2009r.,
w czwartek i piątek od 14.20

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
od 1 września do 21 września 2009r.
"TECH BUD” RH.
mL

www.prawo.univ.gda.pl

Przedstawiciel

Firmy

80-952 Gdańsk,
ul. Jana Bażyńskiego 6

Po^n^ńsk** 53

-200 Słupsk

Zróćlo
rzetelnej

tol. 059 840 10 81
kom. 693 960 280

wiedzy
773700551 RH A

^QfififlQi .lAR A

(UfZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (UfZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
na podstawie art 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia/maja 2010 r.
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia/maja 2010 r.
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Głównym celem projektu będzie przyczynianie się do podnoszenia poziomu wykształcenia
i kwalifikacji mieszkańców obszarów miejsko-wiejskich, wiejskich oraz miast do 25tys.
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez szkolenia
Z zakresu języka obcego.

Głównym celem projektu będzie przyczynianie się do podnoszenia poziomu wykształcenia
i kwalifikacji mieszkańców obszarów miejsko-wiejskich, wiejskich oraz miast do 25tys.
mieszkańców województwu zachodniopomorskiego poprzez szkolenia
z zakresu przedsiębiorczości.

Ofertv składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać informacje na temat:
1.posiadanych zasobów ludzkich, organizacyjnych i zaplecza technicznego stanowiących wkład własny

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać informacje na temat:
1.posiadanych zasobów ludzkich, organizacyjnych i zaplecza technicznego stanowiących wkład własny

partnera w realizację projektu,
2.posiadanego niezbędnego zaplecza do realizacji zadań szkoleń dla osób biorących udział w projekcie (grupy

partnera w realizację projektu,
2.posiadanego niezbędnego zaplecza do realizacji zadań szkoleń dla osób biorących udział w projekcie (grupy

15-osobowe),
3.przedstawienia rodzaju i wysokości kosztów własnych ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem,

15-osobowe),
3.przedstawienia rodzaju i wysokości kosztów własnych ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem,

4.obszaru działalności potencjalnego partnera.

4.obszaru działalności potencjalnego partnera.

Wraz z oferta należy przedłożyć:
1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2. aktualny statut podmiotu,
3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec

Wraz z oferta należy przedłożyć:
1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2. aktualny statut podmiotu,
3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec

innych podmiotów,
4. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż
uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
5. oświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje i przygotowanie osób odpowiedzialnych za realizację

innych podmiotów,
4. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż
uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
5. oświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje i przygotowanie osób odpowiedzialnych za realizację

działań projektowych,
6. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

działań projektowych,
6. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Przv
•
•
•
•
•

Przv
•
•
•
•
•

wvborze oartnera oceniana bedzie w szczególności:
zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, w tym obszar działalności partnera,
oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
gotowość współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,
baza szkoleniowa oraz technodydaktyczna potencjalnego partnera.

wvborze oartnera oceniana bedzie w szczególności:
zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, w tym obszar działalności partnera,
oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
gotowość współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,
baza szkoleniowa oraz technodydaktyczna potencjalnego partnera.

Termin składania ofert: od 31.08.2009 r. do 21.09,2009 r.
Oferty należy składać w pocztą, w kopercie z dopiskiem:

Termin składania ofert: od 31.08. 2009 r. do 21.09.2009 r.
Oferty należy składać w pocztą, w kopercie z dopiskiem:

„Otwarty nabór na realizację projektu, Działanie 9.5- ogłoszenie nr 1” na adres:
Biuro Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 22.09.2009 r. do godz. 15.00

„Otwarty nabór na realizację projektu, Działanie 9.5- ogłoszenie nr 2” na adres:
Biuro Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Janosika 8,71-424 Szczecin
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 22.09.2009 r. do godz. 15.00

Oplaszaiaev nahór zastrzega sobie orawo do: unieważnienia nabom bez Dodania przyczyny oraz wyboru tylko
iedneeo partnera do wspólnei realizacji projektu

Oplaszaiacv nabór zastrzega sobie orawo do: unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz wyboru tylko
iednego Dartnera do wspólnej realizacji projektu

poniedziałek 31 sierpnia 2009
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e-mail: akcja@gp24.pl; daniel.klusek@gp24.pl
tel. 059 848 8121, Gadu-Gadu: 10246970
ul. Heniyka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

Tracimy przez brak parkingu
PROBLEM Właściciele sklepów przy ulicy Bema w Słupsku twierdzą, że tracą klientów. Ich zdaniem kupującym prze
szkadza to, że nie mają pod sklepami miejsc postojowych.
Marcin Markowski
roarcin.markowski@gp24.pl

Najwięcej żalu do urzęd
ników mają sprzedawcy ze
sklepu dziecięcego Pociecha
oraz sklepu obuwniczego Sa
lamandra.
Ich zdaniem
przez remont starówki stra
cili oni wielu klientów.
- Ulica Bema stała się
częścią tak zwanego słup
skiego deptaka. Z podwórka
1 zaplecza ulicy Nowobramskiej starano się zrobić
atrakcyjne miejsce dla tury
stów - mówi Anna Olewnik,
Współwłaścicielka sklepu
Pociecha. - Niestety, to się
nie udało.
Zdaniem pani Anny, na tej
nlicy trudno spotkać jakichkol
wiek turystów. - Tu nie ma na
wet przy czym zrobić sobie zdję
cia - dodaje słupszczanka.
" Jest tu kilka ławek i ogrodzo
ny kontener na śmieci. Żaden

Właściciele sklepów z ul. Bema chcieliby dodatkowych miejsc parkingowych.

z przewodników nie przyprowa
dza tu wycieczek. Niemcy są

Właściciele skarżą się, że
ich klienci nie mogą zapar
kować pod sklepami.
- My sprzedajemy akceso
ria dziecięce, takie jak wózki
czy łóżeczka. Nasi klienci
podjeżdżają więc wyłącznie
samochodami - dodaje Ro

oprowadzani od przejścia pod
ziemnego, poprzez ulicę Nowobramską, potem Mikołajską,
do kościoła Świętego Jacka,
a następnie wracają ulicą Mostnika. Tu nikt nie przychodzi.

BEZPŁATNE PORADY

----------------------------------------------------
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Prawnik będzie przyjmo
wał od września
Ryszard Skowroński, słupski
mecenas, do końca tego tygodnia będzie przebywał na urlopie.
Bezpłatnej pomocy prawnej
naszym czytelnikom będzie
udzielał w przyszły poniedzialek, 7 września.
Na ten termin będzie się
można umówić w najbliższy
Piątek, 4 września, o godz. 9,
dzwoniąc pod nr tel. 059 848

81 00.
Prosimy, aby w sprawie po
rady prawnej dzwoniły tylko
osoby w ciężkiej sytuacji mate
rialnej, których nie stać na pornoc mecenasa.

(dmk)

j
}

man Olewnik, współwłaści
ciel sklepu Pociecha. - Ale
nie mogą zaparkować pod
sklepem. Muszą nosić zaku
py na parking pod kinem
Milenium albo pod ratu
szem. Często mówią nam
wprost, że jest to uciążliwe.

- Kiedy mam klientkę, sa
ma często donoszę do jej od
dalonego samochodu zaku
pione u nas rzeczy - dodaje
żona pana Romana.
Chociaż na ulicy jest znak
pozwalający na zatrzymywa
nie się samochodów zaopa

trzenia w określonych godzi
nach, właściciele sklepów
twierdzą, że straż miejska
zbyt skrupulatnie przestrze
ga tych godzin.
- Pod mój sklep przyjeżdża
ją samochody dostawcze z in
nych miast, więc trudno jest im

się wpasować w godzinę między
15 a 9 rano - dodaje Wiesława
Bronicka, właścicielka sklepu
Salamandra. - Tu powinno zo
stać wyznaczone chociaż jedno
miejsce parkingowe dla klien
tów i dostawców. Parking, któ
ry jest nieopodal, cały czas zaję
ty jest przez mieszkańców.
O problemie powiadomili
śmy dyrektora Zarządu Dróg
Miejskich. Zapytaliśmy, czy
możliwe jest wyznaczenie do
datkowych miejsc parkingo
wych dla klientów sklepów
na ulicy Bema.
- Dostawcy sklepów mogą
dowozić towar w wyznaczonych
godzinach - mówi Wiesław
Kurtiak z ZDM w Słupsku.
- Strategia transportowa nie
przewiduje zmian, o których
mówią właściciele sklepów. Uli
ca Bema jest jedną z tych
o ograniczonym dostępie ruchu.
W innych miastach takie roz
wiązania nikomu nie przeszka
dzają. U nas wszyscy przyzwy
czaili się, że samochody powin
ny podjeżdżać pod same drzwi.
Nie planujemy żadnych dodat
kowych miejsc postojowych
na ulicy Bema, ponieważ jeden
z najbliższych parkingów jest
choćby przy kinie Milenium. ■

Codziennie nas budzą studzienki
INTERWENCJA Mieszkańcy ulicy Norwida będą mogli spać spokojnie.

Pan Jarosław mieszka
;
| przy ulicy Norwida 14
I w Słupsku. Od kilku miesię
cy narzeka na hałas, jaki
do jego mieszkania dochodzi
z jezdni.
Wszystko przez pokrywy
od studzienek.
- Pamiętam, że zajmowa
liście się tym tematem dwa
miesiące temu - mówi pan
Jarosław. - Wtedy na miej
sce przyszli drogowcy i wy
mienili pokrywy, ale tylko
na części studzienek. Te,

które znajdują się najbliżej
mojego bloku, nadal klekocą.
Najgorzej jest nad ranem, bo
hałas nie pozwala nam spać.
Latem nie można nawet zo
stawić na noc otwartych
okien, bo już po godzinie
piątej mamy przymusową
pobudkę.
Nasz czytelnik interwe
niował w Zarządzie Dróg
Miejskich w Słupsku. Tam
jednak dowiedział się, że
studzienki należą do Wodo
ciągów.

Przemysław Lipski, rzecz
nik prasowy Wodociągów,
obiecał, że pracownicy jego
firmy zajmą się tym proble
mem.
- Tam są zarówno kanali
zacje nasze i burzowe - mó
wi Przemysław Lipski. - Za
raz wyślę w to miejsce ekipę.
Jeśli okaże się, że hałas po
wodują pokrywy naszych
studzienek, w najbliższych
dniach wymienimy je na no
we.

Daniel Klusek

Dzięki waszej redakcji odzyskałam wiarę w ludzi
NASZA AKCJA Czytelnicy odbierają zguby w redakcyjnym Biurze Rzeczy Znalezionych. Pani Bogusława odnalazła u nas swój portfel.
Do naszej redakcji przy
szła pani Bogusława ze
Słupska. Odebrała portfel.
— Robiłam zakupy na tar
gowisku przy ulicy Wolności.

Niosłam dwie ciężkie siatki
- mówi pani Bogusława.
- Gdy skończyłam zakupy,
spieszyłam się na autobus.
To wtedy musiał mi wypaść
portfel.

Nasza czytelniczka dopie
ro w domu zorientowała się,
że nie ma portfela. - Nie są
dziłam, że go odzyskam, bo
były w nim pieniądze. Ale
najważniejsze były dla mnie
zdjęcia wnuczki i prawnucz
ki, które mieszkają za grani
cą - mówi pani Bogusława.
- Kilka dni temu przeczyta
łam w „Głosie Pomorza”, że

w waszym Biurze Rzeczy
Znalezionych jest portfel po
dobny z opisu do mojego.
Wahałam się, czy przyjść
do redakcji, bo nie wierzy
łam w szczęście. Ale dzięki
gazecie odzyskałam wiarę
w ludzi. Bardzo dziękuję
uczciwemu znalazcy i „Gło
sowi” za wspaniałą rubrykę.

Daniel Klusek

Czekają na właścicieli

■ dowód osobisty i książeczka

■ klucze z breloczkiem-otwiera-

■ tablica rejestracyjna o nume
rach GS 36451,

RUM wystawiona na nazwisko Ra
fała Gidziewicza ze Słupska,

czem, znalezione na parkingu

w etui znalezione

■ kapelusz dziewczęcy biało-błę

■

klucze

przy ul. Mostnika 12, w okolicach

kitny znaleziony przy al. 3 Mäja,

wypożyczalni płyt DVD,.
Na rzeczy znalezione przez na

■ klucze znalezione w okolicach

przy postoju taxi,

szych czytelników czekamy od po

kiosku przy ul. Armii Krajowej,
■ klucze znalezione przy urzędzie

■ telefon Nokia znaleziony na pla

pocztowym przy ul. Banacha,

■ klucze na smyczy znalezione

niedziałku do piątku w godz. 1016 w sekretariacie „Głosu Pomo
rza" w Słupsku przy ul. Henryka

■ tablica rejestracyjna o nume

przy ul. Obrońców Wybrzeża,
w okolicy spółdzielni inwalidów

Pobożnego 19, numer telefonu
059 848 8121.

przy ul. Koszalińskiej,

rach GS 44683,

ży wschodniej w Ustce,

i■
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Złoto od oszustek
wyglądało jak prawdziwe

06

08

08

09

09

09

11

12
12

PROBLEM Czytelniczka z Ustki poinformowała nas, że w kurorcie grasują dwie oszustki, które sprzedają podrabiane zło
to. Kobieta straciła przez nie 1500 złotych.
Marcin Markowski
marcin.markowski@gp24.pl
Jedna z naszych czytelni
czek, chcąca zachować anoni
mowość, poinformowała nas, że
w ubiegły czwartek do jej domu
przyszły oszustki.
- Zapukały do mnie dwie
kobiety urody ormiańskiej.
Były bardzo wiarygodne
i nad wyraz miłe, więc nicze
go nie podejrzewałam - mó
wi ustczanka.
Według naszej czytelnicz
ki, panie na początku narze
kały na to, że mają problem
z dotarciem do swojej rodzi
ny w Grecji.

- Zaczęły opowiadać mi to
wszystko, a już po chwili za
oferowały mi kupno złota
- relacjonuje kobieta. - Za
pytałam wiec, dlaczego je
sprzedają. Odpowiedziały,
że mają bardzo dużo złota,
ale nie mogą go zabrać, bo
nie będą mogły przewieźć ta
kiej ilości przez granicę.
Ustczanka
uwierzyła
w opowieści kobiet. Wybrała
kilka obrączek, które najbar
dziej jej się spodobały.
Oszustki
wyceniły
je
na 1500 złotych.
- Mimo że były miłe, trud
no było mi uwierzyć, że to
prawdziwe złoto - dodaje

ustczanka. - Moja znajoma
poszła więc z jedną z nich
do najbliższego jubilera, by
sprawdzić ich prawdziwość.
Złotnik zobaczył próby i od
parł, że to są normalne, złote
obrączki. Wróciły więc do do
mu, a ja ucieszyłam się, że
kupiłam w atrakcyjnej cenie
tyle złota.
Kiedy kobiety opuściły
dom naszej czytelniczki, ta
zaczęła analizować każdy
moment spotkania. Zastano
wiło ją to, że oszustki wymy
śliły dziwną trasę swojej po
dróży. W pewnym momencie
bowiem jedna z nich przeję
zyczyła się i powiedziała, że

jedzie do Moskwy, a nie
do Grecji.
- Nie zwróciłam na to uwagi
- dodaje ustczanka. - Coś jed
nak mnie tknęło i znów po
szłam z obrączkami do jubilera.
Poprosiłam, by sprawdził do
kładnie, czy są one oryginalne.
Kiedy ten polał je jakimś specy
fikiem, okazało się, że to zwykła
podróbka, tylko doskonale wy
konana.
Nasza czytelniczka straciła
1500 złotych. Od razu pojechała
na posterunek policji w Ustce,
by zgłosić oszustwo.
- Policjant wysłuchał mnie,
a ja opisałam mu, jak wygląda
ły te kobiety. Jedna z nich była

młoda i bardzo ładna, około 30
roku życia. Druga twierdziła, że
jest jej matką. Na moje oko
miała około 50 lat. Jej znakiem
szczególnym było kilka złotych
zębów - twierdzi oszukana ko
bieta.
Ustczanka skontaktowała
się z naszą redakcją, aby prze
strzec innych czytelników.
- Jak sobie pomyślę, że tak
łatwo dałam się oszukać, to jest
mi wstyd - mówi ustczanka.
- Chcę po prostu, aby inni uwa
żali i nie wpuszczali do domu
takich osób. Dobrze, że nie
okradły mi całego mieszkania.
Zapytaliśmy
rzecznika
słupskiej policji, w jaki spo

12

12

12

sób chronić się przed tego ty
pu oszustami.
- W każdej sytuacji trzeba
zachować ostrożność. To, że
ktoś jest dla nas miły, nie
znaczy, że ma wobec nas
szczere zamiary - mówi Ja
cek Bujarski, rzecznik pra
sowy słupskiej policji. - Nie
wpuszczajmy do domów ob
cych osób. Nie kupujmy też
rzeczy, które w sklepach
kosztują znacznie więcej, bo
prawdopodobnie są one pod
róbkami.
Policjant zapewnił nas, że
funkcjonariusze poszukują
kobiet, które oszukały ustczankę. ■

1'
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MÓWIĄ CZYTELNICY 059 848 81 21
Zbigniew ze Słupska: - De
nerwuje mnie nagonka na kie
rowców Miejskiego Zakładu
Komunikacji. Od lat pracuję
tam jako kierowca i wiem, jak
bardzo jest to stresująca praca.
Ostatnio przeczytałem artykuł j
o kobiecie, która upadła, jadąc |
autobusem. Jestem pewien, że
nie trzymała się barierek, choć
każdy pasażer ma taki obowią
zek. Niestety, osoby jadące au- j
tobusami nie widzą, jak wyglą
da droga. A często zdarza się,
że kierowcy samochodów za
jeżdżają nam drogę. Wtedy my
musimy gwałtownie hamo
wać, aby nie doszło do wypad
ku. Wiele razy byłem też świad
kiem, jak bardzo niekulturalni
mogą być kierujący autami.
Kiedyś zdarzyło mi się nawet,
że auto nauki jazdy wymusiło
pierwszeństwo
przejazdu,
a potem instruktor jazdy poka
zał mi wyciągnięty palec.
Barbara ze Słupska: - Z zain
teresowaniem przeczytałam
ostatnio w „Głosie Pomorza"
list słupszczanki, która użalała
się nad losem psów i ich wła
ścicieli. Twierdziła ona, że
zwierzętom wyprowadzanym
na spacer wielu rzeczy nie
można. Ubolewała, że nie mo
gą one zrobić kupy na trawni
ku, bo to jest karalne. Moim
zdaniem tak powinno być.
Oczywiście pies może nabrudzić na trawniku, ale właściciel
ma wtedy obowiązek po nim
posprzątać. I wcale nie uwa
żam, jak twierdzi słupszczanka,
że pojemników na psie odcho
dy jest w mieście za mało. Jest
ich wystarczająca liczba, tylko
wielu właścicieli jeszcze nie
dorosło do tego, żeby po pie
sku posprzątać.

(not. dmk)

2

Rowerzyści chcą mieć równą ścieżkę

2
2

INTERWENCJA Jeden z naszych czytelników zauważył, że na ścieżce rowerowej przy ul. Kołłątaja brakuje ponad dwudziestu kostek.

4

Wacław Grabowski ze Słup
ska każdego dnia po pracy jeź
dzi na rowerze. Najczęściej wy
biera ścieżki poza granicami
miasta, ale ostatnio postanowił
przejechać drogą rowerową bie
gnącą od al. 3 Maja do ulicy
Kołłątaja.
- Na zakręcie, w pobliżu hi
permarketu Kaufland, zauwa
żałem, że na ścieżce rowerowej
brakuje kilkudziesięciu kostek
- mówi pan Wacław.
Nasz czytelnik dokładnie
wyliczył, że na tym odcinku nie
ma dokładnie dwudziestu
ośmiu.
- Tą ścieżką rowerową je
dzie się przez to bardzo niewy
godnie. Kręgosłup starszej oso
by odczuwa brak każdej z nich

- dodaje Wacław Grabowski.
- Chciałbym, żeby drogowcy
naprawili te wyrwy, aby rowe
rzyści nie musieli jeździć po
wertepach.
O problemie powiadomili
śmy pracowników Zarządu
Dróg Miejskich. Ci zapewnili
nas, że w najbliższym czasie
naprawią wyrwy w ścieżce
rowerowej.
- Natychmiast przyjedziemy na ulicę Kołłątaja, żeby
zobaczyć, w jakim stanie jest
tamtejsza ścieżka rowerowa
- mówi Anna Kempista
z ZDM. - Zależy nam
na tym, aby także rowerzy
ści mieli wygodne i zadbane
ścieżki.
W ścieżce rowerowej przy ul. Kołłątaja brakuje kostek chodnikowych.

:. Krzysztof Tomasik

Motocyklem pojedziesz Bochaterów Westerplatte

(

I

Marcin Markowski

3/arm@
Wormacja

W24.pl
0DJ"TERNAUr

A TO CIEKAWE Jeden z naszych internautów zauważył, że w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego pojawiła się mapa z błędnie napisaną nazwą ulicy.
Pan Mateusz (nazwisko
do wiadomości redakcji)
w czwartek poszedł do Woje
wódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego
w
Słupsku.
Na ścianie obok kasy zauwa
żył trasę jazdy egzaminacyj
nej dla motocyklistów.
- Ogromnie się zdziwiłem,
kiedy zacząłem śledzić ulicę
po ulicy — informuje pan Ma
teusz. - Nie mogłem uwie
rzyć w to, że na mapie napi
sano z błędem nazwę jednej
z ulic.

Rzeczywiście, na mapie
można było zauważyć ulicę
Bohaterów Westerplatte, ale

z błędem ortograficznym.
Bohaterów zastąpiono „Bochaterami”.
- To prawdziwy wstyd, że
pracownicy Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
nie zauważyli tego błędu
- twierdzi pan Mateusz. Czy pracownicy firmy wyko
nującej tego typu usługi nie
wiedzą, jak się pisze słowo
bohater?

O zdanie na ten temat za
pytaliśmy dyrektora WORD.
-Wykonanie map zleciliśmy
firmie, która ma doświadczenie
w tego typu usługach - mówi
Zbigniew Wiczkowski, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Słupsku. - Byli
śmy pewni, że zrobili to dobrze,
więc bez sprawdzenia powiesili
śmy je w naszej siedzibie. Za
pewniam, że zostaną one wy
mienione na nowe od ręki i bę
dą bez błędów.

Marcin Markowski

Mapa z błędem w słupskim WORD.

Fot. Kamil Nagirek
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poniedziałek 31 sierpnia

TVN

SERIAL

SENSACYJNY

DRAMAT

Jutro idziemy
do kina

Plebania (1326)
06.00 Kawa czy herbata? -maga

05.50 Sophie-panna młoda mimo

zyn poranny

08.45 Rozmowa Jedynki- program
publicystyczny

08.55 Budzik: Makarony
09.25 Dim, Dam, Doum (8): Malut
ka Dam - serial anim., Francja
09.35 Lippy & Messy
09.40 Chłopiec na wodzie-dramat,

woli (1/30) - serial, Niem.
06.20 Telezakupy

05.15 Wstawaj!Gramy!-muz.
06.00 Nowy dzień z Polsat News

06.50 Przystanek edukacja - mag.
07.05 Sierociniec dla słoni (1) - se

08.00 Rodzina zastępcza (300) -

rial dok., Wielka Brytania

serial komediowy, Polska
09.00 Miodowe lata (80) -serial ko

(51/52): Przyjazne duchy

10.00 Daleko od noszy (1) - serial

Włochy 2005, reż. Paolo Bianchini, wyk. Vittoria Belvedere

08.10 Barwy szczęścia (105) -serial

komediowy, Polska

11.25
12.00
12.10
12.25

Telezakupy
Wiadomości
Agrobiznes-magazyn rolniczy
Plebania (1325) - serial oby

08.45 (tytanie na śniadanie-mag.

12.50

czajowy, Polska
Klan (1713) - serial obyczajo
wy, Polska

13.15 Jaka to melodia?: Wydanie
specjalne-teleturniej
14.00 Co się stało z naszym zjaz
dem? -film dokumentalny
15.00 Wiadomości
15.05 Prognoza pogody
15.10 Komisarz Rex: Amnezja-se
16.05

rial kryminalny, Niemcy
Moda na sukces - telenowe
la, USA, wyk. Ronn Moss

17.00 Teleexpress
17.20 Celownik-magazyn
17.35 Klan (1714) - serial obyczajo
wy, Polska

obyczajowy, Polska

rial obycz., Wielka Brytania
11.35 Magnum (138/162): Nocne

Festiwal Chopinowski w

rial fabulamo-dokumentalny
11.30 Jaś Fasola - serial komediowy,
12.00 Rodzina zastępcza (195)13.00 Sabrina, nastoletnia czarow
nica (52) - serial komediowy,

USA, wyk. Beth Broderick

cert

nica (53) - serial komediowy,

USA, wyk. Beth Broderick

19.00 Wieczorynka: Garfiekl i przy
jaciele (47): Ile wart jest
kot? - serial animowany, USA
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.20 Wielki test z historii: 1939.
Zaczęło się w Polsce
22.05 Kulisy II wojny światowej

obyczajowy, USA
15.50 Wydarzenia

15.55 Na dobre i na złe (373): Szpi

16.15 interwencja-magazyn
16.30 Malanowski i Partnerzy (79):

(2/6) - serial fabulamo-dokumentalny, Wielka Brytania,
reż. Laurence Rees

Przerwane tango - serial fa

bulamo-dokumentalny
17.00 Świat według Kiepskich
(245): Wesołych świąt - se

rial komediowy, Polska
(246): Zakazane piosenki 18.00 Pierwsza miłość (939)-se

po raz drugi-serial, Pol.
20.00 „Czashonoru”-fleszhisto

18.50 Wydarzenia

obyczajowy, Polska

film obyczajowy, Polska 2005,
wyk. Jerzy Radziwiłowicz, Kry
styna Janda, Maciej Stuhr

01.15 Kino nocnych maików: Pu
łapka na męża - thriller, USA

mat, Polska 2007

19.20

Sport

19.25

Prognoza pogody

22.00 Studio Lotto

2320 Sylwetki „Tancerzy”

22.15 Belfer Przegrana nie wcho

23.25 Akcje specjalnego znacze

dzi wglę - dramat, USA 2001
00.05 Prawo miasta (6)-serial sen

ny, Polska 2009
-thriller polityczny, USA 1996
01.50 Zakończenie programu

HITY DNIA
sensacyjny, USA 1995, reż. Robert Rodriguez, wyk.
Antonio Banderas, Salma Hayek, Steve Buscemi,
Quentin Tarantino

Desperado

sacyjny, Polska
01.05 Nagroda gwarantowana
02.05 Zakazana kamera
03.35

TVN SIEDEM
05.10
05.55
06.25
08.00
09.00

Meksyk w poszukiwaniu bandytów, którzy
zabili ukochaną. Przy sobie ma futerał na
gitarę, wypełniony bronią. W sennym mia
steczku odnajduje morderców. Ukrywa się
w księgarni pięknej Caroliny. Wieść o po
jawieniu się mściciela dociera do przy

00.55
01.20
01.40 Nocne granie
03.00 Rozmowy w toku- talk show
03.55 Nic straconego- programy
powtórkowe

DI5COVERY
CHANNEL

Cena marzeń (7)-telen., Meksyk
Na Wspólnej (66)-serial, Pol.
You Can Dance-Po prostu tańcz
MagdaM.(41)-serialobycz.,Pol.
ZbrodnieNowegoJorku(2/8)-se

06.00
07.00
08.00
09.00

rial sensacyjny, USA

10.00
10.30

Telezakupy
Apetyt na kasę
Cena marzeń (8)-telen., Meksyk
Weronika Mars (18)-serial, USA
Siostrzyczki (18/18) - serial, USA
Magda M. (42) - serial obycz., Pol.
Zbrodnie Nowego Jorku (3/8)-se

rial sensacyjny, USA
18.05 Kobra: Oddział spe<$ilny 9 (1/16)

wódcy przestępczej bandy.

serial SF, USA, wyk. Jared Padalecki, Jensen Ackles
Co za tydzień-magazyn
Uwaga!-magazyn

- serial sensacyjny, Niemcy
11.00
12.40
13.40
14.40
15.40
16.10
17.10

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30

-serial sensacyjny, Niemcy
19.05 Diabli nadali 2 (9) -serial, USA

i

TYP 2

dramat, Polska 2007, reż. Michał Kwieciński, wyk.

Mateusz Damięcki, Jakub Wesołowski

19.35 Teoria wielkiego podrywu (1/17)

jowy, USA 1994, wyk. Anne Archer

Jutro idziemy do kina
Warszawa, rok 1938. Andrzej, Jerzy i Piotr
kończą gimnazjum. Pełni energii, snują
plany na przyszłość i marzą o wielkiej mi

22.00 Sprawa Shark/ego film sensa

cyjny, USA 1981
00-30 Jak upolować mężczyznę, czyli
seks wwielkim mieście 4 (13/18)

- serial komediowy, USA
01.05 Jak upolować mężczyznę, czyli
seks wwielkim mieście 4 (14/18)

-serial komediowy, USA

łości. Jurek wstępuje do szkoły pod
chorążych w Zegrzu. Rodzinne wojsko
we tradycje zamierza kontynuować An
drzej, syn oficera. Chłopak zgłasza się do
pułku kawalerii w Grudziądzu.

16.00

serial komediowy, USA
20.05 Pracująca mama-dramatobycza

17.00

Amerykański chopper (25)
Amerykański hotrod (2): Ford ‘40
Jak to jest zrobione?
Prawda czy fałsz -pogromcy mitów:
Podwodny samochód
W klatce czasu: Kaskaderzy
Zwykłe rzeczy -niezwykłe wyna
lazki: Kombajny, Łodzie ratunkowe,
Czekolada
Miami Ink-shHflo tatuażu: Bella
idzie na szkolenie
poTURBOwani: Camano numer 1
Brudna robota: Górnik
Dogonić tornado 2: Fruwające czę
ści zamienne
Jaktojestzrobione?:Akofdeony
Jak to jest zrobione?: Motocykle,
Fajki gliniane, Palki do perkusji,
Gwizdki
Szkoła przetrwania: Mount Kilauea
Prawda czy fałsz-pogomcy mitów
Amputacja przez stalowe noski

18.00 poTURBOwani (13)
19.00 Miamilnk-studiotatuażu:Tatuaż
Tkną
20.00 Sekundy gruzy (23)
20.30 Jak to jest zrobione?
21.30 Mo|a szokująca historia: Elek
tryczny czkńriek

Jak upolować mężczyznę, czyli

22.30 Wielkie ucieczki: Szkocki oszust
23.30 EBtame służby specjalne: Sri
Lanka
0030 Prawdziwa zbrodnia: Kobieta z je
ziora

seks w wieNdm mieście 4 (16/18)

0130 Amerykański chopper

01.40 Jak upolować mężczyznę, czyk
seks wwielkim mfeście4(15/18)

-serial komediowy, USA
02.10

serial kryminalny, USA, wyk.
TonyShalhoub, Bitty Schram,
Ted Levine, Jason Gray-Stanford
Generał(3/4)-serialfabularno-dokumentalny, Polska,
wyk. Krzysztof Pieczyński, Ka
milla Baar, Tomasz Sobczak,
Marieta Żukowska

23.00 Kuba Wojewódzki-talk show
00.00 Nie z togę świata 3 (3/16)-

Tajemnice losu

09.55 Kobra: Oddział specjalny (30/32)

Wędrowny muzyk El Mariachi przemierza

21.50

obyczajowy, Polska

23.15 Prognoza pogody

00.00 Alibi na poniedziałek: Spisek

fabulamo-dokumentalny

20.00 Megahit Desperado-film

sensacyjny, USA 1995, reż.
Robert Rodriguez

Fakty
Sport
Prognoza pogody
Uwaga!-magazyn
W-ll-nadział śledczy-serial

20.50 Detektyw Monk (14/16)-

19.30 Samozyde(1309)-serial

23.10 Sport telegram

nia: Wieluń - film dokumental

no-dokumentalny

19.00
19.30
19.40
19.50
20.05

rial obyczajowy, Polska

22.45 Panorama

1999, reż. Ron Senkowski

03.05 Notacje: Wiesław Chrzanow
ski. Solidarny z Solidarno
ścią-cykl dokumentalny
03.20 Zakończenie programu

mentalny

18.25 Detektywi -serial fabular-

serial komediowy, Polska

20.40 Jutroidziemydokina-dra

23.10 Solidarność, Solidarność... -

17.30 Sędzia Anna Maria Wesołow
ska - serial fabulamo-doku

17.30 Świat według Kiepskich

kuwada - serial obycz., Polska
19.00 Kolumbowie (5-osŁ): Śmierć

ryczny
20.05 Barwy szczęścia (294) -serial

nifer Aniston, Courtney Cox
16.25 Rozmowywtoku-talkshow

16.10 Prognoza pogody

17.30 Program lokalny
18.00 Koło fortuny-teleturniej
18.30 Złotopolscy (1059): Typowa

‘ rial komediowy, USA, wyk. Jen

mediowy, Polska
14.45 Ostry dyżur 10(67) serial

sensacyjny, USA, wykJack
Scalia, Roxann Biggs, Bruce A.
Young, Derek De Unt
Przyjaciele 10 (9/18) - serial
komediowy, USA, wyk. Jennifer
Aniston, Courtney Cox

15.55 Przyjaciele 10 (10/18)-se-

14.00 Miodowe iata (53) -serial ko

jowy, Australia

ryczny
16.55 MAS.H. (246) - serial, USA
17.25 Kocham Cię, Polsko!

15.20

13.30 Sabrina, nastoletnia czarow

16.50 „Czashonoru”-fleszhisto

18.30 Jedynka, gwiazdy i ty-kon

fabulamo-dokumentalny

14.20 Na celowniku (9/22) -serial

serial komediowy, Polska

15.00 Tak to leciało!-teleturniej
15.50 Sylwetki „Tancerzy"
talne śledztwo - serial, Pol.

13.40 W-ll-wydział śledczy-serial

Wielka Brytania

13.35 Tak to leciało! - kulisy

wszelką cenę - serial obycza

serial obyczajowy, Polska, wyk.
Tomasz Schimscheiner, Boże
na Dykiel, Joanna Jabłczyńska,
Renata Dancewicz
7

Polska, wyk. Cezary Żak

Dusznikach-Zdroju - rep.
13.40 Znaki czasu -magazyn
14.05 CórkiMcLeoda(96):Za

mentalny

10.20 Salon gry
11.20 Tełesklep
1230 Na Wspólnej (1131-1133)

11.00 Malanowski i Partnerzy -se

morderstwo - serial, USA
12.30 Lotko.tv- teleturniej
13.00 Kocham Cię, Polsko!
13.05 Pod znakiem młodości: 64.

Uwaga! - magazyn
Tełesklep
Granie na śniadanie
You Can Dance-Po prostu
tańcz 4 - program rozrywkowy
09.20 Sędzia Anna Maria Wesołow
ska - serial fabulamo-doku

(1): Willa-serial komediowy,

11.25 Sylwetki „Tancerzy”

18.00 Plebania (1326) - serial oby
czajowy, Polska

10.30 Całkiem nowe iata miodowe

10.50 „Czashonoru”-fleszhisto
ryczny
10.55 Moja rodzinka (25/34) -se

05.30
05.50
06.50
07.40

mediowy, Polska

serial animowany, USA

SERIAL

SERIAL

Detektyw Monk
(14/18)

Desperado

07.00 TV Market-mag. reklamowy
07.15 Kasa na dzień dobry

07.40 Dwójka dzieciom: Kacper

20so

SERIAL

Rodzina
Serrano (1)

Klan (1698)
06.00
08.45
09.00
09.25

Kawa czy herbata?
Rozmowa Jedynki-public.
Jedynkowe przedszkole
Henryk Wars-pieśniarz War
szawy-film dok., Pol. 2007
10.20 Wielkie oczy-film obyczajo
wy, Polska 1987

11.30 Plebania(1320)-serialoby

05.05 Instynkt tropiciela- magazyn
turystyczny

05.25 V-max- magazyn motoryza
cyjny

05.50 Muzyczne listy -magazyn
muzyczny

06.55 TV Market
07.30 Zbuntowani (39) - serial oby

czajowy, Polska

12.00 Wiadomości
12.10 Klan (1698) - serial obyczajo

08.35

wy, Polska

12.35 Na wyłączność: Magdalena
Cielecka-wywiad
12.55 Żołnierze fiihrera podbijają
Polskę-film dok., Pol. 1996
13.10 Jak cudne są wspomnienia
(7-osŁ): Miłość ci wszystko
wybaczy- cykl dok., Pol. 1977
14.10 Gdańsk ‘39: Z powrotem do
Rzeszy (1) - serial obyczajowy,
Polska

09.35
10.40
11.50
12.55
14.00

14.30 Dziewczyny fortuny-pro
gram interaktywny

15.30 Zbuntowani (40) - serial oby

15.10 Gdańsk-drogi dowolnościfilm dok., Polska 2003

15.35 Folkogranie: Kapela Brodów.
Nowa Tradycja
15.55 My, wy, oni-magazyn
16.20 Opowieści wiatru i morza
16.40 Podróżnik: Zaułki Fezu
17.00 Teleexpress
17.15 Jedynkowe przedszkole
17.45 Dzika Polska: Rękoskrzydli
bracia - serial dok., Polska
18.05 Portrety twórców: Edmund
Obiata. Odys - cykl reportaży'
18.35 Żołnierze fiihrera podbijają
Polskę - film dok., Pol. 1996
18.50 Plebania (1320) - serial, Pol.
19.15 Dobranocka: Nils i dzikie
gęsi(l) -serial anim., Czechy
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.15 Studio Polonia
20.20 Wielki test z historii: 1939.
Zaczęto się w Polsce
21.55 Klan (1698) - serial obyczajo

16.30
17.30

18.30

20.10

Barwy szczęścia (113)-se

czajowy, Meksyk, reż. Juan
Carlos Munoz
Mała czarna-talkshow
Nie igraj z aniołem (67)-te
lenowela, Meksyk, wyk. Maite
Perroni
Rodzina Serrano (1)- serial
komediowy, Hiszpania
Diego Serrano i Lucia Capdeviila pobierają się. Dla obu ro
dzin oznacza to ogromne zmia
ny, mnóstwo problemów i nie
łatwą koegzystencję. Córki Lucii, Eva iTete, zżąłem opusz
czają Barcelonę. Powitanie, ja
kie ich czeka ze strony synów
Diega, bynajmniej ich nie za
chwyca.
Chłopaki z taśmy-program
rozrywkowy

20.40 Chłopaki z taśmy-program
rozrywkowy

21.10 Zabójcze deszcze-film do
kumentalny

22.15 Adam kontra Miłosz - pro

wy, Polska

2220

czajowy, Meksyk, reż. Juan
Carlos Munoz
Dziewczyny fortuny pro
gram interaktywny
Big Brother 4.1- reality show
Big Brother 4.1 - reality show
Big Brother 4.1 - reality show
Muzyczne listy - mag. mu
zyczny
V-max-magazyn motoryza
cyjny

gram rozrywkowy

22.45 Adam kontra Miłosz - pro

rial obyczajowy, Polska

gram rozrywkowy

22.45 Nasz reportaż: Historia zza
komina wyjęta
23.15 Gdańsk-drogi do wolności-

23.15 Mała czarna-talkshow
00.15 Wallander. Kontener - serial

film dok., Polska 2003

02.10 Marillion: Live from Lorely-

23.40 Folkogranie: Kapela Brodów.
Nowa Tradycja
00.00 Serwis info
00.10 Prognoza pogody
00.15 Programy powtórkowe

HBO
06.00 Batman: Rycerz Gotham-film ani
07.15
07.40
0930

1135

mowany, USA/Japonia 2008
Filmy i gwiazdy- magazyn filmowy
Podryw2- komedia, Kanada 2008,
reż Robert Menard
Harry Potter i Zakon Feniksa film
przygodowy, USA/Wielka Brytania
2007, ret David Yates
Zaczarowana-filmfamilijny, USA
2007, net Kevin Lima

1330 Skarb narodów: Księga tajemnic

1530

16.50
18.10
19.40
20.10

22.00

2330

film przygodowy, USA 2008, ret Jon
Turteltaub, wyk. Nicolas Cage
Godzinyszczytu3-komediasensa
cyjna, USĄ/Niemcy2007, ret Brett
Rainer, wyk. Jackie Chan
Mały Dodo-film animowany,
Niemcy2008, ret Thilo Rothkinch
Muza i meduza-komedia roman
tyczna, USA 2008, ret Tom Putnam
Premiera: Na planie-maga^n fil
mowy
Facet do towarzystwa -dramat kry
minalny, USĄ/Wielka Brytania
2007, ret Paul Schrader, wyk.
Woody Harreison, Kristin Scott Tho
mas
Lęk - horror, Irlandia 2006, ret
Paddy Breathnach, wyk. Alice Greczyn, Robert Hoffman, Maya Hazen
Dobry Niemiec - thriller, USA2006,
ret Steven Soderbergh, wyk. George

Clooney, Cate Blanche«:
01.05 Facetdotowanysiwa-dramatkry-

minalny, USA/Wielka Brytania
2007, ret Paul Schrader

kryminalny, Szwecja
koncert

03.15 Muzyczne listy mag. muz.
04.10 Sztukateria - program kultu
ralny

04.35 Zakończenie programu

CANAL+
07.00
07.10
0730
07.45
08.00

Łapu-capu - chochliki telewizyjne
Nie przegap- mag informacyjny
Simpsonowie 18(22)-serial
Łapucapu- chochliki telewizyjne
DungeonSłege-wimlękróla film

pizygodowy, Niemcy/Kanada/USA
2007, ret Uwe Boll

10.10 Przystanek Woodstock2009: Wfr
odstock ‘69 - koncertjubileuszowy
1130 Scoop-Gorącytemat-komedia

krym., Wielka Brytania/USA 2006
13.00 Deser Skhizełn film krótkometra-

żowy
1330 Ostabil lot-film sensacyjny, USA

2001, ret Bob Misiorowski
15.00 I’m NotThere. Gdzie indziej Jestem

-film biograficzny, USĄ/Niemcy
2007, ret Todd Haynes
1730 Misja Wieczność -film dokumen
talny, Szwajcaria 2007
1830 Polak potrzebny od zaraz dramat
obyczajowy, Wielka Brytania/Polska

2007, ret Ken Loach
20.00 Łapu-capu-chochliki telewizyjne
20.10 Simpsonowie20(12)-serial
2035 Nie praegap - magazyn informa

cyjny
20.45 Łapu-capu- chochliki telewizyjne
21.00 Premiera: Brudna forsa-film sen

sacyjny, USA 2007
23.00 Droga do piekła-film dokumen

talny, Wielka Brytania 2008
00.00 Klimaty - dramat, Turcja/Franqa

2006, ret Nuri Bilge Ceylan
01.45 Doomsday-filmsensacyjny,Wielka

Brytania/USA 2008

II
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Koral pięć razy sięgał do siatki

I

PIŁKA NOŻNA Dębnicka drużyna po raz drugi grała na wyjeździe i znowu wysoko przegrała. W sobotę uległa Murkamo-

PI

wi Przodkowo aż 1:5. Jakby zabrakło wiary, że na boisku przeciwnika można zdobyć punkty.

ch
rzystny wynik. I to nie dzi
wi. Szybko zdobyte bramki

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Przodkowo udowodniło, że
ma dobry zespół i jest groźne
u siebie. Przekonał się o tym
Koral. Murkam zdeklasował
dębniczan i wygrał wysoko
5:1. Goście powinni się cie
szyć, że stracili tylko pięć go
li.
Drużyna z Przodkowa
szybko rozszyfrowała Kora
la. W sobotę zawodnicy
z Dębnicy przystąpili do gry
mało skoncentrowani. To ich
drogo kosztowało. Stroną do
minującą od pierwszego
gwizdka arbitra byli gospo
darze, którzy ostro zabrali
się do pracy, stworzyli sobie
kilka sytuacji i zasygnalizo
wali, że interesuje ich tylko
komplet punktów. Swój cel
osiągnęli już szybko, bo
praktycznie po dwudziestu
minutach gry. Porażającą
skuteczność zaprezentował
Łukasz Dempc. Ten 26-letni
gracz jest znany ze świetnie
ułożonej nogi. Napastnik
z Przodkowa popisał się kla
sycznym hat-trickiem. Dębniczanon nic się nie udawa
ło. Stracone bramki powinny
dać wiele do myślenia trene
rowi. Obrona Korala była
dziurawa jak ser szwajcar-

ustawiły spotkanie i spowo
dowały zniechęcenie do wal
ki graczy Korala.
Z rzutu karnego (podykto
wanego za faul na Michale
Adamczyku) honorowego go
la dla Korala strzelił Piotr
Dowksza.
- Nie ma co ukrywać,
przegraliśmy z drużyną
od nas piłkarsko lepszą.
Po raz kolejny moi zawodni
cy wyszli przestraszeni na
cudze boisko - przyznał
smutny po meczu Zbigniew
Cyzman, szkoleniowiec Ko
rala. - Cały zespół zagrał
słabo, a zwłaszcza w pierw
szych dwudziestu minutach
spotkania. Z tej porażki mu
simy wyciągnąć wnioski
przed kolejnymi meczami. ■
Murkam Przodkowo - Koral Dębnica 5:1
(3:0).

Tylko momentami Krzysztof Bednarek z Korala starał się, jak mógł, ale niewiele to dało, bo on i jego koledzy byli w słabej formie.
ski. Goście stracili gole
po prostych błędach. Ponadto łatwo pozbywali się piłki,
którą przechwytywali miej-

scowi w obrębie 30 metrów
i ruszali do atakowania,
Również po przerwie miejscowy zespół atakował z im-

petem. Efektem tego były
dwie kolejne bramki. Przez
cały mecz było widać, że
na murawie spotkały się

Fot. Łu kasz Capar

dwa jakże odmienne zespoły,
Murkam nastawiony był
ofensywnie i ani przez chwilę nie musiał drżeć o ko-

Bramki:
1:0
Łukasz
Dempc (3), 2:0 Ł. Dempc (5),
3:0 Ł. Dempc (20), 4:0 Piotr Zawadzki
(54), 5:0 Jan Przybyszewski (64), 5:1
Piotr Dowksza (rzut karny - 90).
Koral: Tandecki, Drążek, Dąbkowski, Mi
chalski, Błaszczak - ż.k., Kulczyk (29 Żu
kowski), Bulwan, P. Dowksza, Wachnik
(70 Ł. Bednarek), K. Bednarek (46 Żarnowski), Stalka (63 Adamczyk).

PIŁKA NOŻNA - IV LIGA
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sp

Lechia II z kompletem
czerwoną kartkę. Osłabienie przy

2:0, daliśmy się we frajerski spo
sób ogolić z punktów.

botę w Pelplinie. Skorzystała z te
go Wierzyca. Czarneńska druży
na powinna wygrać cztery lub pięć

zje mszczą się, i to okrutnie. Jesz
cze przed przerwą pelplinianie

szczęśliwa, bo wyszła z trudnej sy
tuacji i wygrała z Czarnymi Czarne.
Mecz dwóch beniaminków miał

zero, a przegrała 2:3, mimo że
prowadziła 2:0 (początek bardzo

giej połowie Wierzyca dostała
wiatr w żagle. Miejscowi atakowali

walizacji byli bardziej zdetermino

Wierzyca Pelplin - Gzami 3:2 (1:2).

wani i waleczni. Brak krycia i ase

obiecujący za sprawą

kuracji spowodował, że Czarni po

niezwykle dramatyczny przebieg.
Już dawno piłkarze i trener Czar
nych Czarne nie byli tak źli

na Sztuby i Seweryna Remieniewicza). Przy tym prowadzeniu goście

odważnie i cały czas było gorąco
na przedpolu bramkowym Czar

0:1 Roman Sztuba (9), 0:2 Se
weryn Remieniewicz (19), 1:2 Tomasz
Kamiński (40), 2:2 Łukasz Racki (rzut
karny - 67) 3:2 Andrzej Borys (72).
Czarni: Handel, Kuzan (70 Jankiewicz 85 Klejdysz), Szaciukiewicz - ż.k., Wnuk-Lipiński - a.k., Kozanko, Łagoda, Łazor, T. Spryszyński (65 Bernatek), Ko
ścian, Sztuba, Remieniewicz.
(FEN)

Frajerskie straty i gole
w prezencie
Wierzyca Pelplin była po meczu

Roma

po czwartoligowym spotkaniu!

mieli jeszcze dwie stuprocentowe
sytuacje podbramkowe do pod

Na siebie - za porażkę.
Można stwierdzić, że Czarni są

wyższenia wyniku. Niestety, zmar
nował je Szymom Łagoda w 25.

charytatywną instytucją i rozdają
prezenty. Tym razem było to w so

zdobyli kontaktowego gola. W dru

nych. Golkiper Jarosław Handel
nie miał najlepszego dnia. Jego in
terwencje były niepewne. Dwa go
le obciążają jego konto. Od 67. mi

jezdnych wykorzystali gracze z Pel
plina, którzy w końcowej fazie ry

gubili się całkowicie. A to okazało
się wielkim szczęściem dla Wie
rzycy, która przechyliła szalę zwy
cięstwa na swoją korzyść.
- Jestem strasznie wkurzony,

nuty Czarni grali w dziesiątkę. Pa

a nawet wkur.... - oznajmił Jurek

i 33. minucie. Jeszcze raz potwier

weł Wnuk-Lipiński za zagranie pił

Marach, trener Czarnych. - Nie

dziło się, że niewykorzystane oka

ki ręką w polu karnym otrzymał

mogę zrozumieć, że prowadząc

Bramki:

1. Lechia II Gdańsk
2. Murkam Przodkowo
3. Pomezania Malbork
4. Olimpia Sztum
5. Orlęta Reda

PIŁKA NOŻNA-IV LIGA

Porażka Pomorza po hor
rorze w Potęgowie

łowie zagrali już z sercem i wiel
kim zaangażowaniem. Zdobyli

- Mecz ten miał dwa oblicza
- ocenił Zygmunt Szewczyk, kie

Tak dobrze żarło i zdechło. Taka

dwa gole, ale to wszystko było
za mało. Należy też wspomnieć,

rownik potęgowskiego Pomorza.
- Życzyłbym sobie nigdy więcej

sytuacja odnosi się do beniaminka z Potęgowa. Pomorze po trzech
meczach miało komplet punktów
i było liderem. W dwóch następ
nych spotkaniach podopieczni Mi
rosława Iwana zanotowali dwie
przegrane.
Ta ostatnia była w sobotę na potęgowskim stadionie z Olimpią

że potęgowianie mieli jeszcze do

nie widzieć takiej naszej gry w de

godne okazje do odrobienia strat,

fensywie. Nie potrafię nawet oce

ale zabrakło im amunicji w ataku.
Trzeba uczciwie przyznać, że

nić wyczynów naszego bloku
obronnego. Z przodu mecz wyglą

w tym spotkaniu po prostu szczę
ście opuściło potęgowską druży

dał znacznie ciekawiej, a zwłasz
cza po przerwie. W końcówce li

nę, a w tym trudnym momencie
wyszedł brak doświadczenia u nie

czyłem, że uda się nam doprowa
dzić do remisu. Naszym graczom

Sztum, która w poprzednim sezo
nie grała w Bałtyckiej trzeciej li
dze. Rutynowani goście zaskoczyli

których piłkarzy z Potęgowa (Ma

zabrakło zimnej krwi. Już dawno

teusz Pakosz, Damian Formela,
Rafał Jaskólski, Damian Mikołaj

takiego horroru nie przeżywałem.

piłkarzy beniaminka. Obrona potę-

czyk). Olimpia umiejętnie odpiera

Pomorze Potęgowo - Olimpia Sztum 23

gowska była dziwnie rozkojarzona. Niektórzy gracze sprawiali
wrażenie przestraszonych. Bezlito

ła ataki gospodarzy. Do ostatnie

(03).

go gwizdka arbitra spotkanie trzy
mało w napięciu wszystkich zgro

Bramki: 0:1

śnie wykorzystali to zawodnicy

madzonych na obiekcie, gdyż
po wcześniejszych wydarzeniach

Olimpii. Ich supremacja w pierw
szej połowie nie podlegała dysku
sji. Po trzech kwadransach niewie
lu było takich kibiców, którzy liczyli

nikt nie był pewny końcowego wy
niku.
Trzeba też dodać, że od 55. minu

na przebudzenie się Pomorza.

ty sztumska drużyna grała w dzie

Ostra reprymenda trenera w szat
ni podziałała mobilizująco na po-

siątkę. Za wyjątkowo ostre zagra
nie czerwonym kartonikiem uka

tęgowskich piłkarzy. W drugiej po

rany został Sławomir Korda.

Wojciech Pliszka (głową 6), 0:2 Maciej Kępka (28), 0:3 Marcin Ho
nory (głową - 36), 1:3 Henryk Patyk
(61), 2:3 Krzysztof Pijanowski (72).
Pomorze: Skiba, Pakosz, Kozera, Kamil
Gapski, Burak (46 Ł. Ulanowski), Jaskól
ski (71 Gałka - ż.k., Kaczmarek - ż.k.),
(59 Tomaszewski), Kalamaszek - ż.k.,
Formela (59 Pijanowski), D. Mikołajczyk,
Patyk.
(FEN)

W tabeli prowadzi Lechia II
Gdańsk, jedyny zespół, który
ma na koncie komplet pięciu
zwycięstw.
Rezultaty wszystkich spo
tkań w 5. kolejce: Żuławy - Le
chia II 0:2 (0:1), Murkam - Koral
5:1 (3:0), Wierzyca - Czarni
Cz.3:2 (1:2), Wietcisa - Gryf
2009 2:5 (2:2), Pomorze - Olim
pia 2:3 (0:3), Pomezania - Orlę
ta 3:1 (1:0), Czarni P. Gd. - Orzeł
4:0 (1:0), Powiśle - Rodło 0:1
(0:1).
M

P

bz-bs

5
5
5
5
5

15
11
11
10
9

11-1
9-2
9-5

14-9

6. Pomorze Potęgowo
7. Wierzyca Pelplin
8. Gryf 2009 Tczew
9. Czarni Pruszcz Gdański 5

10. Koral Dębnica
11. Żuławy Nowy Dwór Gd. 5
12. Wietcisa Skarszewy
13. Powiśle Dzierzgoń

14. Czarni Czarne
15. Rodło Kwidzyn
16. Orzeł Trąbki Wielkie

8-6

14-9
14-13

12-11
7

11-10
8-11
4-7
7-14
5-8
5-7

4-10
1-13

Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ - bramki zdobyte, BS - bramki stracone.

Kolejne spotkania, tym
razem w ramach szóstej serii
gier z udziałem drużyn z podokręgu słupskiego. W sobotę
(5 września) spotkają się:
w Dębnicy Koral z Wierzycą
Pelplin (godz. 16), w Czarnem
Czarni z Wietcisą Skarszewy
(godz. 16), w Tczewie Gryf
2009 z Pomorzem Potęgowo
(17).
Henryk Patyk zdobył gola dla Pomorza.

Fot Łukasz Capar

(fen)
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Pewna wygrana Jantara

Piechota uratował Gryfa
Rozpoczęły się mecze obu grup
klasy A. Słabo wypadli gospodarze
swoich spotkań, którzy wygrali tyl
ko 2 mecze, i to też po ciężkich
bojach.

PIŁKA NOŻNA Jantar/Euro-Industry pokazał wiele efektownych zagrań i zasłużenie pokonał prze-

Grupa I
Gryf 95II PGKSłupsk - Wybrzeże Objaz

chlewski zespół Prime Food Brda. Ustczanie mogli wygrać wyżej niż 2:0, ale zmarnowali trzy setki.

da 1:0 (0:0).

Bramka: 1:0 Dariusz Piechota (79).
Gryf 95IIPGK: Rusakiewicz - Oleszczuk,

Ludko, Klimaszewski, Romanowie, Sominka (59 Świątczak), Piekarski, Świdziński (50 Ziółkowski), Mytych, Pytlak
(67 Piechota), B. Bukowski (81 Szendrak).
Wybrzeże: Brzostowicz - Podlasiak, Cy-

rankowski (82 Zagożdżan), śłodowski,
Parys (72 Kubicki), Dollek, Wodziński (29
Witkowski), Duszyński, Gałat (59 Szum
ski), A. Sikora, S. Sikora.
Wydawało się, że rezerwy słup
skiego Gryfa na stadionie przy uli
cy Zielonej łatwo wygrają, tym bar
dziej, że już w 12. sekundzie sy
gnał do ataku dał strzałem Marcin
Sominka. Słupszczanie natomiast
nie stwarzali sobie zbyt wielu oka
zji. Ożywienie w słupskim ataku
wniosło dopiero wejście Dariusza
Piechoty. Za trzecim razem wyko
rzystał dośrodkowanie Bukow
skiego i Gryf II objął prowadzenie.
Pozostałe wyniki: Start Łeba - Granit
Kończewo 1:2 (0:1), Jantaria/Orkan Pobłocie - Rowokół Smołdzino 3:4 (0:2),
KS Damnica - Leśnik Cewice 0:3 (0:2),
LKS Łebunia - Swe Pol Link Bruskowo
Wielkie 0:1 (0:0), Stal Jezierzyce - Dąb
Kusowo1:0(1:0).

Wiele razy na przedpolu przechlewskiego zespołu (stroje biało-granatowe) było tłoczno za sprawą stałych fragmentów gry w wykonaniu
ustczan. Stwarzali oni duże zagrożenie szczególnie z rzutów rożnych.

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Od pierwszych minut go
spodarze dyktowali tem
po gry, częściej byli przy pił
ce, ale efektem ich przewagi
były marnowane okazje
i rzuty rożne. Wiele razy
Usteccy napastnicy mieli źle
ustawione celowniki.
W pierwszej połowie miej
scowi nie mogli znaleźć re
cepty na sforsowanie przy
jezdnej defensywy. Starali
się, próbowali konstruować
akcje, ale bez powodzenia, a
goście sporadycznie wypro

wadzali
kontry,
ale
niegroźne.
Ustecka drużyna zdobyła
prowadzenie za sprawą Ma
teusza Tomasa, który okazał
się skutecznym egzekutorem
rzutu karnego w 27. minu
cie. Prowadzenie Ustki 1:0
utrzymało się do przerwy,
mimo że były okazje do pod
wyższenia wyniku. W dru
giej połowie rywalizacja się
ożywiła z obu stron. Gospo
darze i goście postawili
na otwarty futbol. Składniejsze ataki były w wykonaniu
usteckiego zespołu. Rezultat
na 2:0 podwyższył Adrian

Fot. Kamil Nagórek

Solczak w 65. minucie.
W końcówce spotkania pod
opieczni Tadeusza Żakiety
starali się już grać ekono
micznie.
Zawodnikom
z Przechlewa nie można od
mówić ambicji. Widać, że ich
trener Józef Gleb odmłodził
zespół, który dopiero zaczy
na się docierać i nabierać do
świadczenia.
- Wygraliśmy zasłużenie
i z tego jestem zadowolony
- powiedział po meczu szczę
śliwy Ryszard Kowalski, wi
ceprezes usteckiego klubu.
- Z przebiegu gry jestem
usatysfakcjonowany. Nasza

wygrana mogła być trochę
wyższa. W końcówce meczu
nasi gracze trochę pofolgo
wali.
- Liczyłem na to, że uda
się nam nawiązać bardziej
wyrównaną walkę z fawory
tem tego spotkania, bo
z pewnością był nim Jan
tar/E uro-Industry - oznaj
mił Józef Saładziak, kierow
nik drużyny Prime Fo
od Brda.
- Tak się niestety nie sta
ło i wygrała ekipa o więk
szym potencjale, grająca le
piej w piłkę. Marzenia Ustki
o czwartej lidze mogą się

i
;

spełnić w tym sezonie, bo
i
zawodnicy Jantara dobrze
grają - dodał na zakończenie i
działacz z Przechlewa. ■
;

i
Jantar/Euro-Industry Ustka - Prime Fo
od Brda Przechlewo 2:0 (1:0).
Bramki: 1:0 Mateusz Tomas (rzut karny
- 27), 2:0 Adrian Solczak (65).
Jantar/Euro-Industry. Mariak, D. Kotłowski (77 Próchnicki), Jarowski, Jędrzejak,
Hładuniuk (85 Łukasik), Tomas (75
Oczujda), Solczak, Kowalewski (46 Bor
kowski), Fila, Terefenko, Jarosiewicz.
Prime Food Brda: Celiński, Pilarski, Bucz
ko (77 Latkowski), K. Myszka, Orłowski,
Kopot, M. Szopiński (75 Fedorczyk),
Czarnotta, Kolberg, D. Szopiński, Szy-

1. Leśnik Cewice
2. Rowokół Smołdzino
3. Granit Kończewo
4. Gryf 95 PGK li Słupsk
-. Stal Jezierzyce
-. Swe-Pol Link Brusk.
7Jantaria/Orkan Pobł.
8. Start Łeba
9. Wybrzeże Objazda
-.DąbKusowo
-.LKS Łebunia
12. KS Damnica

M P
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
0
1
0
10
1
0
1
0
10

BZ-BS
3-0
4-3
2-1
1-0
1-0
1-0
3-4
1-2
0-1
0-1
0-1
0-3

Grupa II
Kępice - Iskra Dretyń 2:2 (0:1).

Bramki: 0:1 Mariusz Zblewski (3), 1:1
Konrad Barnik (54), 1:2 Adam Czapiew
ski (63 - gł.), 2:2 Rafał Grabowski (75)
Garbarnia: Gregorek - Konarzewski,
Wołczko, Fidelus (64 Szela), Rejak, M.
Rzeszutko, Makiełła, Kania, Łyszyk (46
Chwaliński), Barnik, Grabowski.
Iskra: Nowik - Serek (31 Peruk), Gnat,
Rokuszewski, Ciecierski (53 Meyer), Cza
piewski, Ł. Mazurek, Przybylski, P. Mazu

PIŁKA NOŻNA SŁUPSKA KLASA OKRĘGOWA

rek, Gwóźdź (53 Ciemiński), Zblewski (36

W czołówce tabeli bez
zmian
Pretendenci do walki o IV li

gę nie zwalniają tempa i idą jak
burza. Dużo szczęścia miała lę
borska Pogoń, która zapewniła
sobie zwycięstwo w końcówce
spotkania z charbrowskim
Chrobrym. O niespodzianki
postarały się dwa zespoły. To
Sparta i Anioły. Sycewiczanie
rozbili Bytovię II Bytów, a beniaminek z Garczegorza wyso
ko pokonał Poloneza Bobrow
niki, który w poprzednim sezo
nie grał w czwartoligowym
gronie. Czerwoną latarnię
przejął Prime Food Brda. Warto
przypomnieć, że przechlewianie jeszcze nie tak dawno wy
stępowali w IV lidze. Pod
opiecznym Józefa Gleba trud
no będzie się odbić od dna.

przak), Kotas, K. Zeszutek, Pilarski, R.
Wasilewski, Dawid Rynkiewicz (70 Nie
dzielski).
Granit: Dobrowolski, Zawoluk, Pietrzy
kowski, Jenta, Kapica, Radosław Gostomski, Mackiewicz, M. Dorawa, J. Bu
kowski, Gąsecki, Raniowski.

Kozieł (46 Sudoł), Stasiak, Ogórek, P.
Chałubiński, Białek (38 Borowiec - 67 M.
Hojarski), R. Wasiak, Nitsche (62 K. Kotłowski), Sitareyk.
Bytovia II: Wolski, Wardyn, Świderski,
Tooek (49 Piechowski), Sazon, Adamski,
Kluk, Chylewski, Ignatowic (87 Jaszewski), Płotka (22 Gostomski), D. Fusiek.

Anioły Garaegorze - Polonez Bobrowni
ki 4:0 (0:0).

Diament Trzebielino - Karol Pęplino 0:2

Bramki: 1:0 Cyprian Nowocień (głową 53), 2:0 C. Nowocień (58), 3:0 Piotr Szul
(70), 4:0 Dawid Lis (rzut karny - 80).
Anioły: Wojtowicz, Śliwiński (73 Paweł
Mielewczyk), Hebel, Jabłoński, Jan Syldatk, Lis, Żółć, Walkusz, Łukasz Łapigrowski (piłkarz pozyskany z Druteksu-Bytovii Bytów),Szul (82 Tomasz Kotłowski), Nowocień (75 Tomasiewicz).
Polonez: P. Kurczaba, Radoń, Moszczyń
ski, Kamiński, P. Staszczuk, Żurowski,
Pietruszewski, M. Staszczuk, Skórcz, Szamal (88 Marcin Pałucki), Dudzik (46 Ma
ciąg).

(0:1).

(0:1).

0:1 Karol Petrus (6), 0:2 Rado
sław Wypych (głową - 77).
Diament: Dworak, Jakubiec, Korniak, Narloch, Sławski, Itrych (85 Wilk), Bodnar
(41 Rzadkiewie), Rawski (73 Janusiewie), Beger, Rafał Kępa (73 Borowiński), Rubinowie.
Karol: M. Petrus, Wasylko, Szynkielewski, Mettel, Nejman, Ziembiński (87 Kot),
Wypych, K. Petrus, Gołąb (78 Bokac),
Gorczyński, Podedworny.

(4:0).

0:1 Karol Kiełtyka (rzut karny 30), 1:1 Krzysztof Witkowski (79), 2:1
Mariusz Władyka (84).
Pogoń: Skrzypeak, Błaszkowski (75 Du
da), Kozakiewie, Jasiński, Trawiński (46
Kołucki), Władyka, Małek, Iwosa (46 D.
Mielewcyk), Witkowski, Stankiewio,
Chmielewski (80 Stawikowski).
Chrobry: Sęktas, Kąkol (46 Tubacki), K.
Kiełtyka, Drzazgowski, Żółtowski, Lodziński (79 Dąbrowski), Piotrowski, M.
Krzyżanowski, Stefański, P. Kwidziński
(65 Stefaniak), Patrycjusz Gaffke (60
Recko).

1:0 Paweł Chałubiński (3), 2:0
Daniel Sitareyk (głową -13), 3:0 Patryk
Nitsche (17), 4:0 P.Nitsche (28), 5:0 P.
Chałubiński (46), 5:1 Dawid Fusiek (65),
6:1 D. Sitareyk (rzut karny - 90).
Sparta: Strzelecki, M. Wasiak, Zb. Jęcek,

1. Karol Pęplino
2. Jantar/Euro-Industry
3. Pogoń Lębork
4. Granit Koczała

idio Biesowice - Granit Koczała 1:2

0:1).

Urania Udorpie - Piast Człuchów 1:1

0:1 Tomasz Gąsecki (8), 0:2 T.
jąsecki (rzut karny - 75), 1:2 Łukasz
Vojciechowski (rzut karny - 83).
:cho: Tworek, T. Zeszutek, Baj, Ciesielski,
Vojciechowski, R. Wólczyński (60 Kac

(OK)).

Iramki:

ski, Ślusarz, Dułak (89 Kmiecik), K
Zblewski, K. Petryszyn (52 Miąskowski),
Grabowski (64 Pituch).
Piast: Borzyszkowski, Wójcik, B. Nartowski, Malinowski, Kloskowski, Maciej Przyszlak, Czarnowski (60 Świadek), Łukaszuk, B. Klimowie (82 Kamil Kałdowski),
Sikorski (52 Bojk), Trocki.

1:0 Bogdan Dułak (głową - 50),
1:1 Maciej Malinowski (90+2).
>.
Urania: Kapeluch, Śmigiel, K. Semeniuk,
Augustynowie, Skrzeczyna, K. KiełpińBramki:

Bramki:

Sparta Sycewice - Bytovia II Bytów 6:1

5. Piast Człuchów
6. Diament Trzebielino
7. Bytovia II Bytów
8. Sparta Sycewice
9. Chrobry Charbrowo
10 Anioły Garczegorze
11. Echo Biesowice
12. Polonez Bobrowniki
13. Urania Udorpie
14. Prime Food Brda

7-5
4-5
6-9
7-5
4-4
7-10
4-7
5-9
2-8
1-8

Pogoń Lębork - Chrobry Charbrowo 2:1

Bramki:

Bramki:

M

P

BZ-BS

3 9
3 9
3 9
3 6

11-1
10-1
8-2
4-6

Jastrzębski).
W Kępicach zmierzyli się rywale,
którzy mogą uchodzić w tym sezo
nie za jednych z głównych kandy
datów do awansu. Oba zespoły
podzieliły się punktami.
Pozostałe wyniki: Lipniczanka Lipnica Kaszubią Studzienice 1:2 (1:1), MKS De
brzno - Sokół Wyczechy 0:1 (0:0), Myśli

Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ - bram
ki zdobyte, BS - bramki stracone.

wiec Tuchomie - Orkan Gostkowo 2:2
(0:0), Skotawia Dębnica Kaszubska GKS Kołczygłowy 1:2 (1:1), Victoria Dą

Zestaw par w 4. kolejce,
która rozegrana zostanie
w piątek (4 września) zmierzą
się: Jantar/Euro-Industry Ustka
- Echo Biesowice (godz. 17);
w sobotę spotkają: Prime Fo
od Brda Przechlewo - Chrobry
Charbrowo (16), Karol Pęplino
- Sparta Sycewice (17), Piast
Człuchów - Diament Trzebieli
no (17).
W niedzielę grać będą
zespoły: Bytovia II Bytów - Po
goń Lębork (11), Polonez Bo
browniki - Urania Udorpie (13),
Granit Koczała - Anioły Gar
czegorze (14).
(FEN)

brówka - Start Miastko 1:2 (1:1).

1. GKS Kołczygłowy
-. Kaszubią Studzienice
-. Start Miastko
4. Sokół Wyczechy
5. Iskra Dretyń
-. Myśliwiec Tuchomie
-.Garbarnia Kępice
-. Orkan Gostkowo
9. Skotawia Dębnica K.
-. Lipniczanka Lipnica
-. Victoria Dąbrówka
12. MKS Debrzno

M
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0

BZ-BS
2-1
2-1
2-1
1-0
2-2
2-2
2-2
2-2
1-2
1-2
1-2
0-1

Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ - bram
ki zdobyte, BS - bramki stracone.

(STEN)
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Głowili się nad ruchami

Pożegnano
Alfreda Obszańskiego
Pogrzeb odbył się 28 sierpnia
w Pieńkowie. Alfred Obszański
zmarł 26 sierpnia po długiej i cięż
kiej chorobie. Miał 69 lat. Już
od najmłodszych lat miał kontakt

SZACHY Niespodzianki nie było. Memoriał szachowy wygrał Białorusin Kirill Stupak. Zwycięzca
zgarnął okazały puchar od Stanisława Szukały i powiększył swoje konto pieniężne o 2000 zł.

ze sportem. W Krakowie występo
wał w juniorskiej drużynie piłkar
skiej Cracovii. W tym samym cza
sie trenował też boks. Jednak jego
pasją życiową stały się szachy. Był
założycielem Przełomu Postomi

Krzysztof Niekrasz

no. To pod jego wodzą klub ten
święcił największe sukcesy w kró

krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Rywalizacja w X Memo
riale Szachowym im. Sotero
Wismonta o Puchar Prze
wodniczącego Zarządu Re
gionu Słupskiego NSZZ Soli
darność była na dobrym po
ziomie. Taką ocenę przeka
zał nam Józef Grządzielski,
jeden z organizatorów im
prezy. Zawody przeprowa
dzono w budynku głównym
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku. Memoriał roz
grywany
był
systemem
szwajcarskim na dystansie
jedenastu rund (I dzień - 7,
II dzień - 4). Tempo gry wy
nosiło trzydzieści minut
na zawodnika. Grało 50 sza
chistów z Polski i Białorusi.
Ńa 64 polach królował Kirill
Stupak, mistrz międzynarodo
wy. Białoruski gracz zdobył 9
punktów. Pierwsza lokata pre
miowana była kwotą 2000 zł.
Za Stupakiem na kolejnych po
zycjach uplasowah się: 2. arcymistrz Robert Kempiński (Polo
nia Warszawa) - 8,5 pkt (na
groda 1500 zł), 3. mistrz mię
dzynarodowy Aleksander Czerwoński (Stilon Gorzów Wielko
polski) - 8 pkt (1000 zł), 4. arcymistrz Michał Olszewski (Polona W-wa) - 7,5 pkt (600 zł), 5.
mistrz krajowy Michał Szcze-

Jai

jaro

lewskiej grze. Spod jego ręki szko
leniowej wyszli znani szachiści.
na Morawiec, Ryszard Wismont,
Robert Wegner. Oprócz sportu zaj

SZ’
go
rzi

mował się także fotografią. Alfred

ko

organizował jedną z największych
imprez szachowych w Polsce. Był

ka

Wśród nich byli między innymi: An

to Międzynarodowy Festiwal Sza
chowy Jantar Jarosławca. Ponad

Pa

to swoją pasję szachową realizo

rój

wał w Rowach, gdzie rozgrywano
turnieje o nazwie Jantar Bałtyku.
Popularny Fredek zasiadał także

Rc

we władzach Polskiego Związku
Szachowego. Aktywnie działał naj

Chwila zadumy nad ruchem Jędrzeja Długosza, byłego mieszkańca Słupska.

Fot. Łukasz Capar

piński (Politechnika Koszalin) 7,5 pkt (400 zł), 6. Paweł Weichhold (Politechnika Koszalin) 7,5 pkt (300 zł). Dla zawodni
ków o rankingu do 2200 pierw
sza pozycja przypadła słupszczaninowi Łukaszowi Karskie
mu, który obecnie reprezentuje
TSZ Płock. Z szachistów o ran
kingu do 1800 pierwsze miejsce
wywalczył Łukasz Weichhold
(Strzelino koło Słupska).

Najstarszym uczestnikiem
był Michał Ocytko (Stoczek
Białystok). Ten szachista
urodził sie w 1923 roku. Jestem zadowolony, bo staw
ka była silna - stwierdził
Ryszard Wismont, syn Sote
ro Wismonta.
- Poziom
rywalizacji
w Akademii Pomorskiej był
wysoki. Dziękuję sponsorom
oraz wszystkim uczestni

Klasyfikację
juniorów
do lat 18 wygrał Przemysław
Adamek (Pocztowiec Po
znań). Drugi był Sebastian
Karski
(Centrum
Byd
goszcz), a trzecią lokatą za
dowolił się Michał Kanarkiewicz
(Korsarz
Gdynia).
Wszyscy ugrali po 6 punk
tów. Najmłodszym szachistą
okazał się 11-letni Dawid
Jaroszewicz (SP 10 Słupsk).

2C
Pt

wianie i gazety Szept Postomina,
która do dzisiaj jest wizytówką
tym sercu, który potrafił rozchmu
rzyć i rozbawić w trudnych chwi
lach. Wszyscy, i to bez ograniczeń
korzystali z Jego energii, szczegól

JL

Trasa należy do trudnych

zawodów w Łebie w okresie
letnim wymaga dogrania

i wymaga od uczestników
dobrego
przygotowania.

bardzo wielu czynników,
w tym znalezienia pomocy

Większość prac przy organi
zacji imprezy była wykony

wśród sponsorów - zwierzył

wana

społecznie,

duża

ło’
kc

m

li
al

sa

3f

bt

nie podczas imprez sportowych
i towarzyskich. Już nigdy nie spo
tkamy się z Nim. Środowisko spor

S2

towe będzie pamiętało o Twoich

g<
nt

dokonaniach. Zachowamy Ciebie,
Alfredzie, tak, jakbyś nadal był
wśród nas.

Krzysztof Niekrasz

B

cć

ki
n;

ol

Włynkówko, Malczkowo
i Motarzyno liderami
Zainaugurowali rozgrywki
również piłkarze klasy B.
Do niespodzianek należy zali
czyć wynik spadkowicza z kla
sy A, Błękitnych Główczyce,
którzy przegrali z SSPN Malczkowo aż 1:5.
Ambitnie odwrócili wynik
piłkarze GTS, którzy przegry
wali do przerwy 0:2, a mimo to
zdołali zwyciężyć. Dwa gole
dla nich zdobył doświadczony
obrońca Przemysław Biernat.
Dużo goli zobaczyli kibice w
Niezabyszewie. Zwycięstwo
odnieśli piłkarze Stegny.

M PKT

- Przeprowadzenie tych

gr

al
n,

Słupia Charnowo - KS Włynkówko 0:4
(0:1), Studnica Przytocko - Barton Barci
no 2:3 (0:1), Bistal Machowino - Słupia
Kwakowo 1:1 (1:0), Dom-Star Domaradz
- Inter Świerzenko 3:3 (3:1), Słupia Ko
bylnica - Szansa Siemianice 2:1 (0:0),
Sokół Kuleszewo - Unia Korzybie 1:4
(0:4).

się Krzysztof Pruszak, dy
rektor imprezy biegowej. -

łe]
ro
br

w Gdańsku. Swoje hobby sporto
we łączył z kulturą. Był współinicja
torem powstania Kapeli Pieńko-

Iskra Gogolewo 2:1 (0:0), SSPN Malczko
wo - Błękitni Główczyce 5:1 (2:0), Sokół
Szczypkowice - GTS Czarna Dąbrówka
3:4 (2:0), Smoki Podole Małe - Doli
na Gałąźnia Wielka: przełożony
na 11.11.2009.
M PKT

1. SSPN Malczkowo
2. Krokusy Stowięcino
3. GTS Czarna Dąbr.
4. Pomorze II Potęgowo
*. Start Łebień
6. Sokół Szczypkowice
7. Baza 44 Siemirowice
-. Iskra Gogolewo
9. Skotawa Budowo
10. Błękitni Główczyce
-. Dolina Gałąźnia Wlk.
-. Smoki Podole Małe

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

BZ-BS
5-1
2-0
4-3
•s *1
2-1
2-1
3-4
1-2
1-2
0-2
1-5
0-0
0-0

Grupa 1

Triumfujący Leszek Zblewski.

tei

Tc

PIŁKA NOŻNA KLASA B

LEKKOATLETYKA To było ostatnie bieganie wakacyjne w Łebie. Bieg główny wygrał Leszek Zblewski.
czyk w maratonie, który był
gościem imprezy. - Finiszo
we metry były pasjonujące
i trzymały w napięciu licznie
zebraną publiczność. Sta
wiałem na Leszka Zblewskiego i nie zawiodłem się
na nim. Z tego, co zauważy
łem, to ten zawodnik lubi
przyjeżdżać na imprezy bie
gowe organizowane na ziemi
lęborskiej. Po raz kolejny
Kaszub z Kościerzyny prze
chytrzył rywali i zachował
najwięcej sił na końcówkę
biegu.
Zblewski otrzymał ser
deczne gratulacje od olimpij
czyka Jana Dydaka, który
uprawiał boks. Brązowy me
dalista olimpijski sam przy
znał, że lubi kibicować bie
gaczom.
Z grona kobiet rywalizację
wygrała Weronika Wójcik
(Agro Kociewie Starogard
Gdański) - 30.21 min. Tym
samym powtórzyła sukces
z 2008 roku. Druga była Jo
anna Kalinowska - 32.19
min. Jako trzecia finiszowa
ła Ewelina Dolna - 32.23
min. Obydwie reprezentowa
ły KS Kołczygłowy.

kom, którzy pamiętali o mo
im ojcu.
Organizatorzy imprezy to:
Stowarzyszenie Międzynarodo
wy Festiwal Brydża Sportowe
go Solidarność w Słupsku, Kra
jowe Stowarzyszenie Kultury
Zdrowotnej i Sportu NSZZ Soli
darność w Gdańsku, Urząd
Miejski w Słupsku, Minister
stwo Sportu i Turystyki. Wśród
sponsorów była Energa SA ■

łat

pierw w Okręgowym Związku Sza
chowym w Słupsku, a następnie

gminy. Alfred był mężczyzną o zło

Faworyci byli pierwsi na mecie
W niedzielę odbył się
XIII
Ogólnopolski
Bieg
po Złocistej Plaży. Warunki
do biegania były bardzo do
bre. Na starcie zameldowało
się 158 uczestników. Wszy
scy mieli do pokonania dy
stans 8000 metrów. Porywa
jąca rywalizacja biegowa by
ła w wykonaniu faworytów.
W Łebie najszybciej na me
cie zameldował się Leszek
Zblewski (Remus Kościerzy
na), który potwierdził znako
mitą dyspozycję. Zwycięskie
mu biegaczowi zmierzono
czas 24.31 min. Za ten wy
czyn otrzymał nagrodę pie
niężną 500 zł. Za triumfato
rem na kolejnych miejscach
finiszowali: 2. Bartosz Mazerski (Zantyr Sztum) 24.36 min - nagroda 300 zł,
3. Jan Białk (Krokowa) 24.50min - nagroda 200 zł,
4. Sebastian Wąsicki (Lębor
ski Klub Biegacza Braci
Petk) - 25.14 min, 5. Błażej
Król (Tęcza Nowa Wieś Lę
borska) - 25.28 min, 6. Łu
kasz Wirkus (Talex Bory
sław Borzytuchom) - 26.09
min.
— Tegoroczna obsada bie
gu była bardzo mocna.
Od początku ostre tempo na
rzucili faworyci i to oni przez
cały dystans dyktowali wa
runki biegu - tak zrelacjono
wał Jan Huruk, były olimpij

PI
w

Fot. Kamil Nagórek

w tym zasługa bardzo wielu
osób, które od lat działają
w komitecie organizacyj
nym. Biegowe zawody były
doskonałą promocją Łeby
na zakończenie okresu wa
kacyjnego.

Krzysztof Niekrasz

Grupa III
WKS Nożyno - Zorza Słosinko 4:0 (1:0),
Victoria Szczytno - Drzewiarz Rzeczenica
1:2 (0:1), Koral II Dębnica - Juve Uniechów 2:0 (1:0), Magie Niezabyszewo Stegna Parchowo 4:5 (1:2), Arkonia Pomysk Wielki - Zawisza Borzytuchom 0:2
(0:1), Grom Nakla - Błękitni Motarzyno
0:5 (0:1).

BZ-BS

1. KS Włynkówko
2. Unia Korzybie

1
1

3
3

4-0
4-1

1. Błękitni Motarzyno

3. Barton Barcino

1

3

3-2

2. WKS Nożyno

4. Słupia Kobylnica
5. Dom-Star Domaradz

1
1

3
1

2-1
3-3

3. Koral II Dębnica
-. Zawisza Borzytuchom

-. Inter Świerzenko

1
1
1
0

3-3
1-1
1-1
2-3

5. Stegna Parchowo

9. Studnica Przytocko

1
1
1
1

10. Szansa Siemianice

1

0

1-2

9. Juve Uniechów

11. Sokół Kuleszewo
12. Słupia Charnowo

1
1

0
0

1-4
0-4

-. Arkonia Pomysk Wlk.
11. Zorza Słosinko

7. Bistal Machowino
Słupia Kwakowo

M PKT

6. Drzewiarz Rzeczenica
7. Magie Niezabyszewo

8. Victoria Szczytno

12. Grom Nakla

3

1
1

3
3

1

3

5-0
4-0
2-0
2-0
5-4
2-1

1
1
1
1

0

4-5

0
0

1-2
0-2

0

0-2

1

0

0-4

1

0

0:2 (0:0), Baza 44 Siemirowice - Pomo
rze II Potęgowo 1:2 (1:2), Start Łebień -

3
3

0-5

(STEN)

Grupa II
Skotawa Budowo - Krokusy Stowięcino

BZ-BS

1
1
1

.

■i,.in-r.11r--n-.Ł

Legenda: M - mecze, PICT - punkty, BZ bramki zdobyte, RS - bramki stracone.
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Dobry mecz, a tylko punkt
PIŁKA NOŻNA Piłkarze słupskiego Gryfa 95 dali z siebie wszystko. Niestety, tylko zremisowali 1:1 z Błękitnymi. Sytuacji
w tym spotkaniu było bez liku. Gospodarze mogli wygrać, ale i goście mieli doskonałe okazje do strzelenia gola.
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@gp24.pl
Przed meczem minutą ci
szy uczczono pamięć zmarłe
go niedawno byłego gospoda
rza stadionu Wacława Cecko.
Pierwszy sprawdził bram
karza rywali w 9. minucie
Paweł Kryszałowicz, który
ładnie przymierzył w lewy
róg, ale doskonale spisał się
Robert Klimaszewski. Po
tem główkował Michał Sza
lek. Po kolejnym z rzutów
rożnych silnie i w światło
bramki uderzył z 20 metrów
Tomasz Bukowski. Napór
gryfitów wzmagał się. Około
20. minuty strzelali kolejno
Paweł Waleszczyk i Krysza
łowicz, ale piłki dobrze blo
kowali obrońcy gości. W 25.
minucie słupszczanie strzeli
li gola po pięknej zespołowej
akcji. Na listę strzelców wpi
sał się „Kryszał” (był to jego
35 gol ligowy w gryfowskich
barwach).
Pięć minut potem pierw
sze ostrzeżenie ze strony
Błękitnych. Grający trener
gości, Robert Gajda, wyma
newrował słupskich obroń
ców i dograł na 18. metr Łu
kaszowi Woźniakowi. Potęż
ny strzał na szczęście trafił
tylko w poprzeczkę. Nadal
atakowali
goście.
Piłkę
na lewej stronie boiska
otrzymał Bartłomiej Zdu
nek, niestety ku rozpaczy
widowni stargardzianin tra
fił w krótki róg do siatki
w 33. minucie. Poważny

W walce o piłkę Łukasz Stasiak w czerwono-niebieskiej koszulce.
Fot. Łukasz Capar

błąd przy tej sytuacji popeł
nił Mariusz Ratajczyk.
Chwila słabości gryfitów
przedłużała się. Kolejne dwa
strzały oddał Zdunek, naj
pierw tuż nad poprzeczką
z 20 metrów, a potem obro
nił Ratajczyk, ale „wypluł”
piłkę przed siebie i sytuację
musiał ratować Bukowski.
W 39. minucie przy próbie
wybicia piłki ponownie kata
strofalny błąd popełnił Ra
tajczyk i o mały włos goście

nie zdobyliby gola. W odpo
wiedzi bramkę z przewrotki
strzelił Łukasz Stasiak, ale
niestety sędzia Maciej Brzo
zowski nie uznał jej, odgwizdując wcześniejszy faul
na zawodniku gości. Po prze
rwie nadal nacierali giyfici.
W 51. minucie jednak mogło
być 1:2. Tym razem dosko
nale spisał się Ratajczyk,
broniąc uderzenie w kierun
ku dalszego słupka Tomasza
Królaka.
Chwilę
potem

główkował Adam Kawczyński. Przelobował Rataj czyka
i tylko ofiarna interwencja
Szalka, który zdołał tak wy
bić piłkę, by ta uderzyła
w poprzeczkę i wyszła w po
le,
uchroniła
gryfitów
przed utratą gola.
Słupszczanie nie zrazili się
jednak tym i z pasją atakowali.
W 57. minucie Klimaszewski
świetnie broni strzał Szymo
na Gibczyńskiego. Siedem mi
nut potem świetne podanie

od Patryka Pytlaka otrzymał
Stasiak, ale będąc 11 metrów
od bramki, zamiast strzelać,
przyjmował piłkę, którą zdołał
mu wygarnąć golkiper gości.
Bardzo emocjonujące były
ostatnie, doliczone już przez sę
dziego minuty, które niejednego
kibica mogły przyprawić o pal
pitację serca.
Po podaniu od obrony nie
spodziewanie przed szansą sta
nął Gajda, ale tylko on wie, jak
posłał piłkę obok słupka. Była

Sławomir Pufelski z Bytovii strzelał, ale pudłował.

trze i silnie strzelił z rzutu
wolnego. Golkiper Regi nie
dał się zaskoczyć i pewnie
złapał piłkę. Pod koniec spo
tkania zdecydowana inicja
tywa była po stronie bytow
skiego
zespołu.
Druży
na z Trzebiatowa była na
stawiona na kontry. Jej wy
pady były jednak niebez
pieczne. Szczególnie dwie

akcje pachniały kolejnymi

golami, ale na wysokości za
dania stanął Oszmaniec.
Jeszcze w 84. minucie Para
ficz mógł wpisać się na listę
strzelców. Niestety, zabra
kło mu precyzji. W 90. minu
cie strzał rozpaczy z 22 me
trów oddał Piotr Łapigrow
ski, ale piłka minimalnie
chybiła celu.
- Strasznie boli przegrany
mecz, a szczególnie gdy traci

Bartłomiej Zdunek (33).

Gryf: Ratajczyk - Sarna, Szatek, T. Bu
kowski, Siarnecki (83 B. Bukowski), Ko
złowski, Pietras (59 Świdziński), Walesz
czyk, Gibczyński (69 Pytlak), Kryszało
wicz, Stasiak (81 Polakowski).

IV kolejka

PIŁKA NOŻNA W Trzebiatowie Rega pokonała 1:0 Drutex-Bytovię. Bytowianie nie mogą przełamać złej passy w Bałtyckiej III lidze.
Była to ich trzecia porażka z rzędu.
wianie mieli dużo szczęścia,
ponieważ bytowski zespół
mógł doprowadzić do remisu
1:1. Piotr Łapigrowski ude
rzył futbolówkę z 25 metrów.
Bramkarz Kamil Twarzyński wypuścił ją z rąk
i Krzysztof Paraficz próbo
wał ją dosięgnąć, ale został
uprzedzony przez Grzegorza
Jarmoszewieża, który wybił
piłkę spod nóg bytowskiego
napastnika. Było to w 25.
minucie gry. Trzy minuty
później bytowski szkolenio
wiec zastosował pokerową
zagrywkę i jednocześnie do
konał trzech zmian. To jesz
cze bardziej uskrzydliło
działania ofensywne gości.
Niestety, ich akcje kończyły
się na szesnastym metrze.
W drugiej połowie bytowscy zawodnicy często przeby
wali w polu karnym Twarzyńskiego, ale nie potrafili
wypracować sobie klarownej
sytuacji do strzelenia bram
ki. W 63. minucie Maciej
Maciejewski ustawił futbo
lówkę na dwudziestym me

Gryf 95 Słupsk - Błękitni Stargard Szaedński 1:1 (1:1).
Bramki: 1:0 Paweł Kryszałowicz (25), 1:1

BAŁTYCKA III LIGA

Bytowianie zostali szybko zaskoczeni
Nie udało się zachować
zerowego konta Mateuszowi
Oszmańcowi w Trzebiato
wie. Bytowski golkiper już
na początku meczu został
zmuszony do kapitulacji. Re
ga dobrze zaczęła spotkanie,
bo już w 40. sekundzie spo
tkania
została
zdobyta
bramka dla miejscowego ze
społu. Jak się później okaza
ło, to był jedyny gol w sobot
nie popołudnie na trzebiatowskim stadionie. Bohate
rem meczu został Przemy
sław Orłowski, który prowa
dził piłkę prawie od połowy
boiska, minął czterech przy
jezdnych graczy i z 9 metrów
strzelił do siatki.
Dziesięć minut później
miejscowi mogli strzelić dru
giego gola, ale dobrej sytu
acji nie potrafił wykorzystać
Cezary Przewoźniak. W 12.
minucie Leszek Muskała od
dał strzał z 20 metrów, ale
piłka
minęła
słupek.
Po kwadransie gry bytowia
nie otrząsnęli się i ruszyli
do solidnej pracy. Trzebiato-

to idealna sytuacja. Formę
bramkarza sprawdził też do
brym strzałem Wojciech Pola
kowski, który wspomógł zespół
już z boiska w końcowych mi
nutach (mogliśmy zatem oglą
dać rzadki widok - trenerzy
obu zespołów w rywalizacji
na boisku). Po rzucie rożnym
w spojenie słupka z poprzeczką
trafił Sama. Co za pech! Ale los
dał gryfitom jeszcze jedną szan
sę w 94. minucie. W dogodnej
sytuacji znalazł się Kryszało
wicz, ale i tym razem świetnie
spisał się Klimaszewski, który
można powiedzieć wyrósł na bo
hatera swojej drużyny.
- Zabrakło szczęścia, czasem
się mówi, że umiejętności. Ma
my takich napastników, jakich
mamy. Gramy fajny futbol dla
oka, gramy ofensywnie, ale co
z tego. Po bramce zagrzały nam
się głowy. Gdybym miał paru
doświadczonych zawodnikówwięcej, byłoby inaczej. Niestety
nie mamy bramkarza. W po
przednim meczu Ratajczyk też
zagrał niepewnie. Być może Da
rek Piechota zacznie trenować,
ale to nie jest rozwiązanie.
W dobrej formie był Paweł Kry
szałowicz - ocenił Wojciech Po
lakowski, trener Gryfa 95
Słupsk. ■

się gola już po pierwszej ak
cji. Zostaliśmy zaskoczeni.
Początkowo zawodnicy spra
wiali wrażenie takie, jakby
przyjechali na wycieczkę.
Potem było lepiej w polu, ale
fatalnie pod bramką Regi.
Trudno wytłumaczyć czasa
mi, że gramy ładnie, ale nie
wygrywamy, gdyż brakuje
skuteczności. To to już jest
trzecie spotkanie, w którym
nie możemy strzelić gola.
Płacimy wysoką cenę za pu
charowe rozgrywki - ocenił
zmartwiony Waldemar Walkusz, trener Druteksu-Bytovii. - Nie zasłużyliśmy
na porażkę. Musimy się od
bić od dna.
(FEN)

Reda Trzebiatów - Dwtex-Bytovia By
tów 1:0 (1:0).
Bramka: 1:0 Przemysław Orłowski (1).
Drtrtex- Bytovia: Oszmaniec, Cierson ż.k. (28 Wirkus), Kasperowicz, Maciejew
ski, Jóźwiak - ż.k. (60 Kraska), Pufelski,
A. Kobiella - ż.k. (28 Bryndal), P. Łapi
growski, Stanios, Paraficz, Bronka (28
Sadzik) - ż.k.

Kaszubią Kościerzyna jest jedyną
drużyną w stawce, która ma komplet
zwycięstw, ale też jeden mecz zaległy,
i to ze słupskim Gryfem 95.
Komplet wyników: Kotwica - Astra 2:4
(2:0), Gryf 95 - Błękitni 1:1 (1:1), Orkan
- Kaszubią 2:5 (0:2), Cartusia - Energe
tyk 0:0, Rega - Drutex-Bytovia 1:0 (1:0),
Chemik-Darzbór 3:1 (1:1), Gryf-Piast
1:1 (0:0), Dąb - Chojniczanka 2:3 (0:2).
M P
1. Chojniczanka Chojnice 4 10

BZ-8S
10-6
6-2

2. Cartusia Kartuzy

4 10

3. Kaszubią Kościerzyna
4. Orkan Rumia
5. Błękitni Stargard Szcz.
6. Rega Trzebiatów
7. Gryf 95 Słupsk

3
4

9
9

4

7

7-6
10-6

4
3

7
5
5

5-4
5-3
9-9

5
4

8-8
8-8
5-8
8-15
4-6

8. Chemik Police

4

9. Gryf Wejherowo

4

10. Dąb Dębno

4

11. Astra Ustronie Morskie 4
12. Kotwica Kołobrzeg
4
13. Piast Choszczno

4

14. Energetyk Gryfino
4
15. Drutex-Bytovia Bytów 4
16. Darzbór Szczecinek

4

4
3
2
2

11-3

1

4-7
1-5

1

3-8

Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ - bramki zdobyte, BS - bramki stracone.

W piątej serii w Bytowie
Drutex-Bytovia spotka się z
Chemikiem Police (sobota - 5
września, godz. 16), w Ustroniu
Morskim Astra zmierzy się
z Gryfem 95 Słupsk (piątek - 4
września, godz. 17).
(FEN)
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Z toru na tor złoto do złota
WIOŚLARSTWO Czwórka i dwójka podwójna to dwie polskie osady, które w weekend na torze Malta w Poznaniu zdo
były tytuły mistrzów świata. W sumie nasza kadra zdobyła cztery medale, choć zakładano trzy.
Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@gp24.pl

W planach władz związ
kowych było zdobycie trzech
krążków w zakończonych
wczoraj wioślarskich mi
strzostwach globu na tozre
Malta w Poznaniu. Z tym, że
pewnym złotem miał być
start czwórki podwójnej
mężczyzn, w składzie: Adam
Korol, Michał Jeliński, Ma
rek Kolbowicz i Konrad Wasielewski (dwaj ostatni AZS
Szczecin). Dominatorzy, jak
o nich mówią, potwierdzili,
że są najlepszą osadą
na
świecie
i
sięgnęli
po czwarty tytuł mistrzow
ski. Dodajmy, iż są też mi
strzami olimpijskimi. Wczo
raj wyprzedzili wioślarzy

z Australii i Niemiec, poka
zując, że nie ma na nich
mocnych.
Drugie złoto, chronolo
gicznie pierwsze dla nas
na mistrzostwach w Pozna
niu, nieoczekiwanie zdobyła
w sobotę - dwójka podwój
na kobiet Julia Michalska
i Magdalena Fularczyk. Ra
dości nie było końca, bo to
pierwszy w historii tytuł mi
strzowski dla Polek, wcze
śniej tylko mężczyźni z na
szej kadry stawali na naj
wyższym stopniu podium.
Skoro
już
jesteśmy
przy niespodziankach, któ
rych autorem były reprezen
tantki Polski, to nikt się nie
spodziewał srebra w wyko
naniu żeńskiej dwójki po
dwójnej wagi lekkiej Magda

lena Kemnitz i Agnieszka
Renc. Polki wystartowały
z szóstego toru i jako jedyne
goniły Greczynki, które od
płynęły do przodu w zawrot
nym tempie.
Czwarty i ostatni medal
dla Polski zdobyła męska
czwórka bez sternika wagi
lekkiej w składzie: Paweł
Rańda, Miłosz Bernatajtys,
Łukasz Siemion i Łukasz
Pawłowski. Tu apetyty mie
liśmy duże, bo liczyliśmy
na medal wicemistrzów
olimpijskich. Tymczasem
w Poznaniu Polacy przypły
nęli za Niemcami i Danią.
W sumie bardzo udany
strat polskiej kadry, która
zdobyła jeden medal więcej
niż planowano i najwięcej w
historii MŚ. ■

Dominatorzy torów wioślarskich: Marek Koibowicz, Michał Jedliński, Adam Korol i Konrad Wasielewski cieszą
się ze zdobytych wczoraj złotych medali MŚ. Czwarty raz z rzędu.
Fot mmm cereszko
REKLAMA

Robert Kubica wrócił do walki

Sieć Natura 2000 8 Miejsca żyjące 8 miejsca do życia

FORMUłA 1 Polak tuż za podium w Grand Prix Belgii. Dobry występ BMW.
Podczas wczorajszego wy
ścigu na torze wT Spa polscy
kibice przecierali oczy ze
zdumienia i zaciskali palce,
by Robert Kubica stanął
na podium. Było blisko, bar
dzo blisko. Skończyło się
na czwartym miejscu. To
najlepszy występ Polaka
w tym sezonie. Tuż za nim
był kolega z teamu BMW
Sauber Nick Heidfeld. To
najlepszy dowód na to, że ze
spół ulepszył bolidy na tyle,
by jego kierowcy walczyli
o czołowe lokaty.
Zaczęło się już na trenin
gach i w sobotnich kwalifi
kacjach, gdy obaj kierowcy
BMW
Sauber
weszli
do
pierwszej
dziesiątki
po raz pierwszy w tym sezo
nie, choć Kubica miał
problemy z mocą motoru.

Nieoczekiwanie pole posi
tion wywalczył Giancarlo Fi
sichella z Force India
(pierwsze w historii dla tego
zespołu). Heidfled był trzeci,
a
Kubica
piąty.
Już
po dwóch zakrętach wyścigu
ta kolejność się przetasowa
ła, bo Polak po świetnym
starcie wyprzedził kilku kie
rowców i był drugi. Szybko
jednak Kimi Raikkonen
z
Ferrari
znalazł
się
przed Kubicą i prowadzącym
Fisichellą (zakończył wyścig
na drugim miejscu). Fin jako
jedyny z czołówki jechał
z KERS, a i skorzystał z wy
jechania za tor podczas wiel
kiej kraksy, w której wyścig
zakończyło kilku kierowców,
w tym prowadzący w mi
strzostwach świata Jenson
Button. W zasadzie nawet

Raikkonen powinien być
ukarany źa wyprzedzanie
poza torem. Tak się nie stało
i
przyjechał
do
mety
na pierwszym miejscu.
Kubica, który do końca
walczył o trzecią lokatę,
w końcówce zwolnił i prze
grał podium z Sebastianem
Vettelem z Red Bulla (świet
na strategia zespołu pozwo
liła mu na wyprzedzenie Po
laka podczas pit stopu).
Na torze cały czas się coś
działo, ale pierwsza piątka
dojechała w sensacyjnym
składzie, którego w piątek
nikt się nie spodziewał. Na
stępny start za dwa tygodnie
we na torze Monza, który
tak lubi Kubica, a na którym
bolidy BMW Sauber spisują
się dobrze.
(GH)

F012, TEGOROCZNYCH GP

Sieć Natura 2000 powstała w odpowiedzi na niepoko

Sieć Natura 2000 budzi w naszym kraju wiele kon

jące sygnały o drastycznym spadku liczebności wielu

trowersji, wokół zakazów i ograniczeń, jakie przynie

gatunków zwierząt, szczególnie ptaków oraz o degra

sie ten system ochrony przyrody narosło już wiele

dacji ich siedlisk. Jeśli nic się nie zrobi, aby wyhamo

mitów. Natura 2000 kojarzy się często z konfliktami

wać ten proces, to w okresie najbliższych 20Ó30 lat

przyrodników z lokalną ludnością, przykładem jest

wyginie w Europie ok. 15% gatunków ptaków,

choćby Rospuda, gdzie w procesie przygotowywa

a wraz z nimi inne gatunki zwierząt i roślin.

nia inwestycji popełniono chyba wszystkie możliwe

Polska, mimo wciąż bogatych zasobów przyrodni

błędy, począwszy od braku wariantów przebiegu Via

czych, nie jest wyjątkiem. U nas także szybko spada

Baltica.

liczebność ptaków krajobrazu rolniczego, liczebność

ó Podejmujemy wszelkie starania aby zrealizować gMw-

Wyniki GP Belgii

Klasyfikacja

Klasyfikacja

i różnorodność płazów.

1. Kimi Raikkonen 1:23.50,995
2. Giancarlo Fisichella strata
0,939
3. Sebastian Vettel 3,875
4. Robert Kubica 9,966
5. Nick Heidfeldn ,276
6. Heikki Kovalainen 32,763
7. Rubens Barrichello 35,461
8. Nico Rosberg 36,208

generalna

konstruktorów:

Sieć Natura 2000 wyznaczana jest na podstawie

1. Jenson Button 72 pkt
2. Rubens Barrichello 56
3. Sebastian Vettel 53
3. Mark Webber 51,5
4. Kimi Raikkonen 34
5. Nico Rosberg 30,5
7. Lewis Hamilton 27
15. Robert Kubica 8

1. Brawn GP 128 pkt
2. Red Buli 104,5
3. Ferrari 56
4. McLaren Mercedes 44
5. Toyota 38,5
6. Williams 30,5
7. BMW Sauber 8
8. Renault 13

j ŻUŻEL

Rekord carycy tyczki

Gollob daleko

świata (17. w karierze raz
na stadionie).
Drugie miejsce zajęła An
na Rogowska, która pokona
ła 4,76 m. Trzecia była Fa
biana Murer - 4,71 m. Trzy
kolejne zawodniczki skoczy
ły po 4,61, w tym piąta
w konkursie Monika Pyrek.

W kolejnej eliminacji Grand
Prix w Vojens zawiódł Tomasz
Gollob. Zdobył tylko 7 pkt i nie
awansował do półfinału. Za
wody wygrał Andreas Jonsson,
a drugi był Rune Holta (repre
zentant Polski). W klasyfikacji
generalnej nadal prowadzi Ja
son Crump przed Gollobem.
Jednak słabszy występ w Vo
jens Polaka spowodował, że
ma nikłe szanse na złoty me
dal, bo traci 36 pkt do lidera.

(GH)

(GH)

lEKKOATłJfYKA Jelena Isinbajewa skoczyła 5,06 m i poprawiła
już 17. raz w karierze najlepszy wynik na świecie.
Ci, którzy myśleli, że
po klęsce w mistrzostwach
świata Jelena Isinbajewa
będzie nadal przegrywać
z Anną Rogowską i Moniką
Pyrek, już wiedzą, iż caryca
tyczki wróciła. Na mityngu
Złotej Ligi w Zurychu wy
grała zdecydowanie kon
kurs, bijąc własny rekord

ny cel europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, czyli
zapewnić właściwy poziom ochrony naszej przyrodzie
dwóch dyrektyw i ptasiej i siedliskowej. Określają przy poszanowaniu potrzeb społeczeństwa. Kluczem
one między innymi listę gatunków fauny i flory zagro do realizacji tak określonego celu jest odpowiednie za
żonych w Europie wyginięciem. Głównym celem po rządzanie obszarami, poprzez dobranie odpowiednich
wołania sieci Natura 2000 jest zachowanie zasobów narzędzi a także wprowadzenie skutecznego system
przyrodniczych i stworzenie warunków przetrwania kontroli oraz monitoringu, kMry jest podstawowym
sposobem sprawdzania skuteczności podejmowanych
przyrody.
W Polsce w ramach sieci Natura 2000 zostało już wy działań. Właściwe zastosowanie instrumentów do za
znaczonych 505 obszarów, które zajmują łącznie ok. rządzania obszarem, uwzględniających specyfikę Na
18% powierzchni kraju. Kolejne są konsultowane. Na tury 2000 jako formy ochrony, gwarantuje osiągniecie
tura 2000 nie zastępuje dotychczas funkcjonujących kompromisu między potrzebami przyrody oraz lokal
nym rozwojem społeczno ó gospodarczym. Niezbędne
form ochrony przyrody, ale je uzupełnia.
Różnorodność biologiczna ma ogromne, często nie- do osiągnięcia zamierzonych cef&w jest przede wszyst
uświadamiane przez nas ludzi znaczenie. Wpływa na kim zaangażowanie społeczności, które żyją na tych
jakość i funkcjonowanie ekosystemów, od których terenach i pozostają z nimi we wzajemnej zależności.
zależy jakość życia człowieka. Trzeba pamiętać, że im Naszym celem jest Euspołecznienid&Natury 2000 w taki
uboższe w gatunki środowisko naturalne człowieka, sposób, aby mieszkańcy utożsamiali się z nią i czerpali
tym gorzej znosi ono nagłe zmiany klimatu, a ze skut korzyści z tego, że chronią nasze wspaniałe dziedzictwo
kami tych zmian (susze, powodzie, tajfuny) mamy przyrodnicze S mówi Michał Kiełsznia Generalny
ostatnio do czynienia niema! na co dzień. Z bogactwa

Dyrektor Ochrony Środowiska.
Aldona Zysk

różnorodności biologicznej korzysta też medycyna,
szacuje się, że składniki ok. 35 proc. leków pochodzą
z roślin dziko żyjących.
ministerstwo

B

ŚRODOWISKA

Więcej o Naturze 2000 czytaj w kolejny poniedziałek

t

Kampania społcc/na finansowana re inuftuVw Narodowej:«'
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w ramach projektu ' Transition Facility'
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PIŁKA NOŻNA

Wisła odpływa Lechowi
PIŁKA NOŻNA W 5. kolejce mistrz Polski wygrał i pewnie prowadzi z kompletem zwycięstw.
Na drugim biegunie jest Zagłębie Lubin, które przegrało wszystkie spotkania. Zawodzi Lech Poznań.

5. kolejka ekstraklasy
Legia Warszawa - Polonia Bytom 1:0
(1:0), bramka S. Szałachowski (18)
Piast Gliwice-Odra 2:1 (1:0), bramki:
1:0 Olszar (14), 1:1 Wodecki (51), 2:1
Gamla (69).

Korona Kielce - Cracovia Kraków 1:1
(0:1), bramki: 0:1 Radosław Matusiak
(13),1:1 Edi Andradina (47)

Lechia Gdańsk - Śląsk Wrodaw 1:1
(0:1), bramki: 0:1 Marek Gancarczyk
(45), 1:1 Maciej Rogalski (55 - karny)

Grzegorz Hilarecki

Wisła Kraków - Jagiellonią Białystok 2:1
(2:0), bramki: 1:0 Diaz (22), 2:0 Paweł

grzegorz.hilarecki@gp24.pl

Brożek (29), 2:1 M. Pawełek (83-samob.)
Sobotnie spotkanie Wisły
Kraków z Jagiellonią Białystok
nie było ciekawe, a przewaga
mistrzów Polski była bezdysku
syjna. Dwa gole w pierwszej po
łowie ustawiły mecz. Cieszy ko
lejna bramka Pawła Brożka.
Tym samym Wisła ma od kilku
lat najlepszy strat ligow i jest
pewnym kandydatem do mi
strzostwa, bo inni zawodzą.
Co prawda Legia Warszawa
wygrała 1:0 z Polonią Bytom,
ale znowu skuteczność Wojsko
wych była bardzo słaba, a gra
nieprzekonywująca kibiców.
Jeszcze gorzej gra Lech Poznań.
Wczoraj przegrywał u siebie
z GKS Bełchatów już 0:2 i tylko
zremisował. Kolejną porażkę
zanotowała Warszawska Polo
nia, która na wyjeździe uległa
0:2 Ruchowi (dwie czerwone
kartki ustawiły to spotkanie).
W spotkaniu dwóch najsłab
szych w tym sezonie zespołów,
oba już zmieniły szkoleniowca,
Zagłębie Lubin przegrało 0:2
z Arką Gdynia. Franciszek
Smuda,
nowy
trener
Miedziowych,
musi
teraz
podnieść zespół. ■

Andrzej Niedzielan (75).

Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 0:2 (0:1),
bramki: 0:1 P. Trytko (42), 0:2 (84).

Lech Poznań - GKS Bełchatów 2:2 (0:1),
bramki: 0:1 J. Popek (32), 0:2 M.
Cetnarski (50), 1:2 R. Lewandowski (60),
2:2 H. Rengifo (75).
M
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1. Wisła
2. Ruch
l. Legia
4. Lechia
5. Polonia B.
6. Piast
7. Lech
8. Śląsk
9. Odra
10. Polonia W.
11. Cracovia
12. Korona
13. Arka
14. P6EGKS
15. Jagiellonią
16 Zagłębie

PKT
15
12
10
10
9
9
7
7
6
6
5
4
3
2
0
0

BZ-BS
12-2
6-2
6-1
10-6
4-3
8-7
12-8
7-7
5-5
7-11
4-9
5-9
3-5
3-8
8-4
2-15

5. kolejka 1 ligi
Znicz Pruszków - Flota 1:2 (1:1), bramki:
0:1 Charles Uchenna Nwaogu (20), 1:1
Tomasz Chałas (38), 1:2 Nwaogu (87)

__
Z prawej Pawel Brożek z Wisły, który zdobył gola w sobotnim meczu z Jagiellonią.

Fot. PAP/Marek Zimny

Pogoń Szczedn - Sandega 4:0 (0:0),
bramki: 1:0 P. Pętasz (56), 2:0 P. Prędota
(63), 3:0 i 4:0 Moskalewicz (76 i 83)

LIGI W EUROPIE

4. kolejka ligi niemieckiej
Bayern - Wolfsburg 3:0, VFB Stuttgart Nuernberg 0:0, Schalke - Freiburg 0:1,
Bayer - Bochum 2:1, Hannover - Hoffenheim 0:1, Eintracht - Borussia Dort
mund 1:1, Borussia M. - Mainz 2:1, Herta-Werder 2:3, HSV- FC Koeln 3:1

1.HSV
2. Leverkusen
3. Werder
4. Schalke
S. Borussia M.
6. Eintracht
7. Wolfsburg
8. Bayern
8. Stuttgart
9. Hoffenhaim
10. Mainz
11. Dortmund
12. Hannover
13. Bochum
14. Freiburg
15. Herta
16. Nuernberg
17.Koeln

Rudi Chorzów - Polonia Warszawa 2.-0
(1:0), bramki: 1:0 Artur Sobiech (39), 2:0

M PKT
4 10
4 10
4 7
4 7
4 7
4 6
4 6
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 4
4 4
4 4
4 3
4 2
4 1

BZ-BS
12-5
10-3
9-6
5-2
7-7
5-4
7-8
6-4
5-5
2-2
5-6
4-6
3-3
5-8
4-10
4-6
2-5
2-7

Legenda: M - mecze, PKT - punkty, BZ ■
bramki zdobyte, BS - bramki stracone.

LIGI W EUROPIE

Hit dla Manchesteru U

Derby Mediolanu dla
Interu

PIŁKA NOŻN A Mistrz Anglii bez stylu, ale wygrywa.
Pierwszy w tym sezonie hit
w lidze angielskiej rozczarował.
Manchester United wygrał 2:1
z Arsenałem. Mistrzowie kraju
wcale nie byli zespołem lep
szym, a zwycięstwo zawdzię
czają samobójczej bramce gra
cza Kanonierów Abou Diaby.
Ładnego gola w tym meczu
strzelił dla Arsenału Andriej
Arszawin. Niepewnie bronił
Ben Foster, który wygrywa ry
walizację o miejsce w składzie
Manchesteru z Tomaszem
Kuszczakiem.
W cieniu tego spotkania ko
lejne, czwarte zwycięstwa z rzę
du, odniosły zespoły ze stolicy:
Chelsea i Tottenham. Wspólnie
prowadzą w lidze. Wyniki 4. ko
lejki i tabela obok.

4. kolejka ligi angielskiej
Blackburn - WHU 0:0, Bolton - Liverpo
ol 2:3, Chelsea - Bumley 3:0, Manche
(GH) t ster United - Arsenał 2:1, Stoke - Sun

derland 1:0, Tottenham - Birmingham
2:1, Wolverhampton- Hull 1:1, Aston Vil
la - Fulham 2:0, Portsmouth - Manche
ster City 0:1, Everton - Wigan 2:1.

1. Chelsea
2. Tottenham
3.MU
4. MC
5. Soke
6. Arsenal
7. Liverpool
8.AV
9. Sunderland
10. Burnley
11. WHU
12. Birmingham
13. Wolverhampton
14. Hull
15. Fulham
16. Wigan
17. Everton
18. Blackburn
19. Bolton
20. Portsouth

M PKT
4 12
4 12
4 9
3 9
4 7
3 6
4 6
3 6
4 6
4 6
3 4
4 4
4 4
4 4
3 3
4 3
3 3
3 1
3 0
4 0

BZ-BS
10-2
11-4
8-2
4-0
3-4
11-4
9-7
5-3
4-5
2-5
3-2
2-3
2-4
4-8
1-4
3-8
3-8
1-4
2-5
1-7

W sobotę, już w 2. kolejce
włoskiej ekstraklasy doszło
do prestiżowego pojedynku.
Zakończył się on blamażem
Milanu, który przegrał 0:4 z Interem. Wynik wysoki, ale przy
czynił się do niego Gennaro
Gattuso. Nie dość, że dał go
ściom w prezencie karnego, to
potem zarobił czerwoną kart
kę już w 40. minucie. Mistrzo
wie Italii skorzystali z prezentu
i rozbili lokalnego rywala.
Wczorajsze mecze Serie A za
kończyły się już po zamknięciu
wydania.

Obudził się Bayern

Wreszcie na miarę oczeki
wań kibiców zagrał Bayern
Monachium, który w hicie ligi
niemieckiej pokonał 3:0 Wolfs
burg. Mistrz Niemiec był bez
szans, bowiem w drużynie Bawarczyków zadebiutował Arjen Robben. Holender w piątek
przyjechał z Madrytu i od razu
(GH) i strzelił dwa gole w meczu ligo

MKS Kluczbork - Motor Lublin 0:2 (0:1),
wym. Pozostałe wyniki i tabela
Bundesligi obok. Dodajmy
jeszcze, że Real Madryt nadal
stara się o pozyskanie Francka
Riberiego z Bayernu i złożył ko
lejną ofertę.

W 5. kolejce zaplecza ekstra
klasy Flota Świnoujście po
twierdziła, że nie jest przypad
kowym liderem. Zwycięstwo

na wyjeździe ze Zniczem 2:1,
i to osiągnięte w końcówce,
świadczy o sile prowadzącego
zespołu.
Nieoczekiwanie przegrał
Widzew Łódź, który wciąż ma

rzy o grze w ekstraklasie i w so
botę nie zdobył gola, a stracił
jednego w meczu wyjazdo
wym z Dolcanem Ząbki. Tak,
jakby w łódzkim klubie czekali,
aż do ekstraklasy przeniesie ich

PZPN, a wyniki na zapleczu są
mniej ważne.
Kolejny
mecz
wygrał
kandydat do awansu, czyli
Górnik Zabrze. Przebudził się
teżŁKS.

Stal Stalowa Wola - GKS Katowice 1:2
(0:2), bramki: 0:1 i 0:2 Krzysztof Kaliciak

Królewscy wygrywają

(24-karny, 39), 1:2 Jurij Michalczuk (90).

W weekend rozgrywki roz
poczęła hiszpańska ekstrakla
sa. Na początek pokazał się Re
al Madryt, który 3:2 wygrał
u siebie z Deportivo La Coruna.
Królewscy nie zachwycili for
mą, ale zagrali skutecznie. Ich
najlepszym
zawodnikiem
na boisku był Raul. Ikona klubu
przyćmiła pozyskane supergwiazdy. Cristiano Ronal
do strzelił co prawda gola 1
z karnego, ale grał bezbarwnie.
Widać, że zawodnikom z Ma
drytu brakuje zgrania. Inne
mecze zakończyły się po za
mknięciu wydania.
Barcelona, która zdobyła w I
piątek Superpuchar Europy po
zwycięstwie z Szachtarem 1:0, j.
w lidze gra dzisiaj.

Dolcan Ząbki - Widzew Łódź 1:0 (1:0),

(gh)

LIDER ODPŁYWA

Flota wygrywa, a Widzew
przegrywa.

bramki: 0:1 Marcin Popławski (27), 0:2
Wojciech Białek I (74)
Warta-KSZ0 6:0 (2:0), bramki: 1:0T
Magdziarz (11), 2:0 Reiss (35), 3:0 Magdziarz (55), 4:0 Wojciechowski (63), 5:0
Klatt (66), 6:0 Kopaniarz (88)

W tej kolejce było kilka wy
sokich wyników. Pogoń Szcze
cin wygrała aż 4:0, a Warta Po
znań 6:0.
Wyniki i tabela obok.
(gh)

bramka Maciej Tataj (24).

Górnik Zabrze - Podbeskidzie 1:0.(1d)),
bramka: A. Besta (19)

Górnik Łęczna - GKP Gorzów 2:2 (2:2),
bramki: 1:0 Nazaruk (13), 1:1
Kaczorowski (26), 2:1 Nazaruk (32), 2:2
Piątkowski (45).
ŁKS - Wisła Płock 1 d) (0:0), bramka A.
Świątek (60)
M
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1. Flota
2. Górnik Z.
3. GKP
4. Dolcan
5. Pogoń
6. Warta
7. Wisła P.
8. ŁKS
9. Sandecja
10. GKS
11.KSZ0
12. Widzew
13. Znicz
14. Podbeskidzie
15. Motor
16. Górnik Ł
17. Stal
18. MKS

PKT
13
12
10
9
8
7
7
7
7
7
7
6
5
4
4
2
1
1

BZ-BS
10-2
8-3
6-4
6-2
10-4
11-4
6-4
3-3
7-8
4-6
5-10
6-2
4:6
5-6
3-8
2-9
3:9
2-11

Legenda: M - mecze, PKT - punkty, BZ bramki zdobyte, BS - bramki stracone.
(GH)
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Wybieramy koszykarzy
i trenera dekady Czarnych
KONKURS Przez 10 lat grało u nas wielu dobrych zawodników, a drużynę prowadzili znani szkoleniowcy. Kto zasłużył,
by być w pierwszej piątce, kto był najlepszym koszykarzem, a kto trenerem? Czekamy na Wasze SMS-y z typami.
Krzysztof Nałęcz
krzysztof.nalea@gp24.pl
W oczekiwaniu na kolejny
sezon (ze względu na Mi
strzostwa Europy, w tym ro
ku mamy wyjątkowo długie
wakacje od PLK) proponuje
my kibicom garść wspo
mnień i zabawę - wybór naj
lepszych koszykarzy, którzy
przez ostatnie 10 lat grali
w Słupsku oraz szkoleniow
ca, który prowadził drużynę
Czarnych. W tym roku przy
pada 10. rocznica awansu
słupskiej drużyny do elitar
nych rozgrywek. Od tego
czasu Słupsk niezmiennie

jest obecny w ekstraklasie,
a trzy lata temu, po raz
pierwszy w historii, Czarni
zdobyli medal mistrzostw
Polski. To był jeden z naj
większych sukcesów słup
skiego sportu.

Oleg Juszkin, Wojciech Majchrzak,

z każdej pozycji boiskowej oraz
trenera. Osoby, które otrzymają

pierwszym Amerykaninem, który

przyczynili się do awansu z I ligi.

zagrał w Czarnych Słupsk (czytaj

Jeśli uważacie, że kogoś brakuje

Przemysław Frasunkiewicz, Marco

najwięcej

niżej).

na liście, zgłoście kandydata pocz

Spears, Mindaugas Burneika,

głosów

trafią

tą e-mail:

do I i II Piątki Dziesięciolecia oraz

akcja@gp24.pl lub tele

Marcin Sroka.

zostaną I i II Trenerem Dziesięcio
lecia. Z kolei gracz, który otrzyma

NAGRODY

fonicznie (059) 848 81123, a do
piszemy go do listy.

wysocy skrzydłowi: Dariusz Cywiń

najwięcej głosów spośród wszyst

Wśród wszystkich uczestników

Rozgrywający. Jaka Daneu, Zdra-

kich kandydatów, zostanie Koszy

plebiscytu wyłonimy tych, którzy

vko Radulovic, God Shammgod,

Zadravec, Radosław Hyży, Rusłan
Bajdakow, Dariusz Parzeński, Zbi

karzem Dziesięciolecia. Zwycięzcy

otrzymają upominki ufundowane

przez

przez „Głos", koncern Energa,

Andriej Krivonos, Seann Kennedy,
Jerry Green, Łukasz Żytko, Robert

gniew Białek, Paul Reed, Tarmo

zostaną

klub STK SSA Czarni (klubowe ga

Kościuk, Matt Crenshaw, Ted Ber

Środkowi: Robert Mencel, Krzysz

starczy wysłać na numer

„Głos” specjalną statuetką.
Zabawa potrwa do 30 września

tof Wilangowski, Kordian Korytek,

2009 r. W tym czasie będziemy

dżety). Będą to m.in. trzy karnety
na rozgrywki sezonu 2009/2010.

ry, Miah Davis, Antonio Burks.

sms o treści:

Rzucający: Sławomir Zieniewicz,

Le Shell Wilson, Margus Metstak,

Andrzej Karaś, James Brewer, An

Alex Dunn, Wiktor Grudziński.

drzej Pluta, Augenijus Vaskys,

Trenerzy: Mirosław Lisztwan, Jerzy

Aleksander Kudriawcew, Mantas

Chudeusz, Tadeusz Aleksandro
wicz, Stefan Tot, Aleksander Kruti-

ZASADY (konkurs SMS)
Aby wziąć udział w konkursie, wy

7168
kgp.czami a po spa
cji (przerwie) wpisać imię i nazwi
sko wybranego koszykarza: (np.
kgp.czami Miah Davis). Koszt
SMS-a l,22zł(zVAT).
Można oddać dowolną ilość gło
sów, np. na jednego koszykarza

uhonorowani

wracać do wspomnień. W cyklu
„10 lat emocji” przypominać bę

KANDYDACI

ski, Tomasz Briegmann, Gordan

Kikerpiil, Omar Barlett.

dziemy najważniejsze wydarzenia
związane z drużyną i klubem. Dziś

Wśród kandydatów wytypowali

Cesnauskis, Demetric Bennett.

część pierwsza - rozmowa po 10

śmy tych, którzy przez ostatnie 10

Niscy skrzydłowi: Rafał Frank,

kow, Andrzej Kowalczyk,

latach z Charlesem Burkettem,

sezonów grali w ekstraklasie aibo

Charles Burkett, John R. Taylor,

Griszczuk, Gasper Okom.

Igor

Sir Charles: dobre dziś, jak lepsze wczoraj
ROZMOWA z Charlesem Burkettem, byłym koszykarzem Czarnych, który awansował z zespołem do ekstraklasy, ale w niej ku zaskoczeniu kibiców nie zagrał.
- Mógłbyś opowiedzieć
czytelnikom „Głosu”,
czym się teraz zajmujesz?
Gdzie mieszka i co pora
bia na co dzień Charles
Burkett?
- Obecnie uczę przedmiotu
technika w liceum Hoover High
School na przedmieściach Bir
mingham w stanie Alabama.
Jestem tu także trenerem ju
niorów starszych. Hoover jest
jedną z największych szkół
w stanie. Uczy się w niej blisko
trzy tysiące młodych ludzi. Wła
śnie w tym miesiącu zakończy
łem przeprowadzkę, już na sta
łe, do Hoover.
- Wróćmy więc do tego, co
było w historycznym dla
klubu Czarni sezonie
1998/1999. Czy masz ja
kieś szczególnie silne
wspomnienia związane
z tamtym okresem? Czy
pamiętasz zawodników,
trenerów?
- Mam mnóstwo wyjątko
wych wspomnień. Pamiętam
moment zdobycia mistrzostwa
I ligi jakby stało się to wczoraj.
Tak, jak pamiętam bardzo do
brych polskich zawodników,
z którymi grałem. Byliśmy bli
skimi przyjaciółmi z Tommickiem i Andresem (Tomaszem
Briegmannem i Andrzejem Ka
rasiem - red.). Wciąż kontaktu
ję się z Alexem Holcombem. Pa
miętam też świetnego trenera,
który dołączył w trakcie sezonu
i pomógł nam wygrać rozgryw
ki (Jerzy Olejniczak - red.)
- Czy pamiętasz, z jakim
numerem wówczas wystę
powałeś?
- Nie pamiętam, ale mam
zdjęcia z tego okresu. Łatwo

sprawdzić. (To był numer 10
- red.).

- Wiem że, gra w Słupsku
to nie tylko miłe wspo
mnienia.

Chartess Burkett obecnie. W wol
nych chwilach robi zdjęcia.
Można je obejrzeć na stronie
www.flickr.com/ photos/charlesburkett
Fot. Filckr.com

Charles Burkett (pierwszy z prawej) podczas jednego z meczów I ligi w 1999 roku. W środku trener Mirosław Lisztwan.
- Niestety, pamiętam też
chwile rozczarowania, kiedy nie
dano mi nawet szansy pokazać
się w kolejnym sezonie, już
w ekstraklasie. Nienawidzę,
gdy klub nie daje szansy rywa
lizacji tej samej drużynie i tre
nerowi na poziomie, do którego
awansowali. Poza tym klub
i prezes Yarrick (ówczesny szef
Czarnych Jarosław T. - red.)
wciąż są mi winni pieniądze
za gwarantowany kontrakt.
Zwolnili mnie bez płacenia!
Nadal czuję w ustach go
rycz na myśl o tym. Jeżeli
uda ci się ściągnąć te pienią
dze, możesz zatrzymać poło
wę (śmiech).
- To raczej niemożliwe.
Były prezes odsiedział
za swoje grzechy w wię
zieniu. Klub jest już nową
firmą, ale teraz uchodzi
za najsolidniejszą w całej
lidze.

- Dla mnie marne to po
cieszenie, ale bardzo się cie
szę, że koszykówce w Słup
sku dobrze się teraz wiedzie.
- Jak odnąjdujesz się
w nowej roli trenera i na
uczyciela? Co jest
większym spełnieniem
dla ciebie - gra zawodowa
w koszykówkę czy praca
pedagogiczna z młodzieżą
w Hoover?
- Nauczenie młodych lu
dzi koszykówki na wysokim
poziomie sprawia mi radość.
Jednak możliwość uprawia
nia profesjonalnej koszy
kówki i udana kariera są
najbardziej satysfakcjonują
ce. Mimo to uwielbiam pa
trzeć, jak moi podopieczni
stają się dobrymi graczami.
- Może odkryłeś już jakiś
wielki talent?
- Mam co najmniej dwóch-trzech zawodników każdego

roku, którzy później trafiają
do college’ow (na studia - red.)
,gdzie kontynuują karierę za
wodniczą. Na pewno są wśród
trenowanych przeze mnie za
wodników tacy, którzy będą
uprawiali ten sport zawodowo.
- A jaką koszykówkę pre
feruje coach Burkett?
Twardą defensywę czy
stawia raczej na ofensy
wę?
- Kocham twardą defensy
wę, która sama tworzy ofensy
wę. Lubię graczy będących
w ciągłym biegu, rzucających
trójki przez całe spotkanie.
Przede wszystkim mówię jed
nak moim zawodnikom, by wal
czyli do końca, a także, aby pra
cowali nad swoją grą w każdym
meczu, na każdym treningu.
Uczę ich, by zawsze byli lepsi
dzisiaj, niż byli wczoraj.
- Ale i Charles Burkett
nadal gra w koszykówkę.

Fot. Archiwum Krzysztofa Nałęcza

- W wolnych chwilach wciąż
zdarza mi się pograć. Czasami
skutecznie. Dwa lata temu ze
brałem się z trójką przyjaciół
i zagraliśmy w turnieju pokazo
wym w Nowym Jorku. W finale
pokonaliśmy drużynę z byłymi
gwiazdami NBA w składzie
- Glenem Rice’m i Charlesem
Smithem. Za zwycięstwo skaso
waliśmy 125 tysięcy dolarów.
- Niektórzy uważąją, że
koszykówka wzorem NBA
poszła w kierunku zbyt
dużej fizyczności, zabija
jąc przy okazji technikę
i finezję, a w konsekwen
cji piękno. Co sądzisz
o takich poglądach?
- Trzeba utrzymywać dobrą
formę i sprawność przez cały
czas. Jednak rozwijanie umie
jętności jest najważniejsze. Pra
ca nad biegłością, technik jest
o wiele ważniejsza niż podno
szenie największych ciężarów.

- Z pewnością śledzisz
rozgrywki NBA, a tam po
jawił się ostatnio niezły
chłopak z Polski - Marcin
Gortat. Czy zauważyłeś
tego gracza?
- Widziałem go tylko raz
w akcji. Ale jeżeli gra w dru
żynie finalisty NBA, oczywi
stym jest, że musi być dobry.
- Bardzo wielu kibiców
pamięta twoją grę. Wspominają ją do dzisiaj,
mimo upływu 10 lat
Przez wielu jesteś uważa
ny nawet za legendę
klubu, jak cała ówczesna
drużyna. Czy chciałbyś
coś przekazać kibicom?
- Spędziłem naprawdę cu
downe chwile w Słupsku. Czę
sto wspominam naszą wyjątko
wą drużynę i nie mniej wyjąt
kowych kibiców. Chciałbym ich
wszystkich bardzo serdecznie
pozdrowić.

Rozmawiał Krzysztof Nałęcz
SYLWETKA

Charels Burkett, jr
■ ur. 1967
■ Uczelnia: Jacksonville State
■ Kariera:

Roanne (Francja)
Alvik Stockhol (Szwecja)
Czarni Słupsk

Santiago (Dominikana)

