Władze odmówiły zgody
na wjazd konwoju z Pomorza

Bóg tutaj rozumie
tylko po polsku

Coraz częściej wraki
szpecą miasto

Społecznicy ze Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu
nie pojechali na Białoruś z darami, które ofiarowali miesz
kańcy całego Pomorza, od Lęborka poprzez Bytów, Słupsk,
Koszalin, Szczecinek aż po Szczecin.

Ugoszcz jest kaszubską wsią znajdującą się w powiecie bytowskim. Jej początki sięgają XIV wieku. Ta niewielka miej
scowość do 1945 roku należała administracyjnie do Rzeszy
Niemieckiej.

- W mieście stoją wraki samochodów i nikt się nimi nie in
teresuje - zaalarmował nas czytelnik z Bytowa. - Niech ktoś
wreszcie zrobi z nimi porządek. 0 problemie poinformowa
liśmy Urząd Miejski w Bytowie.
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Sezon na grzyby się zaczął.
Ludzie ruszyli do lasów
WAKACJE To prawdziwy raj dla grzybiarzy. W lesie jest dużo kurek, miejscami pojawiły się też prawdziwki. - Kto
chce, ten zarobi - mówią w skupach. 10 złotych można teraz dostać za kilogram kurek.
Sylwia Lis
sylwia.lis@mediareqionalne.pl____________

Częste deszcze i dosyć wy
soka temperatura spowodo
wały, że w lasach w powiecie
słupskim, lęborskim i bytowskim pojawiły się grzyby.
Bardzo dużo jest kurek, jest
też sporo koźlaków. W nie
których miejscach są także
borowiki. Mieszkańcy ruszyli
do lasów.
Jedni zbiory zanoszą do
skupów, inni przygotowują z
grzybów różnego rodzaju
specjały.
Dla przyjemności
Paula z Martą wybrały się
na krótki spacer do lasu. Do
domu przyniosły kilkanaście
dorodnych prawdziwków.
- Wszystkie rosły na obrze
żach bukowego lasu - mówią
dziewczynki. - Niestety, nie
które były robaczywe.
Marian Malczewski z Lę
borka twierdzi, że codziennie
z lasu przynosi pełen koszyk
grzybów.
- W zasadzie pojawiły się
już wszystkie gatunki - mówi
zapalony grzybiarz. - Bardzo
dużo jest kurek, koźlaków,
trochę maślaków. Jest też
dużo prawdziwków. Moim
zdaniem pojawiły się w tym
roku dosyć wcześnie. Małe
okazy są zdrowe, nadają się
na przetwory, czy do su
szenia, gorzej z większymi
okazami. Są w większości ro
baczywe.
Pan Marian na grzyby jeź
dzi w okolice Cewic.
-Tam mam swoje miejsce
- opowiada mężczyzna. Jeszcze nigdy nie wróciłem
do domu z pustymi rękoma.
Dokładnych miejsc nie
podam, bo to moja tajem
nica. Liczę, że grzybów w
tym roku będzie jeszcze wi
ęcej, bo pogoda temu
sprzyja. W lesie jest bardzo
mokro, jest też sporo słońca,
tylko temperatura w nocy
mogłaby być trochę wyższa.
Spodziewam się, że praw
dziwy wysyp darów lasu
będzie na przełomie lipca i
sierpnia, bo wtedy też syn
optycy zapowiadają wzrost
temperatury.

Marta i Paula są dumne z zebranych pizez siebie prawdziwków. Takie okazy rosły w lesie koło Bytowa.

Fot syiwia us

Podręcznik grzybiarza
■ Nie powinno się zbierać grzybów
na obszarach silnie zanieczyszczo
nych, w sąsiedztwie dużych za
kładów przemysłowych, przy pobo
czach dróg, zwłaszcza tam, gdzie
jest duży ruch samochodowy. Ze
spalin pojazdów dostaje się do
gleby głównie ołów, który należy
do metali ciężkich, szkodliwych dla
organizmu człowieka.

■ Nie zbieraj bardzo młodych owocników.
M Naucz się odróżniać grzyby jadalne
od trujących.
■ Nie wkładaj grzyba do koszyka
nawet wtedy, gdy masz choćby małą
wątpliwość co do jadalności określo
nego grzyba.
M Gdy do końca nie jesteś pewien,
pokaż komuś, kto się na tym zna,

albo skorzystaj z atlasu grzybów.
■ Nie zbieraj grzybów do woreczków
foliowych. Jest to szkodliwe dla
zdrowia. Grzyby w szczelnie zamkni
ętym woreczku zaczynają parować,
„pocić się". Grzyby wtedy stają się
śluzowate, oślizgłe, gdyż zachodzą w
nich intensywne procesy chemiczne,
w wyniku których powstają trujące i
szkodliwe dla zdrowia substancje.

Na zarobek
Są też tacy grzybiarze, dla
których pójście do lasu to nie
tylko przyjemność, ale też
szansa na dodatkowe podre
perowanie domowego bu
dżetu. - Na kurki zazwyczaj
chodzę już od końca czerwca
- mówi pani Maria z Bytowa.
- Na początku są to zazwy

czaj małe zbiory. Teraz, gdy
w lesie jest mokro, kurek jest
dużo więcej. Przez cały dzień
można nawet zebrać kilka ki
logramów
grzybów.
Owszem, trzeba się nacho
dzić, ale mnie się to opłaca,
chodzę do lasu codziennie,
więc tygodniowy zarobek to
nawet kilkaset złotych. Dzięki

temu mogę podreperować
mój budżet. Mój rekord to 15
kilogramów kurek w ciągu
jednego dnia!
Trochę picia i dobry ubiór
Pani Maria mówi, że naj
więcej tych grzybów jest w
lasach w okolicach Gostkowa, Gołębiej Góry, Niepo-

8 Gdy owocniki grzybów są zbierane
do „foliówek", może się zdarzyć, że ze
złożonych w grzybach jajeczek owa
dzich mogą wylęgnąć się larwy. W
tym samym czasie powstają dosko
nałe warunki do rozwoju mikroorga
nizmów, głównie są to bakterie, które
zaczynają się bardzo szybko mnożyć,
a Grzyby wyjęte z worków foliowych
są zgniecione, nierzadko połamane,

tracą nie tylko swoje wartości, gdyż
psują się, lecz stają się wręcz nie
bezpieczne dla naszego zdrowia.
■ Zbieramy grzyby tylko w lasach,
które nie są objęte ochroną.
■ Owocniki grzybów zbieramy tak,
aby nie uszkodzić znajdującej się w
podłożu grzybni.
■ Nie niszczymy grzybów trujących
ani niejadalnych.

ględzia i Studzienic. - Ka
żdego dnia wybieram się w
inną okolicę - mówi pani
Maria. - Radzę na takie cało
dniowe grzybobranie zabrać
ze sobą coś do jedzenia i
picia. Należy się odpo
wiednio ubrać, spodnie z
długimi nogawkami i bluzka
z długim rękawem to pod

stawa. W lasach jest sporo
kleszczy.
Teraz w punktach skupu
za kilogram kurek można do
stać około 10 zł. - Grzybów
jest sporo - potwierdza Kazi
mierz Gemba, prowadzący
skup runa leśnego w Stu
dzienicach. - Cen na praw
dziwki jeszcze nie mam. ■
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Nożyczki i grzebienie w akcji, czyli
konkurs fryzjerski w Miastku.
Zobacz zdjęcia na
www.gp24.pl/fotogalerie

Nie Białoruś, lecz Litwa
CHARYTATYWNIE Społecznicy ze Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu nie pojechali z darami na Białoruś.
Tamtejsze władze odmówiły zgody na wjazd polskiego konwoju.
Alina Konieczna
alina.konieana@qk24.pl________________

Sopoćkinie,
niewielka
miejscowość
niedaleko
Grodna na Białorusi, miały
być celem tegorocznego wy
jazdu społeczników. Dele
gacja z Koszalina zamierzała
odwiedzić tamtejszą polską
szkołę oraz Dom Pomocy
Caritas. Planowała wyruszyć
z Koszalina 5 lipca. Na Bia
łoruś miała zawieźć dary,
które ofiarowali mieszkańcy
całego Pomorza, od Lęborka
poprzez Bytów, Słupsk, Ko
szalin, Szczecinek aż po
Szczecin.
-Wszystkim darczyńcom,
którzy odpowiedzieli na nasz
apel, serdecznie dziękujemy
- podkreśla Zygmunt Czapla,
prezes
stowarzyszenia.
-Wiemy, że mieszkańcy Bia
łorusi, wśród nich także Po
lacy, potrzebują naszego
wsparcia. Tym bardziej nam
przykro, że nie będziemy
mogli dostarczyć im darów,
spotkać się z nimi, przekazać
im naszych pozdrowień.
Wyjazd planowany na Bia
łoruś miał być już 12. z kolei.
Na razie nie dojdzie do
skutku, ponieważ szkoła w

- Wszystkim darczyńcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel, serdecznie dziękujemy - podkreśla Zygmunt Czapla, prezes Stowarzyszenia Pomocy
Polakom ze Wschodu.

Sopoćkiniach, która przygo- który wskazał nam cel wy- Sopoćkiniach nie będzie motowała oficjalne zaproszenie jazdu - opowiada Zygmunt żliwe”.
dla polskiej delegacji, nie Czapla. - Nie sądziliśmy, że
Społecznicy ze stowarzyotrzymała zgody od władz pojawią się przeszkody, szenia, korzystając z pomocy
grodzieńskich.
jednak otrzymaliśmy ofi- ambasady RP w Mińsku,
- Organizując tegoroczny cjalne pismo od pana kon- próbowali zorganizować
wyjazd, od początku kontak- sula informujące nas o tym, konwój w inne miejsce - do
towaliśmy się z konsulem ge- że „w obecnej sytuacji prze- Witebska, za pośrednictwem
neralnymRP w Grodnie An- kazanie pomocy materialnej Caritas diecezji witebskiej.
drzejem Chodkiewiczem, dla środowiska polskiego w
- Radca polskiej amba-

Fot. Radosław Brzostek

sady Tomasz Janik podpowiedział nam, że w diecezji
witebskiej mieszka wielu Polaków-relacjonuje Zygmunt
Czapla.-Nawiązaliśmykontakt z Caritas, wydawało się,
że tym razem sprawę doprowadzimy do szczęśliwego finału, jednak znów pojawiły
się formalne przeszkody. Dy-

rektor Caritas Witalij Kulpieksza przestrzegł nas, że
nawet, jeśli dary uda się prze
wieźć przez granicę, nie upo
ramy się z formalnościami
celnymi - tłumaczy Zygmunt
Czapla. - Nie mogliśmy zgo
dzić się na to, aby pomoc
ofiarowana przez mieszka
ńców regionu trafiła do ma
gazynu, a nie bezpośrednio
do ludzi.
Stowarzyszenie zebrało
wiele cennych darów. Spo
łecznicy zapewniają, że
wszystkie zostaną przeka
zane naszym rodakom
mieszkających na wscho
dzie, jednak nie na Białorusi,
lecz na Litwie. - Zamierzamy
wybrać się do powiatu podbrodzieńskiego na Litwie
- dodaje Zygmunt Czapla.
- Planujemy, że konwój wyruszy pod koniec sierpnia lub
w pierwszych dniach wrześnią.
Stowarzyszenie tylko raz
zawiozło dary na Białoruś-w
2004 r. Wtedy pomoc dotarła
doszkoływSzereszewie.Wówczas powiódł się fortel z
przeładowaniem darów tuż
przed przejściem granicznym do samochodu polskiego konsulatu. §1

Nowe BMW X1

www.bmwbonkowscy.pl

Radość z jazdy

WOLNOŚĆ EKSTREMALNA.
Wykorzystaj każdą możliwość, jaką przynosi nowoczesne, aktywne życie. Dzięki nowemu BMW X1 zapomnisz o kompromisach
- Twoja zwyczajna wycieczka może w każdej chwili przeistoczyć się w dziki rajd po bezdrożach. Stylowa, zgrabna sylwetka tego
auta, podkreślona dodatkowo linią wyposażenia xLine, zapewnia doskonałą prezencję w każdych warunkach, a ekstremalna
wydajność silników w połączeniu z dynamiką prowadzenia - dzięki BMW EfficientDynamics - zagwarantuje Ci niespotykaną radość
zjazdy. Całości wrażeń dopełni luksusowo wykończone, przestronne wnętrze. Poznaj inne, fascynujące detale na www.bmw.pl/x1.

NOWE BMW X1.
Dealer BMW
Bońkowscy
Szczecin, przy Rondzie Hakena
Tel.: +48 91 46 48 300
www.bmw-bonkowscy.pl

BMW EfficientDynamics

Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy.

BMW X1 sDrivelSd: zużycie paliwa w cyklu miejskim: 6,1 1/100 km, pozamiejskim: 4,7 1/100 km, mieszanym: 5,2 i/100 km. Emisja C02: 136 g/km.
237312S01A
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!!! Wapno rolnicze.
943656318. (GK)
1003812K01/A

mimmilllllSKUP knury, maciory,

512-808-548.

GARAŻE BLASZANE
BRAMY GARĄŻ0WE
Najniższe

bydło pourazowe, tel. 692-906410.

€I$tY

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

53212K06/A

CIĄGNIK MF255 rok 1988 stan

bdb 608499604

(N)

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

94/31-61-316.

Dogodne
Transport i mont
__
MJOIS cały KRAJ

1820112K01/A

94-318-80-02 91-317-02-33
58-588-36-02 95-737-63-39
512-853-323

(GK)

www.konsta ł-ga raze.pl

1817712K01/A

(GP)

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

459712K03/A

KISZONKĘ z kukurydzy bardzo

dobrej jakości sprzedam, tel.
662461-348. (GP)

!!!!! DREWNO kominkowe,
opałowe suche, brykiet, tel.
698-721-191. (GK)

473512K03/A

KNURY-MACIORY kupie
(N)
1591912K01/A

KOMBAJN John Deer 1450,2008r.,

130Mg, 250.000zł, 602466D34.

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

(GK)
1823412K01/A

112712K01/A

472612K03/A

———A---------------------------------------------

34412K03/A —----------------------—— ---------------------

(GP)

NOWA 18, 536-877-272.

1649112K01/B

STYROPIAN producent, dostawa
52/331-6248. (GK)
760312K01/B

rozdrabniaczem słomy,
536-372-042. (GK)

BLACHA trapez od 14,90 zł za m

URZĄDZENIA gastronomiczne,

kw, tel. 608-245-808.

nowe, używane; produkcja mebli ze
stali nierdzewnej, wyposażenie
sklepów www.gaskom.pl,
505-171-321,59/842-87-28. (GP)

KOSZENIE łąk 502052700

(N)

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

1780112K01/A

DREWNO - superoferta,

508774151.

(GK)

KURKI 6-tygodniowe,

94/31242-34.

1788912K01/A

(GK)

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

31412K05/C

DREWNO 781-963-666,
691418-586 (GP)

KURY lOzł/sztuka, 882-283-914.

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

(GP)

DREWNO kominkowe 606-893-198.

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

459712K03/B

MTZ82 1984 502105256

(N)

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

1823812K01/A

PŁUG obrotowy czteroskibowy

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

(GK)

Landzberg z zabezpieczeniem
śrubowym 7 tys. Pług dwuskibowy
zwykły Eberhard 650 zł. Agregat
uprawowy z wałkami 4 metrowy,
3500 zł, tel. 692-296-847. (GK)

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

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

(GP)

----------------------------------------------------- 1739512K01/A

PROSIAKI, 94/318-24-25.

(GK)
1808012K01/A

PROSIAKI, tel. 667-099-669.
----------- —------------- —-------------- —------

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

SKUP KONI RZEŹNYCH,
EKSPORTOWYCH 606-954-202.
(GK)
-------------------------------------------- —--------

670612K01/A

SPRZEDAM prosiaki- Drzonowo

94-35-87415, 601-179-115. (GK)
SPRZEDAM prosięta, 665161246.
(GK)
-------.------------------------------:...................

47312K04/

GARAŻE BLASZANE, TRANSPORT,
MONTAŻ GRATIS.
WWW.GARAZYKI.PL 585-351-596,
601-193-777.

(GK)

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

1306012K01/A

GARAŻE tanio i solidnie transport -

montaż gratis, 505-126-033,
666-891-100, 517-959-375,
608414-949. (GK)
----------------------------------------------:-----------

1718312K01/A

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

(GP)

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

360812K03/B

WAPNO nawozowe węglowe 53%,

najniższa cena, na pola, ogródki,
507-859-528-.606-100-949 (GP)

33512K05/A

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

Słupsk, Grunwaldzka 3,
604-208414 (GP)
-——.......... ———-

—

473412K03/A

473312K03/A

NALEWAK do piwa 666-85-45-34.

1789012K01/A

!!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA
24 h. Zatrudnimy Panie.
94-341-1054 (GK)
-----------------------------------30612K05/A
!!!!!!!!!!!!! Dojadę,
511-895-873 (GP)
----------------------:------------!!!!!!!!!!!!! Kaja
88303-20-65 (GP)
-----------------------------------!!!!!!!!!! 662-660457.
WYJAZDY. (GK)
*

1834212K01/A

OBIERACZKĘ 607-213-191.

(GK)

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

60012K06/A

D etektyw-koszalin.pl 602-601-166
---------------------------------,------------------------

WRÓŻKA Ania. 530156512.

1583412K01/A

(GK)

tel. 94/314-00-84.

(GK)
1582512K01/B

EUROPRZEJAZDY, 691-295-993.

(6K)

roboty ziemne,

(GK)

!!!!!!!!Piękna21,

Naprawa RTV, LCD, plazmy.
59/843-04-65. (GP)

418612K03/H

(GK)
1667312K01/A

(GP)

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

214012K03/T

1828512K01/A

886-287-916 prywatnie, Słupsk.

AGNIESZKA Koszalin 506-55-77-83.

135112K03/A

PRASA hydrauliczna, 66-88-155-77.

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

(GK)

AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333

1609512K01/A

RÓŻNE siatki, tel. 59/846-11-10.

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

(GP)

ATRAKCYJNA dojrzała,

503-095414.

503-623-101.

(GK)
1826412K01/A

!!! ANTENY wszystkie
504467-622. (GK)
1486212K01/A

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,
szafy, Słupsk, tel. 602-394-696.

(GP)

1636612K01/A

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

! REMONTY solidnie 516923050.
(GK) •
1817012K01/A

BRUKARSTWO elewacje

514-057-148

(GS)

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

116410S01/D

WINDYKACJA-POLSKA
EUROPA. PRAWNA, SKUTECZNA.
PISMA I PORADY. USŁUGI
DETEKYWISTYCZNE. TEL. (24H)
662456-266,

(GK)

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

WYPOCZYNEK I

1665712K0VA

CYKUNOWANIE

bezpył.508-69-69-32

(GP)

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

24212K03/A

CYKUNOWANIE, bezpyłowe,

94/34141-30, 504-308-000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl (GK)
----------------------------------------------------------

1782112K01/A

(GP)
2712K03/A

! URLOPY, weekendy, Porost
601428-779,
www.wczasy-porost.pl (GK)
-------------

1676612K01/A

REWAL, super pokoje,

91/386-2547

(GS)

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

191412S01/B

SARBINOWO domki 509337091

(N)
---------------------------------------------- ----------448112K03/A

(GK)

Euro-Relax, 59/841-10-17
---------------------

1811412K01/A

(GP)

464812K03/8

RA.PL

(N)

548311K03/8

116410S01/A

!!! 0-50346-21-22 Ginekolog
farmakologia, tanio.
----------------------------------------------------------

35112S02/A

PRALKI, lodówki, zmywarki. Tanio!

Serwisant. Tel. 694-132409.
(GK)

!!!!!!! Hydraulik 66044&463.
(GK)
----------------------------------------------------------

1650612K01/A

602468-631

(GP)

UŻYWANE LAPTOPY Z GWARANCJĄ
(N)

509-765-180.

208012S01/A

KOMFORTOWY Dom Opieki Piast w

Mielnie oferuje pobyty stałe,
60Ó-900-890, www.piast.mielno.pl
--------------------------------------------------------

(GK)

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

1276511K03/A

GINEKOLOG tanio, tel. 507413281.
(GS)

(GP)

!!! Hydraulik przeróbki
1828612K01/A

346812B07/A

ALKOHOLOWE odtrucie,
-----------------------------------------.----------------

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

1786112K0VA

474712K03/A

REMONTY, wykończenia wnętrz.
Tanio, szybko, solidnie,
516485-230 (GP)

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

(GP)

WWW AG ROTU RYSTYKA- KO BYLA-G 0
------------------------------------------------------—

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

1812312K01/A

WILNO 15-19.08.2012,

------------------------ ----1670512K01/A

40112S02/A

757512B01/A

1816012K01/A

GAZOWE urządzenia -{gwarancja),

86512K03/A

MANICURE u klienta, 602-789-856.
(GK)
------ --------------------------------------------------

1828212K01/B

na prawa, wymiana tel.
606-579-846. (GK)
—------------------------------------------------------

1726312K01/A

!!!!!!!!!!!!! "ASTER".Okna

HYDRAULIK Koszalin 603-220-131.

PCV bezołowiowe i aluminium.

(GK)

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

Słupki. 602-74-00-57;
94/3404-360. (GK)

DYSKRETNA debiutanka

Koszalin, Władysława IV-go 147A,

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

519-610-752

94346-30-03

HYDRAULIK, 604-393-155.

1654912K01/A

pielęgnacja trawników,
603-701-519. (GS)

CYKUNOWANIE bezp.

502-302-147.

1679112K01/A

1650612K01/B

(GK)

459112K03/A

1791712K01/A

(N)

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

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

SIATKA, Koszalin. Topolowa 25A.

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

456112K03/A

!! IGIazurnik, remonty
660448463. (GK)

PRALKI DOMOWE 603-775-878.
----------- -------------------- ——------------- -

1752912K01/A

TRAWNIKI z rolki, zakładanie,

(GS)
1655812K01/A

(N)

(GP)

TYNKI, posadzki, tel. 664423-307.

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

wykładzin 504 206 681

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

602-524-247.

SERWIS 602639111

(GK)

(GK)

1518612K01/A

LODÓWKI, zamrażarki
(GK)

1732912K01/A

!!! TANIE remonty, 501-354-264

TYNKI, posadzki 514-057-148 (GS)
2612K03/A

DOJRZAŁE od 95D. 515-860765.

(GK)

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

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

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

1812112K01/A

STUDNIE głębinowe 665101801

REMONTY mieszkań, 507-627-624.

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

(GP)

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

RURKI na słupki najtaniej -

74412K01/A

(N)

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

—---------)——----------------

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

(GK)

661-177-611.

47212K04/A

GŁADZIE, malowanie 721-683-857.
2412K03/B

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

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

1670312K01/A

BALUSTRADY, ogrodzenia, tel.

PRANIE tapicerek, dywanów,

!!! REMONTY od A - Z,
660-683-933. (GK)

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

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

(GP)

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

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

www.mjk.kolobrzeg.pl,
603-317-313. (GP)

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

41012K03/S

! !Pranie dywanów itp.
94/34142-95. (GK)

(GK)

GŁADZIE i malowanie maszynowe,

(GK)

13912K03/A

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

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

SZCZECINKA, TEL. 604-408-726.

1834612K01/A

1701812K01/A

!!!!!!! BUDOWA domów pod
klucz, wykończenia wnętrz, tel.
781285010. (GK)

59/8456-888.

(GP)

! 30-latka. Nowa . 881-357-240

1801512K01/A

(GK)

FRESCO kompleksowe remonty,

(GP)

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

ZIEMIA-HUMUS, piasek płukany,
kamień pod drenaż dowiozę,

iwumb/b

loeismoi/A

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

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

(GK)

433412K03/A

AUTOLAWETĄ 502-992-198. (GP)

604-790491.

(GP)

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

MEBLE na wymiar, 880-044-955.

!!!!!! Przeprowadzki,
504-894004. (GK)

30612ko5/b

OKAZJA! DOMEK HOLENDERSKI OK.

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

(GK)
1654112K01/A

!! OKNA PCV UŻYWANE

600995785

641812K01/A

!!!! Najtaniej i dojadę
880-735063. (GK)

1709012K01/A

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

WYWROTKA 151 z HDS, koparka

(GK)

! PRYWATNY DETEKTYW
601999101. (GK)

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

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

Meblowozem przeprowadzki,
Słupsk, 602-284-693 (GP)

TRANSPORT do 1.5t, 500201-769.

(GP)

SANIT. co. gaz. 886-600-151. (GK)
WOD., kan., gaz, c.o. 721-105-831.

OKNA, rolety, plisy, markizy, bramy,

i^ukova

NATALI,
788-001424. (GP)

_______

(94)347-65-32 Atrakcyjne ceny!!!

601-220-617

SKRZYNIA 8 ton z HDS Blaszak 1.5
14912K03/I ton, tel. 791430-200. (GK)
86712K03/I

Podajemy strefy
telefonicznych
numerów kierunkowych:
94 koszalińska,
59 słupska
91 szczecińska
---------------------------------------------------------

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

96611S°va

40-TKA biust 6,505-320-730.

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

1551312K01/A

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

Koszalin, Zwycięstwa 253.

(GK)

Belgia, Niemcy 60248-5804, (GS)
-----------------------------------49512S0VA

40-LATKA 533405486

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

ZGRABNA Samanta 789-193-764.

www.nclasvegas.pl (GK)
----—----- —--- —-----------

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

okolicznościowe, nowa sala,
okrągłe stoły, hotel@verde.pl
94 317-08-00, 660 738 796. (GK)

1791412K01/A

!!!!!!!!!!!!!!! INTERBUS, Holandia,

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

WESELA, bankiety imprezy

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

"LAS VEGAS", 94/3403495.

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

(GK)

ZABAWA z mężatką. 781-394-564.
(GK)

(GK)

dziecięce z materacem, sofa
3-osobowa rozkładana, brązBeddinge Lovas (Ikea), 661959895

608422-380

59212K06/A

-—----------------- ^uwa

608431242.

ORKIESTRA 1-osobowa

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

mmmmmmm

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

1833112K01/A

1277611K03/A

bramy garażowe. "Drew-Plast",

!! PRZEPROWADZKI 502-637-252.

2 Diablice. 504398541

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,
verticale, moskitiery. Stolarka
aluminiowa. Słupsk, ul.
Leszczyńskiego 10D, tel.
59/84-17-900, 601-65-25-82. (GP)

apartament Kołobrzeg
883-022-540. (GK)

—--------------- ---:-------------

!!! Alicja 881413-173

!!!! ROLETY

WYSOKIE zarobki, ładny

!!!!! LODÓWKI pralki
■— ----------------———

318612K03/B

!!! OKNA, drzwi, rolety zewnętrzne,

WORKI FOLIOWE, STRETCH,
PRODUKCJA,SPRZEDAŻ,------------------------------ 1658112K01/A
602723619 (GP)
!!!!!! Przeprowadzki,
-----------------------------------15912K03/A 601-781095. (GP)

MEBLE Vox Safarii + łóżko, łóżeczko

(GK)

1829012K01/A

1266411K03/*
9512ko3/a

1807712K01/A

MASZYNY STOLARSKIE DO
OBRÓBKI DREWNA, 50-333-09-83
—

608-362-994.

i756812kova

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.

881-240-137

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

!!! Okna - duże rabaty. Drzwi
zewnętrzne i pokojowe duży wybór.
1667412K01/A
Attyla K-lin Plac Gwiaździsty.
94/342-36-59. (GK)

!!!!!!! Kociaczek22,

meble tanio, Koszalin,
94-34743-74. (GK)

!!!!!! ROLETY,

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

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

5812K03/A

“

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

881421-190.

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

napędy. Najtaniej! Kaszubska 21
94-34-11-632, 606421-720. (GK)

WĘGIEL - niskie ceny,
798474-720. (GK)

"EUROPEJSKA" Wesela

ORKIESTRA 1-osobowa

1814812K01/A

SŁODKA Wisienka. 500090-226.
(GK)

LODÓWKI, zamrażarki, pralki,

(GP)

(GK)

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

60112K03/G

!!!!!!!!!!

Diamon Series 006 Deluxe +
wzmacznicz Peavey 80HM solo,
94/312-30-17. (GK)

(GK)

URSUS C-330,1987r.

886-109-204.

GARAŻE blaszane,

partnerstal.pl, 91/4435187,
501789795. (GK)

GITARĘ elektryczną Schecter

STOŁY do rzepaku, tel.

501496-288.

281121

(GP)
459712K03/C

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

DREWNO układane, 600-880-776

30112K05/A

—---------------------------------

27712K05/B

DREWNO opałowe, 606-893-198.
(GK)

PRASY rolujące, kosiarki,
talerzówki, siewniki, agregaty i inne,
694033753 (GK)
..................

1602412K01/A

DREWNO opał. twarde,

696-565-087.

33412K05/A

446012K03/A

1827212K01/A

POZNAM sponsora, 507447-950.
(GK)

WIOLA po 40tce. 691-857-735.
(GK)

236512S01/A

TANIE drewno, 505-330485. (GP)

472312K03/C

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

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

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

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

(GK)

ceglany o frakcji 0,0 do 0,63
kontakt 605- 665-170. (GS)

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

1822512K01/B

1724612K01/B

SPRZEDAM PILNIE gruz betonowo

KOMBAJN zbożowy Bizon Z56 z

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

6711S01/A

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

(GP)

producent, 598424884;
507184767 (GP)

NAMIĘTNA 34-latka, 533^51-277.
(GK)

SIATKI ul. Raszyńska,

59/842-87-55.

1791312K01/A

MIŁO, 0603-083437 (Szczecin)
(GS)

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

!!!!!!!! ROLETY
"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,
Produkcja, montaż, 59/84-37-373

1791212K01/A

KWADRANSIKi 50 zł. 662415-818.

leśne druty słupki montaż,
producent, transport,
59/84-71642. (GP)

(GK)

(GP)

1556012K01/A

GODZINKA 100 zł. 505-786480.
(GK)

(GK)

ALUFELGI18 cali, tel. 782816644.
47412K04/A

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

SIATKI ogrodzeniowe ocynk PCV

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

1768912K01/A

FAJNA blondyneczka 506-286454.
(GK)

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

31012K05/A

!!! Garaże, blaszaki tanio z
dowozem raty. 791-131-343,
791-979-644. (GK)
!!! REGAŁY sklepowe.
603-050-539. (GK)

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

żarzone, kolczaste, 59/847-13-29.

montaż. K-lin, Westerplatte 46.
602 825 699. (GK)

--------------------------------------;--------‘----------

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

SIATKI leśne, słupki, druty PCV,

SIATKI, słupki- producent,

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

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

1610512K01/A

981912K01A

JAJA z podwórka dla sklepów tanio,

tel. 882-283-914.

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

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

DWA byczki większe,
--------------- -----------------------------------------

(GK)

(GP)

Różne wymiary

(GK)

603677119

SIATKA, słupki, panele, grodzenie,

(GK)

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

OWCZARKI niemieckie długowłose,

661967997.
1822712K01/A

(GK)
1804712K01/A

(GK)

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

YORKI, tel. 698-515-912.
-------------------------------------- -------- ----------

1778412K01/A

(GP)
472712K03/A

Napisz teb iMmm ń® nas

Stupsk

Sylwia Lis
sylwia.lis@mediareqionalne.pl

598488124
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w godz. 9.00-17.00

Za parkowanie w centrum
Bytowa trzeba płacić
Opinie na stronie
www.gp24.pl/fomm

VVraki sz|pecą miasto
INTERWENCJA - W mieście stoją wraki samochodów i nikt się nimi nie interesuje - zaalarmował nas czytelnik

z Bytowa. - Niech ktoś wreszcie zrobi z nimi porządek.
Sylwia Lis
sylwia.lis@mediareqiionalne.pl___________

Do redakcji „Głosu Po
morza” zadzwonił czytelnik
z Bytowa, który zaalarmował
nas, że w mieście jest coraz
więcej porzuconych samo
chodów.
- Przyglądałem się pra
cownikom wesołego mia
steczka, które działało pod
czas Dni Bytowa - mówi pan
Marian (nazwisko do wiado
mości redakcji). - Rozstawiali
karuzele i huśtawki na par
kingu przy byłej Szkole Pod
stawowej nr 2. Mieli z tym
duży problem. Okazało się
bowiem, że z boku stoi wrak
opla. Widać, że od dawna
nikt nim nie jeździł, ktoś
wybił nawet szybę. W kołach
samochodu nie było też po
wietrza. W końcu samochód
przesunięto.
Czytelnik z Bytowa mówi,
że to niejedyne porzucone
auto wBytowie.
- Na podwórku ulicy Drzy
mały stoi kolejne - twierdzi.
-W kołach nie ma powietrza,
dookoła niego urosły już
chwasty. Bytów od długiego
czasu ma problem z miej -

Porzucone auto na parkingu przy byłej Szkole podstawowej nr 2.

Śmiecą nad rzeką

KONKURS
Moje wakacje
Starostwo Powiatowe w Bytowie oraz Fundacja Rozwoju
Lokalnego Parasol organizują
konkurs fotograficzny pod ha
słem „Moje wakacje".
Do końca sierpnia organiza
torzy czekają na zdjęcia wyda
rzeń, które odbyły się w po
wiecie bytowskim oraz z życia
codziennego i wypoczynku
(również z terenu powiatu bytowskiego). Konkurs organizo
wany jest w dwóch kategoriach
wiekowych: do 15 roku życia i
powyżej 15 roku życia oraz w
dwóch kategoriach tematycz
nych: wydarzenie i życie co
dzienne/wypoczynek
Zdjęcia należy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres:
biuro@fundacjaparasol.org. Fo
tografie powinny mieć wielkość

Fot. Sylwia Lis

1200x1600 pikseli, a maksy
malny rozmiar pojedynczego
pliku nie powinien przekraczać
1 MB. W tytule należy wpisać.
Konkurs „Moje wakacje".
Każdy e-mail powinien za
wierać następujące informacje:
imię i nazwisko autora, wiek,
adres, numer telefonu. Po
wstępnej weryfikacji przez jury
24 zdjęcia opublikowane zo
staną na Facebooku w dniach
15-30 września. Nagrodzone
zostaną te prace, które otrzy
mają najwięcej kliknięć „lubię
to". Dla najlepszych osób w ka
żdej z kategorii przewidziane są
atrakcyjne nagrody: m.in. ple
caki, torby na laptopa, ele
ganckie długopisy i pióra z etui,
gry logiczne, kubki, a także ka
mizelki odblaskowe.
(ang)

scami parkingowymi, najwy
ższa pora, by ktoś zaintere
sował się tymi samocho
dami. Poza tym takie opusz
czone skorupy wyglądają
przecież okropnie.
Z kolei czytelniczka z By
towa zwróciła też uwagę na
inny problem.
- Opel przy szkole ma wy
bite szyby - mówi pani Ma
ria. - Widziałam wiele razy,
jak wokół niego kręcą się
dzieci. Niedługo pewnie wej
dą do środka. Komuś może
stać się krzywda, mogą się
pokaleczyć. Przecież takich
przypadków jest mnóstwo.
Niedawno w okolicach Sław
na w nieużywanym samo
chodzie spłonęła mała dzie
wczynka, a tu nie wiadomo,
czy waucie jest paliwo. Dzie
ciom różne pomysły przy
chodzą do głów. A kto będzie
odpowiadał, jak zdarzy się
tragedia?
O problemie poinformo
waliśmy Marcina Chaca, kie
rownikaWydziału Spraw Rol
nych i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Bytowie, który stwierdził, że
sprawę przekaże bytowskim
policjantom.

Na stronach Akcja Redakcja pi
szemy o tym, o czym informują
nas czytelnicy. Na Wasze sygnały
czeka dziennikarka Sylwia Lis.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcie nas
o tym. Pod adresem:
sylwia.lis@mediaregionalne.pl
czekamy na e-maile z opisem sy
tuacji.
Zachęcamy też do przesyłania
nam fotografii. Interwencje
można również zgłaszać pod nr.
tel.: 697 770125.
Wszystkie sygnały sprawdzimy, a
najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach „Głosu Po
morza".

- Mam nadzieję, że po
mogą mi w tej kwestii - mó
wi Marcin Chac. - Kiedyś
osobiście zgłaszałem funk
cjonariuszom porzucony
wrak. Odpisali, że nie mogą
nic zrobić, bo samochód ma
tablice rejestracyjne i uisz
czone wszystkie opłaty, więc
może stać. Myślę, że tym
razem wspólnie z policjan
tami znajdziemy jakieś roz
wiązanie. M

OPINIE INTERNAUTÓW_ _ _ _
Płatne parkowanie

INTERWENCJA Nasz czytelnik informuje, że zaśmiecone jest
miejsce rekreacyjne na rzeką Pląsą w podmiasteckiej Pasiece.
- Rzeczka w tym miejscu
jest wartka, ma charakter
górskiego strumyka. Okolica
jest przepiękna. Przy brzegu
jest kilka ławek, aby osoby,
które spacerują i turyści
mogli odpocząć i podziwiać
naturę. Niestety, nie wszyscy
szanują to miejsce i pracę in
nych - ubolewa mieszkaniec.
Mówi, że co kilka dni przy
ławeczkach jest pełno śmie
ci. - Walają się puszki po
piwie i butelki po wódce, jest
pełno papierów i resztek po
imprezach. Przy takim towa
rzystwie nikt nie siądzie. Nie
mam już siły tego sprzątać

O Was, dla Was

- oznajmia czytelnik, który
mieszka w okolicy.
Dodaje, że gdyby posypało
się kilka mandatów, to może
ludzie przestaliby tam śmie
cić.
Sprawę zgłosiliśmy stra
żnikom miejskim. Krzysztof
Kuc, komendant Straży Miej
skiej w Miastku, mówi, że w
ostatnim czasie mniej było
zgłoszeń o nielegalnie wy
rzuconych śmieciach.
- Ostatnie było ze Świe
szyna. Ktoś zostawił tam
śmieci przy skrzynkach na
listy - oznajmia Kuc.
(ang)

@Solo: - Macie samorząd!
Ciekawe, czy mieszkańcy By
towa są zadowoleni z takiej de
cyzji radnych. Niech wypo
wiedzą się kierowcy Bytowa.
Żeby załatwić sprawę w banku
czy w ratuszu, trzeba jeszcze za
to płacić. W Miastku jest płatny
parking pod bankiem, ale pod
Urzędem Gminnym już nie.
@Gość - Wzywam wszyst
kich kierowców do nieparkowania w strefie płatnej. Płacimy
podatki do gminy, do paliwa,
jeszcze za postój? Nie dajmy za
robić tym z urzędu miasta. Ja
nigdy nie parkuję w płatnej
strefie, chyba że służbowym sa
mochodem.
@Pitbul: - Czegoś tu nie ro
zumiem. Płatna strefa ma upo
rządkować parkowanie w cen

trum miasta.
Miejsca posto
jowe w centrum są blokowane
przez wiele godzin przez wła
ścicieli i pracowników sklepów
czy instytucji oraz mieszkań
ców. Osoby spoza centrum
mają ogromne trudności w
znalezieniu wolnego miejsca
postojowego - oznajmia Kraweczyński. Przy płatnych par
kingach ma się to zmienić". Jak
tó ma się zmienić, gdy można
wykupić sobie parkowanie?
@aki77: - Kolejny sposób na
wyłudzanie kasy od ludzi. Par
kingi powstały z pieniędzy po
datników, a teraz za parko
wanie na nich trzeba płacić
prywatnej firmie.
(WYSZ. DMK)

podyskutuj m forum

www.gp24.pl/foram

W sobotę w iatosie"

Jak dostać kartę parkingową?

Czytelnicy pytają o niepełno
sprawność. Jak wyrobić kartę
parkingową? Jakie przepisy
mówią ojej wydaniu? Kto
płaci za badanie zlecone

przez lekarza orzecznika? Co,
gdy niepełnosprawny zgubi
legitymację?-na te pytania
znajdziesz odpowiedź w
sobotnim wydaniu „Głosu".

Przekwitanie to naturalny
proces, a zaburzenia związane
z okresem klimakterium
trwają zazwyczaj kilka lat.
Co możesz zrobić sama w

okresie menopauzy i jak
sztuczne hormony mogą
zastąpić te naturalne - o tym
przeczytasz w sobotnim
wydaniu „Głosu".

Nie wiesz, gdzie wybrać się
na weekendową imprezęf
Odwiedź naszą stronę
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zemm
DYŻURY APTEK
Słupsk: Ratuszowa, ul. Tuwima

4, tel. 59 842 49 57;
Ustka: piątek Panaceum 013, ul.

Kopernika 18, tel. 59 814 43
67; sobota Pod Smokiem, ul. Ki
lińskiego 8, tel. 59 814 53 95;
niedziela Remedium, ul. Kard.
Wyszyńskeigo lb, tel. 59 814 69
69.
Bytów: piątek Pod Aniołem, ul.
Jana Pawła II, 5/1, tel. 59 822 43
43; sobota Centrum, ul. Wojska
Polskiego 2, tel. 59 822 70 70;
niedziela Helios, ul. Wojska Pol
skiego 36 e, tel. 59 822 66 68;
Miastko: Pod Lwem, ul. Dwor
cowa 3, tel. 59 857 5155;
Człuchów: piątek Aspirynka, ul.
Sobieskiego 5, tel. 59 834 62
44; sobota Centrum Zdrowia, ul.
Szczecińska 13, tel. 59 834 31
42; niedziela Oberland, ul. Dłu
gosza 29, tel. 59 83417 52;
Lębork: piątek Pod Lwem, pl. Po
koju, tel. 59 862 1152; sobota
Przy Browarze, al. Wolności, tel.
59 862 27 66; niedziela Pod
Wagą, ul. Tczewska, tel. 59 862
2804;
Łeba: Słowińska, ul. Kościuszki
70 a, tel. 59 866 13 65;
Wicko: Pod Agawą, tel. 59 861
1114.

13.45); 3D w godz. 13.45,20.30;
piąt.-niedz. Roman Barbarzyńca,
godz. 13.20, 17.45; 3D 11.15,
15.30, 20; piąt.-niedz. Epoka lo
dowcowa 4, godz. 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30; 3D godz.
9.30.11.30.13.30.15.30.17.30,
19.30; Goryl Śnieżek w Barcelonie,

000; PKS Bytów - 59 822 22 38;
PKS Człuchów 59 834 2213; PKS
Miastko 59 857 21 49. PKS
Lębork - 59 862 19 72; MZK
Lębork - w godz. 7-15 059 86214
51.

godz. 9.10; sobota-niedz. poranek
godz. 10.30, 12; Rejs piątek Ze
staw animacji dla dzieci, godz. 11
sob.-niedz. godz. 16); Drapacz
chmur, godz. 18; (sob.-niedz. godz.
20); Słodkich snów, godz. 20 (sob.niedz. godz. 20); niedziela - Kor
czak, godz. 18;
USTKA: Delfin piątek-niedz. Epoka
lodowcowa 4. Wędrówka konty
nentów 3D, godz. 11, 15, 17;
Wyspa skazańców, godz. 13 (sob.
godz. 21.30) ; Nietykalni, godz.
19.15 (sob. godz. 13, niedz. godz.
21.30); Magic Mike, godz. 21.30
(sob.-niedz. godz. 19.15);
BYTÓW: Albatros piąt-niedz. Bat

Bytów 59 822 27 28; 0 665 301
316; Człuchów 59 834 14 12;

tleship: Bitwa o Ziemię, godz. 19;
LĘBORK: Fregata piąt.-niedz.
Epoka lodowcowa 4, godz. 16,18,

20.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
SŁUPSK:

Czynna poniedz.- piątek w godz. 816, tel. 59 842 07 91; 59 842 43
26;

KINO
SŁUPSK: Multikino piątek: 2 dni

w Nowym Jorku, godz. 22.15; piątek-sob. Kochanie, poznaj moich
kumpli, godz. 9.10, 11.20,
16.45,19, 21.15; piątek Magie
Mice, godz. 9.15,14.40,17.10,
19.45, 22.10 (sob.-niedz, godz.
14.40.17.10.19.45, 22.10; pi
ątek Niesamowity Spiderman,
godz. 11.45,20.30 (niedz. godz.

POMOC DROGOWA

.

602 176 059; Lębork - 59 862
17 87,59 863 23 23,0 601628
414.

REKREAÜA

Orłem, ul. Wojska Polskiego 27,
tel. 59 82213 89.
LĘBORK:
Szpitalny Oddział Ratunkowy 59
863 30 00; Szpital, ul. Węgrzy
nowicza 13, 59 863 52 02; Za
kład Energetyczny 59 862 17
59; Gazownia 59 863 5915.

TELEFONY GOSPODARCZE
Uiząd Skarbowy w Słupsku - 59

845 34 00,
Urząd Skarbowy w Bytowie - 59

822 2891,

____ _

Urząd Skarbowy w Lęborku - 59

Lębork: Centrum Sportu i Rekre
acji, ul. Olimpijczyków 31, tel. 59

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

862 71 77 - pływalnia czynna
codz. w godz. 6-22.

w Słupsku - 59 84192 00,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

WAŻNE

w Lęborku-59 8631911,
Schronisko dla Zwierząt - 59

SŁUPSK:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

8624170,

842 29 59,
Urząd Celny wSłupsku - 59 848

im. Janusza Korczaka, ul. Hubal-

5103

czyków 1, informacja telefoniczna
59 846 0100; Policja - 997; ul.
Reymonta, tel. 59 848 06 45;
Urząd Celny - 59 726 83 00; Straż
Miejska 986; 59 843 3217; Straż
Gminna 59 848 59 97; Straż Po
żarna 998; Pogotowie Ratunkowe
999; Pogotowie Energetyczne 991;
Pogotowie Gazownicze 992; Po
gotowie Ciepłownicze 993; Pogo
towie Wodno-Kanalizacyjne 994;

Słupska Izba Przem.-Handl. - 59

842 50 98,
Słupskie Stow. Inicjatyw Gospo
darczych-59 8413032,
Cech Rzemiosł Różnych

w

Słupsku-59 842 43 60,
Izba Rzemiosła i Przedsiębior
czości Pomorza Środkowego -

59 842 6004,
Pomorski Urząd Wojewódzki. Ze
spół Zamiejscowy w Słupsku

USTKA:

USTKA:

-5984119 34,

Tel. 59 814 71 70, czynna po
niedz. w godz. 9-17; wtorek-piątek
w godz. 8-16, fax 59 814 99 26.

Pogotowie Ratunkowe - 59 814
70 09; Kapitanat Portu - 59 814
44 30; Straż Miejska - 986, 59

Urząd Marszałkowski w Gdańsku

KOMUNIKACJA

814 67 61, 0 697 696 498;

Gdańsku-58 307 7610,

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra

Urząd Pracy wSłupsku - 59 845

tunkowe - 601 100 100, Woje
wódzki Szpital Specjalistyczny, ul.

67 81

Słupsk: PKP 118 000; 22194 36;
PKS 59 842 42 56; dyżurny mchu
59 843 7110; MZK 59 848 93
06; Nord Express 59 843 23 41.
Bytów: PKP 94 91; 0 703 300

-5832615 55,
Pomorski Urząd Wojewódzki w

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań

Mickiewicza 12 tel. 59 814 69 68;
Poradnia Zdrowia POZ, ul. Koper
nika 18, tel. 59 814 60 11. Pod

sku - 58 3018019,
Słupski Oddział Państwowej In
spekcji Pracy - 59 845 60 61.

Informator płatny

USŁUGI POGRZEBOWE

KANTOR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

SŁUPSK: Kalla, ul. Armii Kra

SŁUPSK: Miami Nice Podkowa,

474. W weekendy otwarte do
3.00. www.laverita.pl

jowej 15, tel. 59 842 81 96,
601 928 600, H. K. Bana
chowie. Zieleń tel. (24h/dobę)
telefon 502 525 005 lub 59
84113 15 i 59 848 37 64, ul.
Kaszubska 3A; Hades, ul.
Kopernika 15, całodobowo:
tel. 59 842 98 91, 601 663
796. Winda pogrzebowa i bal
dachim przy grobie. Hermes,
ul. Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo), tel. 59 842 84
95 lub 604 434 441. Winda i
baldachim przy grobie.

ul. Starzyńskiego, tel. 59 841
70 31; Złoty Róg ul. Murarska,
59 842 03 02.

Leclerc), ul. Szczecińska 36K,
pon.-sob. 9-21, niedz. od 09
do 20.

KEBAB
HASAN, ul. Piłsudskiego 73,

Dowóz GRATIS! Oryginalny
Turecki Doner Kebap!

STOMATOLOG
SŁUPSK: Prototyka, implanty,
tel. 59 842 98 24, www.dentystasuchorowski.pl

pon.-czw. 10-22; piat.-sob. 1003. Zamów na www.hasankebab.pl lub pod numerem tel.
512 994 000. Dowóz na terenie
Słupska bezpłatny.
KEBABISTAN - Kebap u Turka

PIZZA

IMBISS Kebabistan, ul. Wojska

La Verlta to jedyna w mieście

Polskiego 6, pon.-sob.l0-22;
niedz. 12-21, tel. 59 84125 72;
608 023 523
ANATOLIA Kebabistan (w E.

pizza z pieca opalanego drew
nem. Dowóz bezpłatny - Słupsk,
ul Andersa 17, tel. 605 257

Biuro Pogody
Calvus

[Pogoda dla Pomorza

Krzysztof Ścibor

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)

4-5
6-7

Kierunek wiatru

SW

1008 hPa. t

Astronomia

zachmurzenie umiarkowane

i

Tffili

śliska droga

SŁUPSK

Woda zdrowia doda? Nie każda.
Choć wody w butelkach wyglądają tak krystalicznie czysta, jak
podobnie, nie każda woda jest dla zapewniają nas producenci? Czytaj
każdego. Czy jest ona rzeczywiście w sobotnim "Głosie".
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
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przelotne deszcze i burza
marznący deszcz

Orientacyjna prognoza na tydzień
Od niedzieli zacznie do nas napływać
coraz cieplejsze powietrze. Na niebie
i coraz więcej słońca i pogoda powinna
sprzyjać plażowaniu. W środę po
4g* I południu możliwe są burze, ale za to

22°
pochmurno

f + zamieć śnieżna

A opad gradu

mża
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Połczyn-Zdrój

marznąca mżawka
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Popia dla Polski

Władysławowo

Wejherowo

Kołobrzeg

przelotny deszcz

waldzka 195/197, 21 lipca, godz.
19.50, bilety: norm. 15 zł, ulg. 10 zł.
■ „Orgia, Czarna Sala" - Teatr Wy
brzeże w Gdańsku, ul. św. Ducha 2,
21 lipca, godz. 20, bilety: norm. 40 zł,
ulg. 30 zł.
■ Ladies Jazz Festival: Gabriela An
ders, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl.
Grunwaldzki 1,22 lipca, godz. 19, bi
lety: 120 zł, 110 zł.
■ „Chopin nad wodami Motławy":
Natalia Zaleska, Filharmonia Bałtycka
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,22 lipca,
godz. 20.30, bilety: norm. 15 zł, ulg.
10 zł.
■ Mama Selita & The Pin Dolls, PapryKA w Sopocie, ul. Grunwaldzka
11,22 lipca, godz. 20-23.30, bilety:
10 zł.
■ Rodzinne warsztaty bębniarskie,
Mi-ro-ro w Sopocie, al. Franciszka
Mamuszki 14,22 lipca, godz. 11, bi
lety: 30 zł.
■ Swoje pokochajcie, Gdańsk, różne
lokalizacje, 22 lipca, godz. 13-19,
wstęp wolny.
■ „Mój sen: Shalom Polsko", Teatr
Atelier w Sopocie, al. Franciszka Ma
muszki 2,22 lipca, godz. 19.30, bi
lety: 70 zł.
■ Dulux Let's Colour, Gdańsk, tunel
przy Gdańskim Uniwersytecie Me
dycznym, 22 lipca, godz. 11-17,
wstęp wolny.
■ Tulla, Dworzec PKP w Sopocie, ul.
Dworcowa 14, 22 lipca, godz. 21,
wstęp wolny.
■ „Per procura", Teatr Wybrzeże w
Gdańsku, ul. św. Ducha 2,22 lipca,
godz. 19, bilety: norm. 40 zł, ulg. 30 zł.
■ „Seks dla opornych", Scena Ka
meralna w Sopocie, ul. Bohaterów
Monte Cassino 30,22 lipca, godz. 20,
bilety: norm. 50 zł, ulg. 40 zł.
■ XIV Międzynarodowe Mistrzostwa
Gdańska w Szachach, CEN w Gda
ńsku, al. gen. Józefa Hallera 14.

Lębork
o
4
Darłowo 0
Sławno

16

4P «0»
17° ....19°

Wschód Słońca o 04:41
Zachód Słońca o 21:07
mgła y marznąca mgła

o
SZCZECIN

w Gdańsku, al. Grunwaldzka
195/197, 21 lipca, godz. 19, bilety:
norm. 15 zł, ulg. 10 zł.
■ „0 mnie i trochę o tobie", Scena
Teatralna ŻAK w Gdańsku, al. Grun

W sobotę w .„Głosie"

20 km/h

W ciągu dnia przeważnie
zachmurzenie umiarkowane i
okresami może pokropić
deszcz. Cały czas niezbyt
ciepło do 16:18°C. Wiatr nad
morzem dość silny, zach.

&

- spektakl gościnny, Sopot, Dworzec
PKP w Sopocie, ul. Dworcowa 14,21
lipca, godz. 21, wstęp wolny.
■ „Grzegorz Dyndała", Scena Kame
ralna w Sopocie, ul. Boh. Monte Cas

sino 30, 21 lipca, godz. 19, bilety:
norm. 30 zł, ulg. 20 zł.
■ „Pacierz pokrętny, czyli columna
serpentinata", Scena Teatralna ŻAK

CLUB

Łeba I

Pogoda na jutro

pogodnie

Piotra 2, godz. 20, bilety: norm. 25 zł,
ulg. 20 zł.
■ „Chopin nad wodami Motławy":
Sławomir Wilk, Filharmonia Bałtycka
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,21 lipca,
godz. 20.30, bilety: norm. 15 zł, ulg.
10 zł.
■ Fokus - koncert Prewersje - Autsajder, Klub Autsajder w Gdańsku,
ul. Do Studzienki 34a, 21 lipca, godz.
20, bilety: 20-25 zł.
■ Muzyka na żywo - Adam Bartusz,
restauracja Pomarańczowa Plaża w
Sopocie, 21 lipca, ul. Emilii Plater 19,
godz. 20, wstęp wolny.
■ Noe&Su Sabor De Cuba, Pick &
Roll Club w Sopocie, ul. Zamkowa
Góra 3-5,21 lipca, godz. 20.30, bi
lety: 20 zł.
■ Opera „La Traviata" na Targu
Węglowym, Targ Węglowy w Gda
ńsku, 21 lipca, godz. 20, wstęp
wolny.
■ „Była Żydówka, nie ma Żydówki"

Ekskluzywne wieczory panień
skie i kawalerskie, imprezy. Ex
clusive Club Blue Bar zapewni
dyskrecję, bezpieczeństwo i
niezapomnianą atmosferę.
Więcej na www.bluebar.pl lub
pod numerem telefonu +48
896 966 830.

Ustka

Piątek 20.07.2012 r
Znad Atlantyku znów dotarło
*
do nas wilgotne i chłodne
50 km/h
powietrze. W ciągu dnia
zachmurzenie umiarkowane i
17
okresami możliwe są przelotne
opady deszczu. Pogoda nie
będzie plażowa. Temperatura Świnoujście
wzrośnie do 16:18°C. Wiatr na
wybrzeżu dość silny, płd.,zach. W nocy pogodnie.

www.kebabistan.pl

W restauracji Pomarańczowa Plaża
w Sopocie z muzyką na żywo wystąpi
Adam Bartusz. Klub Ucho w Gdyni
zaprasza na koncert zespołów: Bracia
Figo Fagot i Koko Dżambo. W so
pockim teatrze Atelier premiera
spektaklu „Mój sen: Shalom Polsko".
■ Ladies Jazz Festival: Hanna Bana
szak, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl.
Grunwaldzki 1,21 lipca, godz. 18, bi
lety: 110 zł, 90 zł.
■ Ladies Jazz Festival: Patricia
Barber, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl.
Grunwaldzki 1,21 lipca, godz. 20, bi
lety: 130 zł, 110 zł.
■ Łagodne Spotkania Muzyczne,
Teatr Leśny w Gdańsku, Jaśkowa Do
lina, 21 -22 lipca, godz. 19, bilety: 5 zł.
■ 55. Międzynarodowy Festiwal Mu
zyki Organowej w Oliwie, Katedra
Oliwska w Gdańsku, ul. bp. Edmunda
Nowickiego 5, 3 lipca-24 sierpnia,
godz. 20, bilety: norm. 18 zł, ulg. 12 zł.
■ Kalwi & Remi, FaceClub w Gdyni,
ul. Hryniewieckiego 10/50, 20-21
lipca, godz. 21, bilety: 10-15 zł.
■ Bracia Figo Fagot i Koko Dżambo,
Klub Ucho w Gdyni, ul. Świętego

mimmstm

Londyn
Paryż
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Dublin
Oslo
Wiedeń
Madryt
Lwów
Moskwa

przelotny śnieg z deszczem
grubość pokrywy śnieżnej
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ciągły śnieg z deszczem
ciśnienie i tendencja

gł:q's na lato

Organizujesz imprezę i chcesz
poinformować o tym czytelników
„Głosu"? Napisz do nas

piątek 20 lipca 2012 r. Głos Pomorza/Głos Bytowa www.gp24.pl

umprezy

daniel.klusek@mediaregionalne.pl

Koncert zespołów Lao Che i Big Cyc na dolnej promenadzie w Ustce - 5 sierpnia

SŁUPSK

LĘBORK

§• Koncert organowy

| Międzynarodowy Zlot Jakubów,
i koncert Varius Manx, Bieg

Ü
i

VI Jarmark Pomorski, koncert
Macieja Maleńczuka.

fj Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce
i Występ aktora.

S VI Ogólnopolski Zjazd
I Maskotek,

£ Uliczny św. Jakuba.

g

Miejsce: Dziedziniec zamku.

g Miejsce: Plaża.

§ Miejsce: Rynek Miejski

®

Kiedy: 28 lipca

|j Miejsce: Dolna
I promenada.

a Miejsce: kościół pw. św. Jacka
Kiedy: każdy czwartek o godz.
§ 19. Wstęp wolny.
r

BYTÓW

USTKA

§ Kiedy: 20-22 lipca

8 Kiedy: 20-22 lipca

ŁEBA

® Kiedy: 21-22 lipca
8

| Koncert Saka Noela
5 Miejsce: Klub Euphoria.
5 Kiedy: 27 lipca
o

8

Pluszaki do przytulania
ZABAWA Już po raz szósty maskotki z całego kraju przyjadą do Rowów na ogólnopolski zjazd. Nie zabraknie atrakcji
dla dzieci i zakochanych.
Daniel Klusek
daniel.klusek@mediareqionalne.pl_________

Jak zwykle reprezentować
będą samorządy, instytucje,
organizacje społeczne, a
także różne typy służb. Swój
udział potwierdziło już około
20 maskotek. Przyjadą m.in.
Foczka Funia, Krecik i Kred
kowa, Miś Słoneczko ze Sło
neczną Misią i Niedźwiad
kiem Promykiem, a także
Krokodyl Niluś.
Impreza trwać będzie w
sobotę i niedzielę, ale już w
piątkowy wieczór poczuć
będzie można jej przedsmak.
O godz. 20 na moście na Łupawie odsłonięta zostanie
rzeźba diabła. Potem wszy
scy w barwnym pochodzie
przejdą ulicami Rowów na
miejsce, gdzie odsłonięta zo
stanie rzeźba świętego
Piotra. Drogę umilać będzie
kapela góralska, która po
uroczystości zagra w muszli
koncertowej przy ul. Sło
necznej.

lejna atrakcja dla turystów,
czyli wielka tortowa uczta.
Organizatorzy ogłoszą rów
nież plebiscyt publiczności
na przebranie w stylu safari.
Od godz. 19 na scenie wy
stąpi Anna Żebrowska, która
zaśpiewa najpiękniejsze pio
senki Anny Jantar.
W niedzielę miasteczko
namiotowe otwarte będzie
od godz. 14. W tym czasie
każdy chętny będzie mógł
sfotografować się z ulubio
nymi maskotkami. O godz.
16 nastąpi oficjalne otwarcie
Miejsca do Przytulania. O
godz. 18.30 nastąpi rozstrzy
gnięcie konkursu publicz
ności na najlepsze prze
branie oraz losowanie nag
ród dla publiczności biorącej
udział w plebiscycie na „Ma
skotkę Naj”. W części arty
stycznej na scenie pojawi się
Maskotki z całej Polski przez cały weekend bawić będą mieszkańców i turystów.
Ricky Lion z zespołem, który
Fot Łukasz Capar
gra muzykę etniczną na bęb
Tam w sobotę od godz. 15 później rozpocznie się pa Po jej zakończeniu, ok. godz. Ogłoszony też zostanie ple nach. Natomiast największe
funkcjonować będzie mia rada maskotek, które przejdą 17, wszystkie maskotki za biscyt na „Maskotkę Naj”. O hity muzyki pop zaśpiewa
steczko namiotowe. Godzinę głównymi ulicami Rowów. prezentują się na scenie. godz. 18 rozpocznie się ko Conrado Yanez. ■

Beskidy nad morzem
ZABAWA Po raz kolejny na usteckiej promenadzie
promować się będą Bielsko-Biała i Beskidy.

Organizujesz imprezę, koncert, spo
tkanie? Chcesz poinformować o tym
czytelników «Głosu'?
Pisz na adres e-mailowy:
daniel.klusek@mediaregionalne.pl

Stupsk
Piątek-sobota

Mieszkańcy południa Polski w weekend opanują promenadę. f0ł Łukasz capar

Podczas festiwalu w sobo
tę i niedzielę bedzie można
posmakować kuchni regio
nalnej, posłuchać koncertów
zespołów regionalnych oraz
wziąć udział w rozgrywkach
sportowych.
W sobotę o godz. 13.30 na
promenadzie Teatr Pracow
nia Kwadryga wystawi spek
takl „Zaczarowany Młyn”, o
godz. 14.45 pokaz tańca za
prezentuje Bielska Szkoła
Salsy. O godz. 15 wystąpi Ka
pela Góralska Wałasi. Dwie
godziny później rozpocznie
się blok zabaw zręcznościo
wych. O godz. 18 rozpocznie
się spotkanie ze „Strachem
Polnym” (Florian Kohut).
Zaraz po tym otwarty zo
stanie X Międzynarodowy

Turniej Piłki Plażowej o Pu
char Przewodniczącego Eu
roregionu Beskidy. O godz.
19 zobaczyć będzie można
kolejny pokaz tańca Bielskiej
Szkoły Salsy. Po tancerzach
na scenie zobaczymy Kapelę
Watra oraz zespół M4U.
W niedzielę prezentacje
na promenadzie rozpoczną
się o godz. 14.30. W progra
mie: spotkanie ze „Strachem
Polnym”, pokaz tańca, wy
stęp Kapeli Watra, spektakl
Teatru Pracownia Kwadryga
„Zaczarowany Młyn”, blok
zabaw zręcznościowych. Od
godz. 19 zagrają zespół M4U
i Kapela Góralska Wałasi.
Przez cały czas trwać będzie
kiermasz sztuki ludowej.

Daniel Klusek

■ W słupskiej dyskotece Miami Nice
w piątek i sobotę odbędą się gorące
imprezy. W piątek wstęp do godz. 23
jest wolny, potem trzeba będzie za
płacić pięć zł. Natomiast w sobotę
wejściówki kosztują 10 zł. Na dole po
szaleć będzie można przy najwięk
szych obecnie hitach, natomiast na
poziomie górnym królować będą
przeboje z lat 80. i 90. ubiegłego
wieku. 0 dobrą muzykę przez oba
wieczory zadba One High Areg. Po
czątek o godz. 21.

Piątek-niedziela
■ Malarstwo Władysława Rybaka,
członka Klubu Plastyka im. Stefana
Morawskiego, oglądać można przez
najbliższe tygodnie w słupskiej re
stauracji Anna de Croy. Wśród prac są
między innymi portrety, pejzaże i
martwe natury. Wstęp na wystawę
jest wolny.
■ Prace Ignacego Bogdanowicza,
znakomitego malarza i rysownika
przez wiele lat mieszkającego w
Słupsku, zobaczyć można w sali wy
staw czasowym Muzeum Pomorza
Środkowego. Po raz pierwszy na eks
pozycji zaprezentowane
będą
wszystkie okresy twórczości artysty.
Zobaczymy między innymi obrazy, re
liefy, rysunki, projekty fasad, plakaty,
grafiki, ale również dokumenty, foto

grafie i publikacje ukazujące artystyczną
drogę twórcy.
■ Wystawę Wojciecha Łazarczyka „Not
yet remembered" zobaczyć można od
jutra w słupskiej Baszcie Czarownic. To
multimedialna instalacja przygotowy
wana specjalnie dla tego obiektu. Prace
wykonane w technice wideo, audio, fo
tografii oraz rysunki odwołują się do
motywów krajobrazowych Syberii,
Mongolii oraz Lofotów.
■ „Yesno" to najnowsza wystawa To
masza Sikorskiego. Studiował on w la
tach 1974-79 na Wydziale Rzeźby i Ar
chitektury Wnętrz w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Jest artystą uży
wającym wielorakich środków wyrazu.
B W Młynie przy Muzeum Pomorza
Środkowego zobaczyć można rzeźby
Kazimierza Kostki. Jego prace prezen
towane były w kraju i za granicą w ra
mach wielu wystaw zbiorowych i indy
widualnych, przez co stał się rzeź
biarzem znanym nie tylko w regionie.
Głównym źródłem inspiracji twórczej
dla Kazimierza Kostki jest człowiek, ale
ważne miejsce w jego twórczości zaj
muje też tematyka religijna: w 1999
roku wykonał 16 rzeźb, które stanęły na
Ołtarzu Papieskim w Sopocie. W tym
roku został stypendystą starosty słup
skiego.
X „Tak fotografuję" to tytuł wystawy
prezentującej najlepsze fotografie wy
konane przez uczniów Jadwigi Girsy-Zimny w ciągu roku artystycznej edu
kacji. Zobaczyć możemy 50 prac 22 au
torów obrazujących całe spektrum fo
tograficznych tematów: architektura,
natura, postaci, przedmioty, krajobrazy
i sceny sytuacyjne wykonane w różnych

technikach artystycznych. Twórcy zdjęć
to wielokrotnie nagradzani fotograficy,
a także początkujący adepci tej sztuki.
Wystawa czynna jest do końca lipca.
Wstęp wolny.
W Kolejną prezentację dawnych wi
doków naszego miasta, tym razem pod
hasłem „Fasady i elewacje. Kopie pocz
tówek dawnego Słupska ze zbiorów
Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku" oglądać można w Herbaciarni
w Spichlerzu Richtera. Wystawa uka
zuje różne sposoby komponowania
fasad i elewacji budynków, ilustrując
zależność między wyglądem pojedyn
czych obiektów a całych pierzei. Wstęp
na wystawę jest wolny.

Sobota-niedziela
■ Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
zaprasza na „Dni z Muzyką i Chlebem".
We wszystkie soboty i niedziele wakacji
rozbrzmiewać będą wśród muzealnych
zagród instrumenty i pieśni kaszubskie
prezentowane przez kapelę ludową
i unosić się będzie zapach pieczonego
chleba.
Będzie przy tym możliwość obserwacji
całego procesu pieczenia: od rozgrze
wania ceglanego pieca po włożenie do
niego bochnów uformowanych z ciasta
wykonanego według oryginalnej sło
wińskiej receptury. A w jednej z chałup
smażyć się będą w starej żeliwnej wafelnicy drożdżowe serca. „Dni z Muzyką
i Chlebem" potrwają w sobotę i nie
dzielę w godz. 10-15.

Niedziela
X Gospodarzem kolejnego Jarmarku
Gryfitów na słupskim Rynku Rybackim
będzie Centrum Edukacyjne Technik.
W programie: warsztaty papieropla-

styki, nauka języka migowego dla
każdego, konkurs „Podróż po Eu
ropie z WSG, czyli jak dobrze znasz
swój kontynent", językowy połama
niec - konkursy znajomości języków
obcych, warsztaty decoupage „Coś
fajnego i taniego", galeria zdjęć au
torstwa studentów SP „Fotografia i
techniki multimedialne", stół wiejski
z chlebem, smalcem oraz ogórkami,
Natalia Buka i makramy oraz pokaz
rękodzielnictwa związanego z odzy
skaniem starych ubrań. W części mu
zycznej zagra słupski zespół Shakin'
Daddies. Jarmark Gryfitów potrwa
w godz. 11 -16.
Przez cały czas czynne będą również
kramy z wyrobami rękodzielników,
twórców ludowych i plastyków.
Swoje stoiska otworzą także antykwariusze, bukiniści i kolekcjonerzy.
Ponadto zobaczyć będzie można po
kazy obróbki bursztynu i wyroby z
wosku pszczelego. Wstęp na zabawę
jest wolny.
* W Zagrodzie Albrechta w Muzeum
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie w każdą niedzielę lipca zajęcia z
dziećmi prowadzić będą aktorzy te
atru Władca Lalek. W tę niedzielę
podczas imprezy „Chodzi lalkarz
światek, serce w nim rogate" dla
dzieci i dorosłych przygotowano: gry i
zabawy, warsztaty plastyczne, spek
takle teatralne, zajęcia edukacyjne,
pokazy i warsztaty kulinarne, stoiska
z tradycyjnymi zabawkami, konkursy
i loterię fantową. Początek zabawy o
godz. 11.30. Wstęp do Zagrody Al
brechta wynosi sześć zł.

(dmk)
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GU&S NA LATO

Imprezy kulturalne w regionie,
koncerty, spektakle, rajdy
- informacje znajdziesz na

www.gp24.pl

www.strefaimprez.pl_________________________________________ _____________________
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ocham
Kaszuby.
Uważam, że to jeden z
najpiękniejszych zakątków
Polski.
Dlatego
też
wszystkie wolne chwile
spędzam w rodzinnych
stronach. Tym razem
będzie podobnie. W sobotę
wybiorę się do Jasienia na
Biesiadę
Kaszubską.
Zresztą nie po raz pierwszy.
Impreza organizowana
przez mieszkańców przy
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ciąga mnóstwo turystów
spragnionych dobrej za
bawy. A tej z pewnością nie
zabraknie. Będą występy
zespołów kaszubskich - tu
ukłon w stronę Agnieszki
Stole, która od wielu lat
opiekuje się zespołem, kul
tywując kaszubską tradycję.
Po południu pewnie wy
biorę się do jej smażalni
ryb, gdzie każdy może zjeść
świeżą rybkę, złowioną w
okolicznych
jeziorach.
Polecam i życzę smacz
nego.
Spragnionym nieco innej
rozrywki polecam Dni Stu
dzienic. Do tej miejsco
wości na święto gminy
przyjeżdża kilka tysięcy
ludzi. I tym razem pokaz
sztucznych ogni będzie im
ponujący. ■

Co, gdzie, kie#
Bytów
Piątek-niedziela

Tradycyjna Biesiada Kaszubska w Jasieniu.

Fot. syiw« us

tańczenia-zabawa ma trwać
Organizatorami kaszubdo białego rana. Do zabawy skiej imprezy są Gminny
tanecznej będzie przygrywał Ośrodek Kultury Sportu i TUzespół Asband.
rystyki w Czarnej Dąbrówce,

Urząd Gminy w Czarnej Da
brówce, Szkoła Podstawowa
w Jasieniu oraz Rada Rodziców. 8

Dni Studzienic z atrakcjami
IMPREZi W sobotę i niedzielę (21 i 22 lipca) zapraszamy na Dni Studzienic. Atrakcji nie zabraknie.
zaplanowano spotkanie z Toyotą. Po nim rozpocznie się
druga część koncertu zespołu Czarne Kapelusze. O
godz. 19.40, po oficjalnym
otwarciu Dni Studzienic, wystąpi Klaudia Wirkus. W godżinach 20-22 grał i śpiewał

będzie zespól An Dreo and
Karina. Po nim Wystąpi
Skaner. O północy zaplanowano pokaz sztucznych
ogni, a po nim dyskotekę pod
gwiazdami (do 3).
W niedzielę w godz. 16-17
wystąpią miejscowe zespoły.

Wybieramy Strażaka Roku 2012

O godz. 17 rozpocznie się
koncert zespołu Trzy Gitary,
Godzinę później wystąpi kabaret D.K.D.
O godz. 19 rozpocznie się
dwugodzinny występ grupy
BoneyMShow.

Andrzej Gurba

pilJąC

NASZA AKCJA Wpłynęły ostatnie zgłoszenia kandydatówna najpopularniejszego strażaka zawodowca, ochotnika i jednostkę OSP.
Warunkiem udziału w na
szym plebiscycie było prze
słanie do naszej redakcji ku
ponu zgłoszeniowego. Przez
ostatnie tygodnie kupony
publikowaliśmy na łamach
„Głosu”. Wypełnione - z na
zwiskami strażaków zawo
dowców i ochotników. Tak
jak przed rokiem spłynęły w
sporej liczbie. Strażaków oraz
jednostki OSP zgłaszaliście
również państwo za pomocą
SMS-ów.
W szranki o miano najpo
pularniejszego zawodowca
stają w większości ci sami
strażacy co przed rokiem.
Podobnie jest w wypadku
strażaków ochotników. Tu
jednak pojawiło się kilka no
wych nazwisk, które mogą

2
to
N
Q

Na Kaszuby

ZAPROSZENIE Jak co roku mieszkańcy Jasienia zapraszają na Biesiadę Ka
szubską. Będą tańce, śpiewy i regionalne przysmaki.

Dni Studzienic odbędą się
na boisku sportowym. W sobotę rozpoczną się o godz.
17 występem lokalnych zespołów. O godz. 17.30 zacznie się pierwsza część występu zespołu Czarne
Kapelusze. W godz. 18-18.30

on
Ciśnienie
^-atmosferyczne

Mój weekend

Na kaszubską nutę
Biesiada Kaszubska na
stałe wpisała się już w kalen
darz imprez powiatu bytowskiego.
Organizowana jest co roku
w wakacje. Uczestniczą w
niej zarówno mieszkańcy, jak
i wypoczywający na Kaszu
bach turyści z kraju i zagra
nicy.
Impreza rozpocznie się w
sobotę o godzinie 10 tur
niejem piłki plażowej. Dla
dzieci przygotowano blok
sportowo - zabawowy, który
rozpocznie się o 15 równo
legle z zawodami strzelec
kimi.
Oficjalne otwarcie im
prezy zaplanowano na go
dzinę 16. Potem na scenie za
prezentują się kaszubskie
zespoły.
Po południu około go
dziny 18.30 odbędzie się li
cytacja na rzecz Szkoły Pod
stawowej
w
Jasieniu.
Wieczorem wystąpi Bayer
show - Andrzej Koziński.
Potem będzie okazja do po-

piątek 20 lipca 2012 r.
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Głos Pomorza/Głos Bytowa

deptać po piętach zeszło
rocznym faworytom.
Identycznie jak przed ro
kiem najwięcej kuponów na
desłano na poszczególne
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Przypomnijmy: w po
przedniej odsłonie plebi
scytu prym wiodła jednostka
OSP Damnica. Czy również
w tym roku zajmie wysokie
miejsce?
Głosowanie za pomocą
kuponów i SMS-ów na naj
popularniejszego, a tym
samym zdaniem czytel
ników najlepszego strażaka
zawodowca, ochotnika i jed
nostkę OSP rozpoczynamy
już za tydzień.
Od piątku, 27 lipca, uru

chamiamy naszą bramkę
SMS-ową, która będzie
otwarta do 26 sierpnia.
Ważny głos można oddać
również na kuponie wyci
ętym z gazety i przesłanym
na adres redakcji (ul. Hen
ryka Pobożnego 19, 76-200
Słupsk) do 23 sierpnia 2012 r.
do godziny 18.
Kupony (publikowane w
okresie trwania plebiscytu w
piątkowych
wydaniach
dziennika) i SMS-y dostar
czone po upływie ww. ter
minu nie będą brane pod
uwagę.
Aby ułatwić oddawanie
głosów poszczególnym kan
dydatom zostanie przypi
sany prefiks oraz numer po
rządkowy.

Laureatami plebiscytu w
każdej z kategorii zostaną
osoby i instytucje, które uzy
skają największą liczbę
głosów w swojej kategorii.
Zdobywcy
pierwszego
miejsca otrzymają statuetkę,
pamiątkowy dyplom oraz
nagrodę. Dodatkowo w ka
żdej kategorii zostaną przy
znane wyróżnienia i dy
plomy dla uczestników
plebiscytu, którzy zajmą
drugie i trzecie miejsce.
Jest o co walczyć, bo na
zwycięską jednostkę OSP
czekają atrakcyjne nagrody.
Dla przykładu, zwycięska
jednostka zostanie nagro
dzona 42-calowym telewi
zorem marki LG.

Alek Radomski

X W bytowskim muzeum czynna
jest wystawa „Potęga i upadek.
Zamki państwa krzyżackiego". Wy
stawę zorganizowano z okazji 600.
rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
Można na niej obejrzeć obrazy-rekonstrukcje najważniejszych wa
rowni krzyżackich, biskupich i kapi
tulnych oraz zdjęcia zamków
krzyżackich. Autorem fotografii jest
Mirosław Garniec, a obrazów Bożena
Januszewska i Katarzyna Wolska.
Wystawa będzie czynna do 26
sierpnia.
■ Muzeum Zachodniokaszubskie w
Bytowie zaprasza na otwarcie wy
stawy: „Henryk Jachimek. Malar
stwo, które leczy duszę". Wernisaż
odbędzie się 27 lipca 2012 roku w
salach wystawowych muzeum i na
piętrze domu zakonnego o godzinie
17.
m Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci
oraz dorosłych, konkursy plastyczne,
rodzinny zakątek piknikowy czy lo
teria charytatywna z wartościowymi

o
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nagrodami to tylko niektóre z
atrakcji, jakie czekają w strefie
Skandii „Przyjemności z oszczęd
ności" na uczestników i kibiców wy
ścigów rowerowych Skandia Ma
raton Lang Team. Najbliższe zawody
odbędą się 22 lipca br. w Bytowie.
Start na rynku przy kościele św. Ka
tarzyny o godz. 11.

Miastko
Piątek-sobota
■ W Centrum Informacji Tury
stycznej czynna jest wystawa pod ha
słem „Pamiątki z Rummelsburga".
Prezentowane są na niej eksponaty
ze zbiorów Jana Kwaska. To m.in.
przedwojenne przedmioty użytku co
dziennego, medale, odznaczenia,
pocztówki, wyposażenie instytucji.
■ W Centrum Informacji Tury
stycznej przy ul. Dworcowej w
Miastku można oglądać wystawę fo
tograficzną „Tak to było". Prezento
wanych jest około 200 zdjęć Miastka
i okolic z lat 60. i 70. autorstwa Jana
Maziejuka.

(ang, zida)

s

Burmistrz Miastka
stosownie do art. 35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010r, Nr 102, poz 651 z późn. zm.)

informuje
że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku oraz na
stronie http://www.bip.miastko.pl/ zamieszczone zostały na okres
21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do
a) dzierżawy:
- część działki 142/5 położonej w Miastku przy ulicy
Kujawskiej,
- część działki 151/16 położonej w Miastku przy ulicy
Kowalskiej,
- część działki 183 położonej w Miastku przy ulicy Śląskiej,
- część działki 14/1 położonej w Miastku przy ulicy Kowalskiej,
- część działki 423 położonej w Miastku przy ulicy Podlaskiej,
b) oddanie w użytkowanie wieczyste

bezprzetargowo
- działka 195/2 położona w Miastku przy ulicy Czereśniowej.
468912K03A

piątek 20 Iipca2012r.
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NIERUCHOMOŚCI

AKUS

"ANKAM"
*3*'

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

(obok Związkowca)
zadzwoń 94 345-22*75
www.abakus-nieruchomosci.pl
OKAZJA 4-pok., po remoncie,
rej. Karłowicza, tylko 219.000,-

1800712K01/A

1828212K01/A

(45), balkon, rej. Giere?
147.000,- do negocjacji
3-pok., loggia, pilna sprzedaż, Nasz

idealne pod wynajem, 1-pok.,
!p., blisko Politechniki, 83.000,-

tel. 9434188 75
kom. 511228 323

PILNA SPRZEDAŻ 3-pok., loggia,

2-pok., loggia, z wyposażeniem, rej.
Bałtyckiej, 142.000,- szybkie wydanie
pok. (48), loggia, po remoncie

atrakcyjny dom po remoncie,
rej. Kwiatkowskiego, 475.000,-

2-pok(41) po remoncie, rejon
Sucharskiego, 173.000

2-pok., po remoncie, balkon,
rej. Karłowicza, tylko 147.000,- ^

V
1585312K01Q

"200 MOD MORZA"
Działki w Sarbinowie pod domki
wczasowe uzbrojenie 605-744-744.
(GK)
--------------------------------------------------

1589612K01/A

1762512K01/A

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

1799012K01/A

604-288-709.

(GK)
1823912K01/B

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

473012K03/A

5-P0KÖI, I piętro, bezczynszowe,

1825412K01/A

ATRAKCYJNE działki budowlane ok.
Słupska, od 23zł/m2,669-259-283
www.dzialka-na-sprzedaz.pl

(GP)

"ANKAM" Gastronomia, Gąski, 100
m do morza. (GK)
------------ ---------- ---------------------------------

17993J.2K01/A

"ANKAM" Letnia promocja!
Mieszkania sprzedaż 1 zł!

(GK)
1799112K01/A

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

1818912K01/A

1/2 domu na wsi sprzedam

lub

zamienię. 886773062.

(GK)

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

1830412K01/A

www.spgn.pl

(GP)
94012K03/H

2-POK.IP.ŻEGOCINO

94/316-90-86.

<INVEST

(GK)

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

Nieruchomości

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

- 4 pok. Dzieci Wrzesińskich- 249.000
- Nowy dom - Nowe Bielice- 140m2
- Dom wolno stojący Węgorzewo
- 4 pok. Lelewela- lp.- 259.000
Koszalin, ul. Wyszyńskiego 3/3

tel. 94 347 70 00
1632512K01F

1758212K01/A

2-P0K0J0WE Słupsk, 602-668-777
(GP)
358112K03/B

2-P0ZI0M0WE, 72 mkw., ul.

Dąbka, K-lin lub wynajmę
600-906-388. (GK)

tys. tel. 606 145-232

(N)

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

1792612K01/A

693 859 000

30m2 po remoncie i piętro cena 79
000,-tel. 880454699, 94
7134057. (GK)

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

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

1691312K01/A

DZIAŁKA budowlana 65 zł/m2

1778912K01/B

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

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

60112K06/A

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

Słupska, tanio! 606-20-60-77. (GP)

1833912K01/A

345.000zł, w Koszalinie. Tel.
511-653-017. (GK)

(N)
1812212K01/A

1732612K01/A

BONIN
Ostatnie mieszkanie

w Zegrzu Pomorskim sprzedam. 694-244-952. (GK)
1834812K01/A

2 pokoje, 54 m2
cena 2990 zł/m2 brutto
Koszalin, ul. Słowiańska 3
94 342 25 18, 600 499 145
www.selfa-koszalin.pl

DZIAŁKA Mielenko, 602-738-869.
(GK)
---------------------------------------------------

' 1702212K01/A

1786812K01/A

94012K03/F

1800412K01/A

DUŻA DZIAŁKA WWW.OKAZJA.XN.PL
(GK)
57012K06/B

DWUPOKOJOWE, tel. 598400930,
www.gieldaslupska.pl (GP)
94012K03/G

DZIAŁKA l,25h + staw, 2 km od
(GK)
46612K04/A

I OSTATNIE
I MIESZKANIA!
2-pokojowe Koszalin
ul. Zwycięstwa
Przekazanie od zaraz.
Sprzedaż.

1677612K01A

WYSOKI STANDARD DEVELOPERSKI.
NOWE BIELICE. TEL 600087114
-------------------------------------- •-----------

1812012K01/A

parterze C.H. Wokulski,
883-029-217 (GP)

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

(GP)

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

468512K03/A

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

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

1655112K01/A

GARAŻ Bosmańska 888-154-752.
(GK)
---------------------------------------------------

1609812K01/B

NIERUCHOMOŚCI

urządzoną działką, 604-906-797.

ÜIAGR0BUD posiada do
wynajęcia pom. magazynowo-

1813512K01/A

OKAZJA DZIAŁKA NAD MORZEM 6

biurowe od 50-1500 m2 w
Koszalinie przy ul. Połczyńskiej,

ZŁ/M 502506028

Szczecińskiej i Boh. Warszawy cena

(N)
1833812K01/A

OKAZJA, ostatni apartament

bezczynszowy, 67 m2,245 000 zł,
winda, recepcja, do zamieszkania
lub pod wysokozarobkowy wynajem,
Słupsk, tel. 668-845-839. (GP)
410812K03/E

OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,

ul. Starzyńskiego 11,
Tel. 059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl

6-12 zł/ m2 i w Ustroniu Morskim
hala 3-5 zł/m2, od 50-1500 m2.
606-601-160.

(GK)

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

1274511K03/A

(GK)

1835012K01/A

KAWALERKA Słupsk, 604-508-191
(GP)
413712K03/A

KĘPICE, 2pok, 45 m2, co, cw,
(N)

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

1816312K01/A

KOŁOBRZEG- dom 604-725-953

www.kolobrzeg.dryforest.pl

502286999

(GK)

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

1654612K01/B

1-POK. 500 zł+ media,
(GK)

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

1832212K01/A

PILNIE 2-pokojowe 63 m2 (garaż,

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

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

działka ogrodowa), 2 km od
Słupska, atrakcyjna cena, tel.
691-966-234. (GP)

1814112K01/»

2 POK, 48M, OD ZARAZ, KOSZALIN

469512K03/A

OS. PRZYLESIE. CENA 900 ZŁ DO
NEGOCJACJI. 696 489 511 LUB 509
633 438

(N)

—......... ....................................... ...... 1816212K01/A

604-981498 .(GK)

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

1727412K01/A

"DWOREK Kasztelański"

1-POK. od m-c IX, 790-817444.

602-321-515.

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

1798712K01/A

I!! MAŁY lokal użytkowy do
wynajęcia. Koszalin, 603-050-539.

509-733-894.

(GP)

PÓŁ domku Białogard,

GARAŻ Kwiatkowskiego

418812K03/B

(GK)

1613012K01/A

DZIAŁKI usługowe. 665-596-660.
(GK)

1819212K01/A

TANIO. M-3 Koszalin, 669091457

NOWY dom w atrakcyjnym miejscu z

DZIAŁKI Sarbinowo 604-115-606.
(GK)

loggia 603749517

(GK)

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

DZIAŁKI budowlane Wierzbięcin 8,

663-195-093.

502286999

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

472412K03/A

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

1830512K01/A

397212K03/B

SZEREGÓWKA- 310.000.

(GP)

(GK)

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

Koszalin, ul. Słowiańska 3
94 342 25 18, 600 499 145
www.selfa-koszalin.pl

1794012K01/A

DZIAŁKI bud. S. Bielice
--------- ---------------———------- ‘-------

(GP)

29012S02/A

SPRZEDAM PÓŁ BLIŹNIAKA.

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

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

DZIAŁKA Trzebielino 664452-748.,
(GK)

-------------------------------------------- :------,

DOM, tel. 598400930,

(GS)

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

MIESZKANIE właśnościowe,

budynek gosp.+ działka, Gardna
Wielka, 601-254-276. (GP)

PP Selfa

697-566-750.

Drężna tel. 694-867-600.

1829312K01/A

MIESZKANIE o pow. 65,16 m2

DZIAŁKI bud. Manowo
602-729-799. (GK)

1806812K01/A

607-097-345

3326112K01/A

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

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

Koszalin, zamiana na 2,
3-pokojowe, rej. Karłowicza,
880-392-604. (GK)

694-827-928. (GK)
------------ --------------------------- ------------

SPRZEDAM rogowy punk na

(GK)

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

------------------- *----------------------- -----1833512K01/A

DOM wolnostojący, Słoneczna

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

470512K03/A

Słupska 885-234-666.
1482412K01/A

SPRZEDAM kawalerkę. Koszalin,

(N)

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

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

1230512K01A

DOM wolnostojący dwurodzinny z
ogrodem ul. Paporoci
605451-841. (GK)

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

1778912K01/A

MIESZKANIE 80m2 centrum

290012K03/B

(N)

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

453412K01/A

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

2912K03/G

DOM na wsi, pilne, 6044.74-552.
(GP)

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

1454212K01/A

DZIAŁKA Maltańska 502-791-901.

1642112K01/A

DOM do remontu 20 km od

(N)

DZIAŁKA Jamno 1033 m2 (pełne

DOM 240mkw w Boninie 275tyś zł
tel.601-16-16-17. (GK)

1831712K01/A

3-POK. 64 m2 lllp Połczyńska 215

KWIATKOWSKIEGO Z PAWILONEM

(N)
1715612K01/B

349912K03/8

3000 M2 W KOSZALINIE UL.

MIESZKANIE 2 pokojowe Świdwin

Myśliborskie, Lipiany, działka
0,40ha, cena 490.000PLN,
608-512-249. (GK)

473212K03/A

PP Selfa

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

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

DZIAŁKA blisko morza 789131708.

(GP)

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

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

1781412K01/A
1804512K01/A

(GK)

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

(GK)

(GK)

DOM 130mkw, Pojezierze

TEL. 604-408-726.

1828712K01/A

698-523-047.

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

80m2 lub zamienię na 2-pokojowe
w Słupsku. 691-165404 (GP)
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

(GK)

MIESZKANIE 74m2, Słupsk
oś. N iepodległości, 660-663-155.

883-383-926.

2-POK., Zatorze, 500-205-700,

606-132-110,94/341-56-05.

uzbrojenie), 509 499 223

2-POK. parter, 51mkw, Zakole,

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

1826012K01/A

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

503060983.

(GK)

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

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

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

Jana Pawła II. 508-696-991.

MIESZKANIA atrakcyjna
lokalizacja i cena sprzedam

(GK)

3367112K01/A

SPRZEDAM dwa mieszkania na wsi

gospodarstwo 1,8 ha z budynkami,
tel. 723-204-296. (GP)

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

!! Mieszkanie wygodne os.
Bukowe, sprzedam 696-878-065.

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

923311K03/C

kontakt 698190408

(GK)

2-POK., 53,2 mkw., Koszalin,

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

BUDYNKI gospodarcze lub

różne powierzchnie Białogard-

1796012K01/A

DZIAŁKA 2,40ha, prąd 4,5KW. 6km
od Koszalina. Cena 6zł/m - inne
propozycje., 603-034442.

inwestycyjne w Koszalinie i
Darłowie, tel.509499-220. (GK)

Stargardu 35,4m2. tel.

75-167m2 Koszalin 501-644343.

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

1824912K01/A

pow. 38m2 parter, po remoncie
cena 85 000,-tel. 880454699;
947134057. (GK)

1835212K01/A

(GK)

1802112K01/A

(GK)

SPRZEDAM lokal (Rondo)- centrum

DOMY wolnostojące nowe 6 sztuk,

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

889-213-731.

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

SPRZEDAM duże działki

MIESZKANIE 2 pokojowe Świdwin

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

(GK)

1632412K01F

MAGAZYN 500 m2,1 km od
Słupska, sprzedam lub wynajmę
504422-919 (GP)

(GK)

kapitalnym remocie, 889-311-992.

1831912K01/A

tel. 94 342 20 02
www.ucn.pl

-a 94 341 02 51
■ 94 347 12 72

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

!!!!!!!!!! NIERUCHOMOŚCI

!!!!KAWALERKA, K-lin
505-810-634. (GK)

Stare Bielice, dom podwyższony
standard, 685 000 zł

morza, Mielenko, 503-741-699.

www.domyslupsk.pi

1821912K01/A

899 000 zł

68.000,-

DZIAŁKA bud. 120zł mkw 600m od

1-P0K. 20mkw. po remoncie, Orla,
607-611447. (GK)
1825312K01/A

Mieino-Unieście, dom z pokojami
na wynajem, blisko morza,

centrum Białogardu, 108 mkw., po
generalnym remoncie, w realnej
cenie sprzedam. 791-615-231.(GK)

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

33312K05/A

Szczecińska, dom szeregowy
deweloperski, 390 000 zł

ATRAKCYJNY lokal handlowy w

DOM stan zaawansowany
1818812K01/A

Tychowo, 2-pok 60 m2,142 000 zł

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

2-POK. 42mkw., Skibno, po

(GK)

Sianów, Słowackiego, 3-pok
65 m2,165 000 zł

---------------- ----------------------------------- 1 460712K03/A

Gąski, 194.000 zł

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

ul. Dworcowa 1
www.abelard.pl

Koszalin,

DZIAŁKA 6 arów Tanio

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

(GK)

pok., 28m2, duży, ustawny pokój, Rosnowo,

DZIAŁKA lOar. 59tys.

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

"ANKAM" działka budowlana

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

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

1 Maja, 3-pok 70 m2,225 000 zł

1587812K01Q.

4-POK. Przylesie, K-lin,

DOM NAD MORZEM 502506028

"ANKAM" nowo wybudowany dom,
Krańcowa, 375.000 zł (GK)

1588212K01O

4-POK. Przylesie 500-091-221.(GK)
---------------------------------------------------

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

domy w zabudowie
!Nowe
bliźniaczej, ROKOSOWO, ul.

Domy w zabudowie bliźniaczej ul.
Strusia od 387.000 brutto

245 000 zł

Dom wolno stojący, działka ok. 17a, rej. Będzina, 118.000,1663512K01/A

(GK)

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

Nowe domy w zabudowie
szeregowej ul. Sezamkowa, od
359.000 brutto

4- pok., 88m2, duża loggia, OGRÓDEK, os. Bukowe, 380.000,-

1-

399812K01/A

PIŁSUDSKIEGO 5,94/342-38-39,
605405-744; www.ankam.com.pl

''---------------------------Dębowa 419.000 brutto

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

---------------- T---------------------------------

"ANKAM"

"REZYDENCJA OGRODY" ul.
Hołdu Pruskiego bezczynszowe
mieszkania, garaże od
3170zł/m2+VAT

Dom wolno stojący 146m2, działka ok. łla, Kretomino, 215.000,-

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

rej. Bosmańskiej, tylko 149.C

OSIEKI - atrakcyjny dom (102/525)
blisko morza i jeziora, 289.000

"OSIEDLE ZACISZE" Ul. Żytnia ostatnie nowe bezczynszowe
mieszkania, garaże, od
3170zł/m2+VAT

Bosmańska, 3-pok wysoki standard,

2- pok., 38m2, balkon, II piętro, rej. Władysława IV, 138.000,-

w Koszalinie, ul. Sygietyńskiego, 54
mkw. 179 900 zł. Tel. 608 261
058. (GK)

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

127.000,- do negocjacji

parter rej. Bosmańskiej, 203.000,-

Nowa inwestycja deweloperska
"OSIEDLE ZACISZE II" ul. Żytnia,
ceny od 3170zł/m2+VAT

URBANOWICZ

O

3-P0K0J0WE, zadbane mieszkanie

b.d. lokalizacja, garaż,
691-948-047. (GK)

1-pok. (27), II p., Nasz Dom,

NOWE 2-pok (50) balkon, Z
WYPOSAŻENIEM! Żytnia, 215.000

DWA OSTATNIE mieszkania w
zabudowie bliźniaczej, kominek,
działka, Rokosowo - Azaliowa
257.000 brutto

473812K03/A

(GP)
-pok., po remonice, balkon,
rej. Wenedów, 165.000,-

Koszalin ul. Zwycięstwa 77/4
www.interhouse.nienichomosci.pl

NOWE DEWELOPERSKIE OFERTY BEZPOŚREDNIE II!

(GP)

garaż,Redzikowo ,698-080-222

kuchnia, tylko 124.000,-

MMIEUCIBI®M®0Cl

3-pok(64) loggia KOŁOBRZEG,
279.000

607-7043-53.

4-P0K0J0WE + działka warzywana ,

35m2, wysoki parter, widna

INTER HOUSE

1-pok(28)komfortowe Bałtycka,
139.000

IS/I

3- pok., 73m2, przestronne, balkon, I piętro, rej. Piłsudskiego, 207.000,-

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

NIERUCHOMOŚCI

Dom rekreacyjno-mieszkalny
(98/500) Rosnowo-Jagielno,
130.000

3-P0K0J0WE Słupsk,

4-POK bezczyn. Sławno
514-726-813. (GK)

Dom, 169.000,- do negocjacji

1 -pok(33) BOWiD 107.000

O

2- pok., 43m2, po remoncie, balkon, blisko Centrum, 140.000,-

1586812K01Q

ul. Zwycięstwa 143

ZIEMIĘ rolną przy Koszalinie na
szkółkę jeździecką 888-919-247.
(GK)
---------------------------------------------------

H

Dom wolno stojący 118m2, działka ok. 10a, Konikowe, 450.000,-

OKAZYJNIE kupię 3-pok.
Koszalin/Północ tel. 889494-178.
(GK)
--------------------------------------------------

O

3- pok., 52m2, dwustronne, nowszy budynek, os. Morskie, 179.000,-

1799912K01/A

1811912K01/A

R LJ

« O*

1799812K01/A

KUPIĘ 3 pokojowe Słupsk 1-2
piętro 696657035 (N)

E

1- pok., 20m2, II piętro, środkowe, rej. Zubrzyckiego, 77.000,-

"ANKAM" poszukujemy 2,3-pok.
mieszkań i działki komercyjnej.
(GK)
--------------------------------- 1------------ ----

Psi

2- pok., 45m2, balkon, rozkładowe, rej. Na Skarpie, 148.000,-

PIŁSUDSKIEGO 5, 94/342-26-19,
605405-744; www.ankam.com.pl
(GK)
--------------------------------------------------

PABELARD^

(GK)

(GK)

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

18512K05/B

WMJw
M

59812K06/A

2 pokojowe, centrum Koszalina

666282606,664963524

(N)

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

1804812K01/A

2-0S0B0WY pokój 511425-367.
(GK)
-------------------------------------------- :------

1812812K01/A

2-POK. Broniewskiego

788-559-608.

(GK)

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

1806312K01/A

2-POK. centrum, komf.

606-667-080.

(GK)

KOŁOBRZEG, M-3 w kamienicy,

---- i----------------------------- —------- —

80m2, ciche, z duszą,
500-701-375. (GK)

2-POK. Koszalin 509-229-785.

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

1757812K01/A

(GK)
59312K06/A

1252512K01D

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

1825512K01/A

Ogłoszenia drobne

piątek 20 Iipca2012r.

Kupię

DOMEK lub sprzedam
602-531-573. (GK)
----------- ----------------------------------------------

1775212K01/A

DOMEK trzypokojowe 666-538-083.
(GK)

tel. 664944 635
217612S01A

2-POK., centrum, 508-366-755.
(GK)
—

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

604480558

(N)

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

1832412KÓ1/A

2-POKOJOWE, 601-67-30-89. (GK)
------------------ ----------- —---- -------- —

1827412K01/A

2-POKOJOWE 39 m2, os. Piastów.
Słupsk, tel. 605-739-700. (GP)
------------------- ---------------------- --------

475012K03/A

2-POKOJOWE 667-094-241. (GK)
------- ------—----------------------------- -—

1803512K01/A

2-POKOJOWE 724-676-998. (GK)
-------------------------------- -------------------

1809812K01/A

HALA 500 m2, biuro do wynajęcia,

Białogard, tel. 694033753.

(GK)

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

30112K05/B

1783612K01/A

KAWALERKA nieumeblowana w
centrum Słupska-600zł+media
tel.505-100064 (GP)
----------------------------------------------------------

KAWALERKA ul. Gierczak

94/343-0444 po 20-tej.
----------------------------------------------------:-----

1781712K01/A

KAWALERKA, 59/8414607 po

16-tej

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

455112K03/C

604-288-709.

(GK)

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

1823912K01/A

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

1834112K01/A

2-POKOJOWE Słupsk, 602-337-288.
(GP)

502-287-826.

(GK)

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

garażem zamienię na domek
Słupsk / okolice, tel. 722-116405
........................................ ........... .......................

mniejsze. Słupsk, tel. 604428-304.
----------------------------------------------- ---------

502-286-756

(GP)

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

415012K03/E

(GK)
1810312K01/A

LOKAL 235 mkw., centrum
(GK)
1785012K01/B

LOKAL 50 mkw., centrum Koszalina

692485045.

(GK)

5-----------—--------------;-----------------------—

1785012K01/A

!!!!!!!!!! Absolwentów
tegorocznych/studentów zaocznych
do Działu Obsługi Klienta. Słupsk,
536-700-603. (GP)
--------- ----------------------

465112K03/A

!!!!!!!!! Akcja-Praca-Stałasezon-wakacje,
slupskrekrutacja@wp.pl, (GP)

LOKAL, Słupsk centrum

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

662446622

!!!!!!!!! Asystentka/Sekretarka
pracujslupsk@gmail.com (GP)

(GP)

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

633811K03/H

465112K03/C

MERKURYM (1200,1500brutto)
Tel. 500000101. (GK)

!! Avon- dołącz do nas
515-708-822.

2-POKOJOWE, 506-909-394. (GK)

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

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

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

1809712K01/A

MAGAZYNY: 30 m, 108 m, 144 m,

studentom, 60448-75-29.

(GP)

do wynajęcia. Koszalin,
509-265-379. (GK)

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

471012K03/A

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

2-POKOJOWE, 502-287-058. (GK)
------------------ —— ----------- ------------ -

1712512K01/A

2-POKOJOWE, Gdańsk Oliwa,
2-POKOJOWE, meble z Ikei,

664-025-225.

(GK)

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

1831812K01/A

2-POKOJOWE. Koszalin,
793-553-340 (GK)
1818112K01/A

3 pokoje na północy, umeblowane
wynajmę 790213800 (N)
--------------------------------------------------

1778012K01/A

3-POK. od sierpnia, 79242-31-32.
(GK)* * 3 4
1815112K01/A

1788112K01/A

ODDAM w dzierżawę sklep mięsny,

■ 475412K03/A

ODSTĄPIĘ kiosk, 530144-355.(GK)
----------------------------------------------------------

1822812K01/A

PAWILON Sianów 885 104 917 (N)
----------------------------------------------------------

POKÓJ 1 - 2 osobowy. Słupsk, tel.

59/84-12-720.

506-198-981.

(GP)
4704128

(GK)
1829212KÖ1/A

3-POKOJOWE, Dębnica Kaszubska

70m2.,osobne wejście - domek,
607-385474, 59/813-19-59. (GP)
----------------:-----------------------------------------

325212K03/D

3-POKOJOWE, tanio 698-892-794.
(GK)
------------------------------------------------------------

1830712K01/A

40MKW., mieszkanie, centrum,
tanio 606-150183. (GK)
------------------------------------------------------------

1830912K01/A

47M2,2pok., po remoncie

Szczecinek 662094234 po 18.
(GK)
----------------------------------------------------------

47012K04/A

4-POK. studentom, 603-76-50-50.
(GK)
—..........

1816512KQ1/A

(GK)

602-577-109.

POKÓJ 2-os., centrum
(GK)

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

1779712K01/A

(GK)
1832312K01/A

BIURA komfortowe do wynajęcia,
blisko centrum, media, parking
Koszalin, Boh. Warszawy
094/345-2645. (GK)

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

1805512K01/A

1703712K01/A

BOX 90 Manhatan, 606-226-581.

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

844911K03/B

FIRMA STOLL Polska zatrudni:

Pracownika do biura produkcji,
wymagania: wykształcenie min.
średnie najlepiej techniczne, dobra
znajomość pakietu MS-Office, mile
widziane doświadczenie zawodowe
w firmie produkcyjnej na podobnym
stanowisku. Kontakt: STOLL Polska,
ul. Bałtycka 10, 76-200 Słupsk, tel:
59 842 72 51; e-mail:
office@stollpolska.pl (GP)
-- -------------------------------------------------------

458212K03/A

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

749311K03/B

PRACOWNIKA NA STANOWISKO
SPAWACZA MIG/MAG, MILE
WIDZIANA UMIEJĘTNOŚĆ
SPAWANIA TIG
TEL 668303766

(N)

ZATRUDNIĘ: pracownika
ogólnobudowlanego z 5-letnim
stażem (mile widziana znajomość j.
niemieckiego lub ang.) do pracy
kontraktowej w Niemczech lub
Belgii, 798513-578. (GK)

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

1817412K01/A

OPIEKUNKI Niemcy 91/485-38-70.
(GK)
—

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

1819012K01/A

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

1762312K01/B

KELNERKĘ, pomoc kuchenną na
sezon. Ustronie Mor.; 602282775.
(GK)

(GK)

C+E. STAŁE WYSOKIE ZAROBKI.
TRANSPORT KRAJOWY. CODZIENNE
POWROTY DO DOMU.
POSZUKUJEMY OSÓB Z KOSZALINA

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

1788212K01/Ą

175410S01/F

POMOC KUCHENNĄ zatrudni Bistro

Dromader Koszalin-Mścice. Praca
stała. Tel. 517-798-815. (GK)
------------------------------------------—-----------

6024 834-71.

1797212K01/A

ZATRUDNIMY pracowników do
ochrony obiektów handlowych na
terenie Koszalina. Wymagania:
niekaralność, dyspozycyjność. Tel:
668653-285 (proszę o kontakt
wyłącznie telefoniczny) (GS)

53412K06/C

POSZUKUJEMY pracowników

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

(GK)

ZATRUDNIMY pracowników do
ochrony obiektu handlowego na
terenie Szczecina (Bezrzecze).
Wymagania: niekaralność,
dyspozycyjność. Tel: 797-124-202.

;----- -——

53412K06/8

POSZUKUJĘ kierownika budowy do

robót melioracyjnych z
uprawnieniami i doświadczeniem.
Praca na terenie woj.
Zachodniopomorskiego. Tel.
602-559498, www.terbudl.pl, (N)
-------------------------------- ------------ ------------

1816112K01/A

——————------

Drawsko Pomorskie, Stargard
Szczeciński, tel. 797-999-563.

(N)

na HDS, tel. 502-129-606.

(GK)

(GK)

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

1782312K01/B

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

1820912K01/A

DEKARZY tel. 884 178 930.
----------------------------------------------------------

(GK)
1807412K01/A

DEKARZY, murarzy ."Tech-Bud",

CV kierować:
dyrektor@bjb.verde.pl
z dopiskiem kierowca.

254012K03/C

DO działu sprzedaży, praca

(GK)
1716912K01/A

należnościami Panią. CV
kierować dyrektor@bjb.verde.pl
z dopiskiem długi. (GK)
------- ——— .......................... ........—— ' 1717012K01/A

(GK)
1823212K01/A

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

(GK)
1716812K01/A

KIEROWNIKA składu węgla,

——

Czaplinek, Barlinek. CV na mail:
praca.swidwin@skladywegla.pl,
barlinek@skladywegla.pl, tel.
797-992-342.

W SIANOŻĘTACH 60878-22-96.

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

772812B01/A

KONSULTANTA Oriflame. Bezpłatne
wpisowe. Prezenty do 500 zł.
Tel. 604-189-118. (GK)
----------------------------------------------------------

1584312K01/A

KRAWCOWA, Słupsk, 508-292-843.

(GP)

1806512K01/A

PRZYJMĘ KUCHARZA DO OŚRODKA

380312K03/D

KUCHARKĘ z doświadczeniem Bar

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

—

1827512K01/A

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

1831112K01/A

codziennie z domu pod dom,
503-198446,67-2869491 (GK)

(GP)
2912K03/H

(GP)

tel. 534-840*811.

Jehowy, 94 316 50 67.

POMIESZCZENIE warsztatowe

DOŚWIADCZONEGO murarza,

90m2+biuro+socjalne,
502-525-725 (GP)

hydraulika z doświadczeniem
531-896-969. (GK)
128312K03/B

231012S01/A

LAKIERNIKA I pomocnika
zatrudnię. K-lin 608 532 215.

(OK)

1793812K01/A

(GP)

----- :------------------------------ 47231
ELEKTRYKÓW, pracowników

LAKIERNIKA z doświadczeniem.

(2000m2) na działalność (komis,
parking, itp.) tel. 507030094

DOM w Dębnicy Kaszubskiej do

(GS)

wynajęcia z możliwością
prowadzenia biura, 783-588-899

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

(GP)

722056376

231012S01/B

WYNAJMĘ lokal handlowy. Koszalin
(N)

WAM Sianów zatrudni ślusarzy i

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

tokarzy z doświadczeniem.
600674671. (GK)

PRZEWOZY osobowe kraj,
1797412K01/A

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

Słupsk, 502-570-893.

ZATRUDNIĘ do robót budowlanych i

470912K03/B

praca.stilgut.pl

——---------

1831112K01/B

(GP)
468212K03/A

(N)
1813912K01/A

(GK)

elewacji, 512-353-212.

1809312K01/A

(GK)

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

1820312K01/A

doświadczeniem, 505-171-321.

księgową oraz pracownika do działu
handlu ze znajomością języka
obcego. Bierkowo, 608647-363.

(GP)

ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu

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

(GP)

surowego, 530 820 600

(N)

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

259912K03/A

PRZEWÓZ osób kraj, zagranica,

lotniska, Van 6 osób, 606106607

EURO-FISH Sp. z o.o. zatrudni

469412K03/A

Niemcy- Holandia, 516777650,
z drzwi pod drzwi - www.holtrans.pl

(GP)

(GK)

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

32612K05/A

PRZEWÓZ osób (codziennie),Belgia-

międzynarodówce, 604554948.
—

MURARZA/BUDOWLAŃCA do stanu

1521412K01/A

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E w

MECHANIKA samochodowego z

472312K03/A

41812K04/A

zagranica, lotniska, tel.
500-002615. (GK)
----------------------------------------------------------

LEKARZA- dentystę, kontrakt z NFZ,

------------------------»-------------------------------

centrum 508-271-230.

LUXEMBOURG 668172386,
943451785 (N)

(GK)

(GK)

231012S01/C

(GK)

-----

(GS)
SŁUPSK, działka do wynajęcia

EUROPOLKOSZAUN NIEMCY

samochodowego. 798594183.

MANAGER Sprzedaży Internetowej

DO wynajęcia lokal, Kołobrzeg-

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

1786512K01/A

43512K04/B

przewóz osób i paczek,
608-502-289. (GK)

ŚLUSARZ-SPAWACZ. Dokumenty

ZATRUDNIĘ mechanika

——

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

AVANGARDABUSY Anglia, Belgia

Termex Koszalin, ul. Lniana 9.

budowlanych na zlecenia, też w
terenie. Słupsk, 513-616-559.

ochronie zatrudnię w Kołobrzegu,
tel. 58-667-03-02,501402-336.

39812S02/B

1819812K01/A

Praca na stolarni- połyski, forniry.
Atrakcyjne zarobki 509-780-850.

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

SŁUPSK, do wynajęcia 150 miejsc

(GK)

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

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

ELEKTRONIKA - automatyka z
doświadczeniem, 505-171-321

43512K04/A

mmmmmm Holandia

(GK)

235112S01/A

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

STRÓŻA przyjmę przyjmę. Bierkowo,

SZUKAM Mechanika sam. i
Silnikowca. Mile widziany Świadek

(GS)

43512K04/C

mmmmi! trans6lass
Okonek, 503-198446,
67-26-69491. (GK)

KUPIĘ książeczkę mieszkaniową,
.......................................... . — -...... - ------ -

—------ ——

doświadczeniem (kuchanie, szafy).
Wysokie zarobki, 509-780-850.

DOJARZA przyjmę, 726071-242.
473512K03/8

—

mim mmn mmmmi

POKÓJ z Internetem 501-664441.

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

mmmmm

STOLARZA meblowego z

606-208077.

1823112K01/A

46912K04/A

SPRZEDAWCZYNIĘ do pracy na
targowiskach w terenie,
668-857-736. (GK)

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

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

mmi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!! i!!!! IB. D. NL. z
domu pod dom solidnie tanio
502- 254-639. (GK)
I! I!! I!! 11!!! I! I!!! I! 111! I!!
anglia, środa,
piątek, niedziela z domu pod dom,
503- 198450,67/26894-91 (GK)

58712K06/A

(GK)

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

1811512K01/A

PRZEWOZY

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

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

Bistro w Koszalinie 696-554-885.

1683412801/A

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

774712B01/A

wymagane prawo jazdy kat.B oraz
obsługa komputera. Świdwin,

■■■........................... .......—-—-

1825212KQ1/A

WYKONAM prace

remontowo-budowlane 665172613

kierowców kat. C + E z kartą
kierowcy, doświadczonych do pracy
w "Biedronce" w Koszalinie.
Kontakt 609-878-000. (GK)

(GK)

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

DZIENNA, godzinowa opieka nad
dziećmi, 534-998-777. (GK)

PRYWATNY przewoźnik zatrudni

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

(GP)

zmianowa. CV kierować:
dyrektor@bjb.verde.pl
z dopiskiem fakturowanie.

KIEROWCÓW zatrudni hurtownia

(GK)

(GS)

239512S01/A

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

KIEROWCĘ kat. C z uprawnieniem

237912S01/A

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

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

BLACHARZA samochodowego
zatrudnię, Koszalin, 884-141-771.

58212K06/A

ogólnobudowlanych 94-35-21949.

wymagane prawo jazdy kat B, mile
widziane uprawnienia na
miniładowarki. Do miejscowości:
Świdwin, Czaplinek, Barlinek,

418012K03/B

1816412K01/A

1811112K01/A

POSZUKUJEMY podwykonawców
wszystkich specjalności
budowlanych 94-35-21949. (GK)

w szkole policealnej, 511469-840.

fitness, solarium, siłownia, punkt
przedszkolny itp.) tel. 507030094,

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

ZATRUDNIMY majstra budowy z
doświadczeniem 94 3521949.(GK)
----------------------------------- ——-----

(GP)

działalność gospodarczą (biura,

-4*——

1B02512K01/A

(GK)

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

POKÓJ Słupsk, tel. 59/844-30-28.

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

KONTAKT LUB 668-127477 LUB
M,SORYS@EUROFINANNCE.PL (GK)

doświadczeniem Jarosławiec ,501
627 992 (GP)

DODATKOWA praca dla farmaceuty

1807212K01/A

I OKOLIC.

PRACOWNIKA składu węgla,

1661812K01/A

————

1823612K01/A

ZATRUDNIMY KIEROWCÓW KAT

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

ogólnobudowlanych Pobierowo
695-635-293. (GK)

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

w Ustce, 606321587,943460058.

1792512K01/A

FRYZJERKĘ przyjmę, 602816896
(GK)

1726412K01/A

1763112K01/A

KELNERKI, barmanki z

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

89012K03/E

1642212K01/A

PBIKOBET zatrudni betoniarzy,
zbrojarzy, murarzy, cieśli na budowę

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

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

EMERYTÓW, rencistów do pracy w

57412K06/A

----- —--------------

(GK)

1763812K01/A

POMOCNIKA hydraulika,

FIRMA Z SIANOWA ZATRUDNI

(GP)

(GK)

94/34240-56, 509-780668.

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

PILNIE zatrudnię fachowca do
dachów i prac wykończeniowych,
teL+46735749418. (GS)

paletowych o powierzchni 150 m2 z
obsługą, w magazynie wysokiego
składowania, tel. 507030094,

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

OPIEKA Niemcy "Germania”

ZATRUDNIĘ ślusarza do nauki
spawania TIG, tel: 602847866,
mail: wimet@vp.pl (N)

zatrudni od zaraz kierowcę z kat.
C+E, aktualne bad. lek. i psych,
oraz ukończony kurs na przewóz
rzeczy. Karta kierowcy nie jest
wymagana. Kontakt:
59/841-40-21, 664-71-66-71 lub
slupia@post.pl (GP)

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

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

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

94/34240-56, 509-780-868. (GK)

————

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

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

1812412K01/A

OPIEKA Niemcy "Germania"

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

DO wynajęcia domek jednorodzinny
Słupsk, tanio. 512-257-843. (GP)
DO wynajęcia garaż 18 m2
Stargard dzwonić po 17:00, tel.
603-333462. (GS)

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

FIRMA transportowa ze Słupska

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

470912K03/A

ZATRUDNIĘ. SŁUPSK 603075774

1825812K01/A

ZATRUDNIĘ operatorów tokarki
CNC. Mogą być osoby do
przyuczenia. Proszę dzwonić pod nr
512-051-761. (GK)

Kontrakty 3-6 m-cy.
Tel. 791891739, www.eplc.pl,
KRAZ 525 (GK)

POKÓJ Rokosowo, 603564747 (N)
1779912K01/A

1B19712K01/A

514412B01/A

OPERATORA ŁADOWARKI

ANGLIA - zbiory. 6,08 GBP/godz.

zakwaterowaniem, 536-969-207.

(N)

SŁUPSK, do wynajęcia (130m2) na

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

64012K03/G

DO wykończeniówki, Szwecja, z

POKÓJ do wynajęcia K-lin

Rokosowo. 697 821237

(GP)

DO działu zarządzania

(GK)
1814512K01/A

600-599447.

!ZATRUDNIMY kierowców kat. C+E
— trasy międzynarodowe, z
praktyką; Słupsk 59/842-00-31.

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

POKÓJ 2-os. Koszalin,

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

66-6044445,

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

532-616-114.

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

INSTALATORÓW,
81212K01/C

———------- ———-------

(GK)

(GK)

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

(GK)

Słupsk, 605-58-33-11

POKÓJ 2- os. w domku

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

465112K03/B

1735612K01/A

1800412K01/B

3-POKOJOWE, 48mkw,

—-

1806112K01/A

POKÓJ 1,2 os. internet

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

.......

(GK)

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

—

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

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

3-POKOJOWE Koszalin
606-284-781. (GK)

4-POKOJOWE,

1829712K01/A

oś. Niepodległości. Słupsk, tel.
600938-790. (GP)

—-—-———------ ---------------- ------

602440548.

1810412K01/A

MIESZKANIE. Koszalin,

centrum Koszalina, 668-306-279.
------------------------- ---------- --------------

240812K03/C

Koszalinie lub okolicy,
508-753-908. (GK)

---------------- ——-------------- —

429412K03/A

469712K03/A

MIESZKANIE 60m2 zamienię na

LOKALE usługowo - handlowe w

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

1801312KC

KAWALERKA, Słupsk centrum,

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

1778712K01/A

WYNAJMĘ mieszkanie

PÓŁ domku na wsi na mieszkanie w

KAWALERKA, Koszalin,

Koszalina, 692485-045.

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

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

(GP)

(GP)

606-217461.

2-POKOJOWE Północ 532-280-341.
(GK)

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

(GP)
(GK)

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

—

TOKARZ w warsztacie
mechanicznym. Kontakt: tel:
94/3471158 lub 94/3471160
/pon - ptk / w godz. 8.30 -16.00

1800012KC

2-POKOJOWE, Słupsk, komfortowe z

123512K03/B

bloku blisko Polanowa.
Tel. 668-217-191. (GK)

2-POKOJOWE Koszalin
604-569-288. (GK)

ZATRUDNIĘ mechanika/
elektromechanika. Koszalin.
504-904-644. (GK)

1814612K01/A

KIOSK w przystanku, centrum,

1832712K01/A

Holandia, KINDERGELD,
52/37-97491; 608-317-279.

94/342-7345, 602-15-3004. (GK)
■------------:--------------------------------------------

2-POKOJOWE do wynajęcia, w

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

ODZYSKAJ PODATEK Niemcy,

Koszalin ul. Sezamkowa 14
zatrudni na stanowisko: ŚLUSARZ -

NIERUCHOMOŚCI

KAWALERKA na Orlej,

1899512K01/A

2P0K.38M. Pionierów-1000 zł. tel.

FIRMA Muller Technik Sp. z o.o.

mieszkania, lokal użytkowy w
budynku wolnostojącym w
Sianowie, tel. 607-809-899 (N)
——---------------------------- —---------------- --

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

gospodarstwo
lub grunt rolny

WYNAJMĘ lub sprzedam

.................... ;------ ——

1Ó312K05/B

międzynarodowym. Wymagane
prawo jazdy kat. C+E. Tel. 602 364
783 (GP)

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

236312K03/B

ROLNICTWO
lilii!! Wapno nawozowe.
"DOWO" tel. 9157867-33,
6016639-37. (GS)
4312S02/A

maran.bamowski@mediaregionalne.pl

www.gp24.pl Głos Pomorza/Głos Bytowa
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Słyszysz niemiecki i nie grzmisz
HISTORIA „Bóg rozumie tylko po polsku" - przed laty w niemieckiej wsi Ugoszcz tak mówił ksiądz Robert Pluta-

Prądzyński. W lipcu minęła rocznica jego śmierci.
Sylwia Lis

jego głównych osiągnięć było
założenie Związku Polaków
w Niemczech na ziemiach
bytowskich. Jako prezesa za
rządu wybrano wówczas
Jana Styp-Rekowskiego, wi
ceprezesem Jana Gurbę, se
kretarzem Bernarda Werrę (od nazwiska Jana Styp-Rekowskiego oraz Bernarda
Werry wywodzą się nazwy
bytowskich ulic).

sylwla.lis@mediareqionalne.pl____________

Ugoszcz jest kaszubską
wsią znajdującą się w po
wiecie bytowskim. Jej po
czątki sięgają XIV wieku i jak mówi miejscowa legenda
- nazwa wsi wywodzi się od
ugoszczenia przez miejsco
wych Kaszubów któregoś z
polskich królów. Ta niewielka
miejscowość do 1945 roku
należała administracyjnie do
Rzeszy Niemieckiej.
Ugoszcz polski
czy niemiecki
Wraz ze wzrostem polskiej
świadomości narodowej pod
koniec XIX wieku i na po
czątku XX wieku wzrastała
świadomość społeczna i go
spodarcza mieszkańców
tych ziem. Co przejawiało się
poprzez działalność kultu
ralną, oświatową i gospo
darczą na rzecz krzewienia
kultury polskiej. A w okresie
wzmożonego terroru, jaki
przypadł na lata 1933-1939,
Ugoszcz (wówczas noszący
nazwę Bemsdorf) był najwa
żniejszym ośrodkiem kultury
polskiej oddziałującym na
okoliczne miejscowości.
W ubiegłym tygodniu mi
nęła kolejna rocznica śmierci
proboszcza miejscowej pa
rafii, a jednocześnie zasłużo
nego działacza polonijnego
Roberta
Pluty-Prądzyńskiego, który sprawował
obowiązki proboszcza w la
tach 1912-1930. Duchowny
urodził się 4 listopada 1878
roku w Ciemnie pod Bytowem. Był synem Józefa
- rolnika i Rozalii Chamier-Gliszczyńskiej. Kształcił się
w Collegium Marianum w
Pelplinie oraz w Gimnazjum
Klasycznym w Chełmnie. Po
studiach w Seminarium Du
chownym w Pelplinie w 1903
roku otrzymał święcenia ka
płańskie.
Po zakończeniu I wojny
światowej duchowny na wie
cach odbywających się w
polskich wsiach działał, aby
przyłączyć ziemie etnicznie
polskie do państwa pol
skiego. Jednak traktat poko
jowy z 28 czerwca 1919 roku
był niekorzystny dla Polaków,
zwłaszcza na Bytowszczyźnie, gdyż włączył tę ziemię
do Niemiec. W czasie pobytu
Międzynarodowej Komisji
Granicznej w Bytowie ksiądz
Pluta-Prądzyński był organi
zatorem tzw. marszu na
Bytów, tj. pochodu kilkuset
Kaszubów do Bytowa (maj
1920 roku), domagających
się włączenia powiatu bytowskiego do Polski.
Do zasług tego działacza
zaliczyć należy powstrzy
manie wyjazdów ludności
polskiej do Polski tuż po nie
korzystnym ustaleniu prze
biegu granicy. Nawoływał on
ludzi do tego, aby nie wyje
żdżali, bo ich obowiązkiem
jest pozostanie na tej ziemi,
bo jak mówił i tak kiedyś
wróci do Polski. Jednym z

Na krzyżach nagrobnych w Ugoszczy znajdują się napisy w języku polskim.

FoŁ syt™ us

Bank, teatr i śpiew
Ksiądz Pluta-Prądzyński
był jedynym księdzem na Ka
szubach, który mimo naporu
germanizacji utrwalił pol
skość i kulturę kaszubską w
parafii. Nabożeństwa ko
ścielne odbywały się po
polsku, a lekcje katechezy dla
dzieci były okazją do nauki
języka polskiego. Ksiądz
Prądzyński wysyłał także
młodzież na naukę do Polski
oraz sporadycznie na ko
lonie. Z jego inicjatywy po
wstał w 1902 roku również
Bank Ludowy w Ugoszczy z
siedzibą w Bytowie, a także
w latach 1924-1925 Polskie
Towarzystwp Teatralne i To
warzystwo Śpiewu. Do naj
ważniejszych powiedzeń ksi
ędza należało „Bóg rozumie
tylko po polsku”. Zdanie to
powtarzał prawie przy
wszystkich okazjach.
Dzięki jego samozaparciu
w Ugoszczy powstała szkoła
polska -1 kwietnia 1930 roku
(jedna z czterech tego typu
placówek na Bytowszczyźnie, pozostałe znajdowały
się w Rabacinie, Osławię
Dąbrowej oraz Płotowie. Pla
cówki te były szkołami ma
łymi o jednym nauczycielu, a
lekcje odbywały się w od
działach łączonych. Po
dobnie jak w szkołach nie
mieckich nauka trwała 8 lat.
Najmłodsze dzieci, czyli tzw.
rocznik I, miały przedmioty
następujące: nauka o ojczy
źnie, j. polski, rachunki,
śpiew, prace ręczne, rysunki i
wychowanie
fizyczne.
Rocznik II miał te same
przedmioty, jedynie w szer
szym zakresie. Rocznik III
otrzymywał już nowy przed
miot - j. niemiecki, którego
nauka odbywała się 5 razy w
tygodniu. Rocznik IV miał
początki biologii, a rocznikV
historię Niemiec i geografię.
Te same przedmioty miał
rocznikVI, ale w szerszym za
kresie. Ostatni, VIII rocznik
także nie miał dodatkowych
przedmiotów, uczył się tych
samych, co w poprzednich
latach, w szerszym jedynie
zakresie. Szkoła w Ugoszczy
znajdowała się w budynku
nieczynnej już dzisiaj poczty.
Nauczycielem w szkole
został LeonWysiecki (aresz
towany 2 września 1939 i de
portowany wraz z innymi
działaczami kaszubskimi do
obozu koncentracyjnego w
Sachsenhausen. Zwolniony
z obozu w 1940 r., wrócił do
Ugoszczy, gdzie do końca
wojny pracował jako ro
botnik leśny).

Otwarcie szkoły polskiej
wywołało ostrą reakcję ze
strony władz niemieckich jak
i prasy niemieckiej, która fakt
ten odebrała jako zamach na
niemiecką kulturę. Dwu
krotnie w 1936 roku oraz w
1937 wydawało się, że szkoła
zostanie zamknięta. Po
wodem była zbyt mała liczba
uczniów (minimalny stan
wynosił 7). Wówczas to miej
scowi Kaszubi, pomimo
ostrych konsekwencji ze
strony władz niemieckich,
zapisywali swoje dzieci do
szkoły w Ugoszczy i w ten
sposób ratowali istnienie pla
cówki. To, że przetrwała, to
głównie zasługa nauczyciela
Leona Wysieckiego, który nie
angażował się zbyt mocno w
działalność polityczną i
swoją pracę wykonywał
bardzo sumiennie, zgodnie z
niemieckimi przepisami. Po
zwoliło to na tak długie dzia
łanie szkoły. Władze wielo
krotnie nasyłały na placówkę
szereg kontroli, które jednak
nie stwierdzały żadnych nie
prawidłowości.
Po zakończeniu II wojny
Leon Wysiecki sprawował
obowiązki kierownika szkoły
w Ugoszczy od 1945 roku do
1950 roku. Odznaczony zo
stał przez władze PRL wy
sokim odznaczeniem pa
ństwowym, tj. Złotym
Krzyżem Zasługi oraz Krzy
żami Kawalerslom i Koman
dorskim. Zmarł w 1980 roku
i jest pochowany na cmen
tarzu w Ugoszczy.
Pozostałości po polskości
tych ziem możemy znaleźć
jeszcze dzisiaj na miej
scowym cmentarzu. W cen
tralnej jego części znajdują
się metalowe krzyże osób po
chowanych z rodziny Trze
biatowskich z napisami w
języku polskim o treści
„Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie”. Ponadto na ta
blicy nagrobnej rodziny Spierewka znajdują się również
napisy w języku rodzimym,
co jest niewątpliwie ewene
mentem na skalę całego Po
morza. Ksiądz Robert Pluta-Prądzyński zmarł 11 lipca
1930 roku w Ugoszczy. Jest
pochowany przy kościele pa
rafialnym obok innych księży
ugoskiej parafii, między in
nymi obok zamordowanego
przez żołnierzy Armii Czer
wonej księdza Leo Grabkę
(zginął w Wielką Sobotę, 31
marca 1945 roku, dokładnie
w dniu 35. swoich urodzin.
Jego ciało znaleziono nieda
leko wsi. W głowie miał ranę
po kuli. Miejscowi twierdzą,
że księdza zamordowano, bo
przed Sowietami ukrywał
młode dziewczęta). Na po
grzebie Roberta PlutyPrądzyńskiego ksiądz prałat
wygłosił kazanie w języku
polskim. Parafianie na jego
nagrobku umieścili napis
„Bądź dumny, że jesteś Pola
kiem”. W świątyni parafialnej
znajduje się też tablica upa
miętniająca duchownego
patriotę. 9

i Miastka chcą dopłacie
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Świętowanie |przez trzydni
DNI BYTOWA Przez trzy dni mieszkańcy miasta bawili się z okazji jego urodzin. Atrakcji nie zabrakło. Było mnóstwo
koncertów i pokazów.

Fot. Sylwia Lis

Honey bawiła bytowską publiczność

Fot. Eugeniusz Reszka/pretorianie

Wdoskonałej zabawie bytowianom nie przeszkodziła
nawet bardzo kapryśna i
zmienna pogoda. Młodzi
mieszkańcy miasta nie mogli
się doczekać występów

bralisięnaBoneyM.Mnóstwo
atrakcji przygotowano dla
dzieci. Tradycyjnie na parkingu
i w okolicach zamku zadomowiło się wesołe miasteczko,
które przez trzy dni było do

Honorata Skarbek na bytowskiej scenie.

Fot. Eugeniusz Reszka/pretorianie

Dzieci nie miały powodów do niezadowolenia.

Fot. Sylwia Lis

słownie oblegane przez ro
dziców z dzieciakami. Sporo
działo się też na placu Wyszy
ńskiego w Bytowie, tam ta
lentem dzieliły się podopieczne
Bytowskiego Centrum Kultury
oraz okoliczni rzemieślnicy.
- Zawsze czekam na Dni Bytowa-mówi 16-letnia Karolina.

- Wtedy w mieście dużo się
dzieje, Bytówżyje niemal przez
całą dobę.
Dni Bytowa minęły dosyć
spokojnie. Nie obyło się bez
drobnych incydentów, poli
cjanci zanotowali kilka kra
dzieży telefonów komórko
wych i portfeli. ■

Czekając na koncert. Młodzi na zamkowej skarpie.

Fot. Sylwia Lis
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Co sądzisz o braku Angeliki
Cichockiej na igrzyskach? To pech?
Podyskutuj na

-------- www.gp24.pl/forum--------------------------------------------------

Sezon wciąż trwa
LEKKOATLETYKA Angelika Cichocka nie zdobyła minimum na igrzyska
olimpijskie. Ale sezon się jeszcze nie kończy.

BADMINTON Polski Związek Badmintona przygotował kalen
darz startów na sezon 2012/2013.
Już 9 września w Miastku
ma się odbyć Krajowy Tur
niej Młodzików nazwany Pucharem Pomorza. Organi
zuje go Lednik Miastko.
7 października w Bytowie
Lotka będzie organizatorem
Krajowego Turnieju Ju
niorów Młodszych. Zma
gania odbywać się będą pod
szyldem Pucharu Bytowa.
Tydzień później, 14 pa
ździernika, odbędzie się Puchar Pomorza, kolejna im
preza w Miastku. Tym razem
będzie to Krajowy Turniej Ju
niorów Młodszych. 11 listo
pada, także w Miastku, za
wodnicy
wystąpią
w
Pucharze Pomorza w Kra
jowym Turnieju Młodzików.
18 listopada w ramach Pu
charu Bytowa zorganizo
wany zostanie Krajowy Tur

Rafał Szymański
rafeil.szymanski@mediareqionalne.pl_______

Po tym jak zawodniczka
Taleksu Borysław Borzytuchom nie zdobyła minimum
na igrzyska olimpijskie do
Londyny, zakończył się czte
roletni cykl startów zawod
niczki spod Bytowa. Klub na
swojej stronie internetowej
wydał specjalne oświad
czenie. Oto jego treść:
(...) 8 lipca zakończył się
okres kwalifikacji lekko
atletów do udziału w Igrzy
skach Olimpijskich w Lon
dynie. Angelice Cichockiej
nie udało się uzyskać wyma
ganego minimum. Przygoto
wania przebiegały bez za
kłóceń. Zarówno PZLA,
sponsorzy i samorządy lo
kalne wspierały nas w pro
cesie szkoleniowym. Słusz
ność
obranej
drogi
potwierdzały udane starty
halowe oraz dyspozycja tre
ningowa. Często spotykamy
się z dowodami sympatii ze
strony kibiców. Dziękujemy
władzom gminy Borzytuchom, starostwa powiato
wego, województwa pomor
skiego, LZS, PZLA, POZLA i
sponsorom klubu za pomoc
finansową i organizacyjną.
Dziękujemy
również
wszystkim naszym kibicom
za wsparcie. Przykro, że nie
spełniliśmy oczekiwań. Ma
rzeniem życiowym Angeliki
był udział w igrzyskach.
Celem trenera udział w 10
wychowanka powiatu, aktu
alnie reprezentującego klub
powiatowy.
W drugiej części sezonu
Angelika spróbuje uzyskać
rekordy życiowe i potwier
dzić dobre przygotowanie.
Po zakończeniu sezonu po
dejmie decyzję co do swojej
dalszej przyszłości. (..)
- Menedżer Angeliki ma
zapewnić jej udział w kilku
mityngach. Są imprezy w
Polsce. Będziemy w nich
startować. Teraz jednak wiele
zależy od zawodniczki. Musi
wiele spraw przemyśleć
- mówi Jarosław Ścigała,
szkoleniowiec Angeliki.
Według planów najbliższy
start odbędzie się za tydzień
w trakcie mityngu w Biało
gardzie.
- Zastanawiam się, czy
teraz dla rozluźnienia Ange
lika nie pobiegnie na innych
dystansach, a nie na swoich
koronnych 800 czy 1500 me
trów-dodaje Ścigała. ■

Będą grali w Bytowie,
będą grali w Miastku
niej Młodzików. Także w By
towie, 9 grudnia, odbędą się
kolejne zmagania Pucharu
Bytowa - KTMM. 16 grudnia
- kolejny turniej w Miastku.
Podobne imprezy Polski
Związek Badmintona pla
nuje na pierwsze półrocze
2013 roku. W Miastku: 3 lu
tego, 19 maja; w Bytowie: 27
stycznia, 24 marca, 21
kwietnia.
Obecnie zawodnicy ULKS
U-2 Lotka Bytów mają zasłu
żony odpoczynek po bardzo
długim i wyczerpującym se
zonie. Dopiero pod koniec
sierpnia zawodnicy wznowią
treningi do następnego se
zonu na obozie badmintonowym kadry województwa
pomorskiego, który odbędzie
się w Lipnicy.

Przygotowania Startu
do walki w okręgówce
PUKA NOŻNA Przygotowujący się do walki w słupskiej klasie
okręgowej Start Miastko zagrał jeden mecz sparingowy.
Start szuka
Działacze i trenerzy Startu zapraszają zawodników, którzy chcą
spróbować swoich sił w Starcie i zagrać w klasie okręgowej do treningów. To samo dotyczy juniorów

Niezakwalifikowanie się na igrzyska, nie oznacza końca kariery. Przed Cichocką kolejne starty,

fol Kam» Nagm*

z roczników 1996 i 1997 i młodsi,
którzy chcą wzmocnić drużyny juniorskie.
Kontakt e-mail:
miastko.start@gmail.com

Zawodnicy
Startu
pierwsze spotkanie rozegrali
w Polanowie z tamtejszym
Gryfem. Przegrali 2:5 (1:1).
Bramki dla Miastka zdobyli:
Robert Smoluchowski (z kar
nego) i Paweł Breszka.
Start zagrał ten mecz w
bardzo rezerwowym skła
dzie. Zabrakło kilku zawod
ników z pierwszego składu,
grało dużo juniorów.
Start: Dobrowolski, P.
Breszka, Pupka-Lipiński,
Wolski, Czerwiński; Goman,
R. Breszka, P. Mostowski,
Smoluchowski,
Kisie-

lewski^Ambruszkiewicz. Na
zmiany wchodzili: Stoltman,
Wiśniewski, Kowalski, Mru
gała.
Kolejny sparing Start miał
zagrać z Garbarnią Kępice,
ale spotkanie zostało w ostat
niej chwili odwołane. Start
próbował jeszcze załatwić
sparing z innym rywalem,
ale było już za późno. Kolejny
mecz kontrolny zespołu z
Miastka odbędzie się w naj
bliższą sobotę. Na własnym
stadionie o godz. 17. Start
zagra z Echem Biesowice.

Trofeum dla Bytowa

każdej grupy wyszły po dwie
najlepsze drużyny. Potem były
półfinały, a następnie finały.
Bezkonkurencyjny okazał się
zespół Biało-Zieloni z Bytowa.
Drugie miejsce przypadło Arce
Radusz. Na trzecim miejscu zna
leźli się Obrońcy Krzyża Kołczy
głowy.

Turniej Moje Euro na Orliku
2012 o Puchar Prezesa GKS Ko
łczygłowy wygrała piłkarska
drużyna o nazwie Biało-Zieloni
Bytów. Grało 7 drużyn. Zespoły
zostały podzielone na dwie
grupy, w których grano sys
temem każdy z każdym. Czas
meczu wynosił 2x10 minut. Z

Zofia Rzeszutek przyjechała na piątym miejscu w olimpiadzie
KOLARSTWO MTB Piąte miejsce wywalczyła Zofia Rzeszutek (Baszta Bytów) w zmaganiach XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich w kolarstwie MTB.
Rywalizacja odbywała się
w Sieprawiu, a właściwie na
terenach stacji narciarskiej
Siepraw-Ski. Rzeszutek straciła do zwyciężczyni Gabrieli
Wojtyły (Sokół Zator) 2 minuty i 29 sekund.
Na drugim miejscu ex
eaquo były dwie zawodniczki

Patrycja Kulka (UKS Podwilk)
i Kaja Kamla (Luboń Skomielna Biała) - 1,23 min
straty do zwyciężczyni,
W zmaganiach wygrała
najmłodsza, na drugim
miejscu startująca „z ogona”,
z ostatnim numerem startowym, a faworytka całych

zmagań była trzecia. Gabriela Wojtyła z klubu Goodman Sokół Zator, mistrzyni
Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży, trafiła
do sportu z naboru, ledwie
półtora roku temu. I sport
traktuje jako zabawę. Drugie
miejsce Patrycji Kulki z UKS

Podwilk to była zdaniem obserwatorówzawodównajwiększa niespodzianka. Ale i
sama zawodniczka przyznała, że do tej pory przyzwyczaiła się raczej... przegrywać. W zmaganiach brało
udział dziewiętnaście zawodniczek. Ukończyło 9-ki-

lometrową trasę 16 z nich.
Wśród juniorów startowało
37 zawodników, ukończyło
zmagania 33. Mieli do pokonania 11.70 km. Wygrał Marceli Bogusławski z LUKS
Sławno - 47,12 min, 26. był
Łukasz Mański (Baszta) 10,16 min straty do wygra-

nego. Kamil Małecki z Baszty
nie ukończył zmagań. Baszta
Bytów z 5 pkt zajęła dziesiąte
miejsce drużynowo,
Wygrał KK Wałbrzych -17
pkt. W klasyfikacji województwa pomorskie było
trzecie.
(res)

