Jutro w Głosie
Gwiazdy disco polo
wystąpią w Kwakowie

Zaczęła się ufitedca wojna
o granice miaitalgminy

Bytowianie marzą
o Pucharze

Już za dwa tygodnie w Kwakowie w gminie Kobyl
nica pojawią się zespoły Bayer Fuli i Top One
obok nich wystąpi jeszcze 17 popularnych
tego gatunku. Jurorzy wybiorą hit roku.

Zaostrza się spór między mia^MjJstka 3 gminą Ustka
w sprawie przesunięcia graniołwędfy obu samo
rządami. Radni gminni myślą nad nałożeniem embarga
na miasto. Tak chcą ukarać miejskich samorządowców.

Po wejściu do II ligi Drutex-Bytovia ma szansę na ko
lejny sukces. Może awan
sować do finału pucharu.
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Gaz łupkowy już płonie
SUROWCE Nafciarze wierzą, że w regionie słupskim znaleźli bogate złoża. Już prowadzą wiercenia
poziome w pobliżu tebienia. 0 swoich planach informowali w poniedziałek w Słupsku.
I Zbigniew Marecki
!

zbigniew.marecki@mediaregionalne.pl
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Łebieniujest gaz. Po
szukiwacze zapalili
już świeczkę na gaz,
która pali się dzięki odkrytym
złożom. Wiążemy z nimi duże
nadzieje - poinformował w po
niedziałek Kamlesh Parmar,
dyrektor na Polskęfirmy Lane
Energy Poland podczas spo
tkania z samorządowcami,
przedsiębiorcami i naukow
cami w Wyższej Hanźeatyckiej
Szkole
Zarządzania
w
Słupsku.
Spółka Lane Energy Po
land, która należy do Grupy
3Legs Resources, w porozu
mieniu z globalną korporacją
sektora energetycznego Conoco
Phillips wykupiła od rządu pol
skiego sześć koncesji na ba
danie złóż gazu łupkowego na
powierzchni blisko 4 tys. km
kw. w rejonie Morza Bałtyc
kiego. Spółka już dokonała od
wierty próbne w gminie Cedry
Wielkie i w Łebieniu, a teraz
zamierza prowadzić szczelino
wanie poziome w Łebieniu
oraz przygotowuje się do wier
cenia kolejnego otworu prób
nego w Warblinie w gminie
Damnica.
W poniedziałek dyrektor
Parmar zapewniał zebranych,
że wszystkie wiercenia, które
na zlecenie LEP prowadziła
firma Nafta Piła i będą wyko
nywać Czesi, są bezpieczne dla
środowiska naturalnego i spe
łniają wymogi Unii Europej
skiej.
- Zatrudniliśmy polską
firmę konsultingową, która
czuwa nad tymi problemami
- podkreślał dyr. Parmar.

Kraj

Słupsk

Sprawdzają
przetarg na vana

W

czoraj Komisja Rewi
zyjna Rady Miejskiej w
Słupsku przegłosowała, że
skieruje do
prokuratury
wniosek o zbadanie przetargu
na zakup nowego vana dla
urzędników. Pisaliśmy, że wa
runki przetargu ustalały
model, czyli renault espace.
- Chcemy, aby słupska pro
kuratura sprawdziła, czy nie
doszło do ustawienia przetargu
pod jednego dilera - mówi
radna Anna Bogucka-Skowrońska, członek Komisji Rewi
zyjnej. (MAZ)
WIĘCEJ CZYIAj
na stronie 5

Nasz Poradnik

Pieniądze
na urlopie

B

yłam na urlopie we Wło
szech. Tam mnie okradli
- pisze dziennikarka. Jak to
się stało i jak się zachować w
takiej sytuacji, a także jak za
bezpieczyć pieniądze w banku.
Odpowiedzi jutro w Głosie.
W sobotę w Głosie

Osteoporoza
dotyka Polaków

P

Jednocześnie szczegółowo
opisywał, jak jest zbudowany
przekładany cementem system
rur, przy pomocy którego w
trzykilometrowy otwór wlewa
się mieszankę wody, piasku i
chemikaliów, służących do rozczelinowania złóż łupków i
uwolnienia z nich gazu. We
dług Parmara ta konstrukcja
w pełni izoluje otwór próbny

od warstwy wód pitnych. Za
pewnił także, że 80 procent
wody (1680 metrów sześcien
nych) zmieszanej z chemika
liami, którą wykorzystuje się
do rozczelniania złóż łupków
gazowych, odzyskuje się i prze
chowuje w metalowym zbior
niku. Dzięki temu można ją
wykorzystać wielokrotnie.
Zapytany o to, jaki poziom

S Łeba

S Akcja Redakcja

złóż gazu zadowoli firmę i za
chęci ją do rozpoczęcia prac wy
dobywczych w naszym re
gionie, dyr. Parmar uchylił się
od bezpośredniej odpowiedzi.
Zapewnił tylko, że wstępne
analizy są zachęcające.
Koncesjonariuszy, którzy
poszukują gazu łupkowego w
rejonie Morza Bałtyckiego,jest
więcej. W naszym regionie

Lębork

Astronom widzi

Auto w porcie

Kto posprząta

Zmiany opłat

Zdaniem astronoma profesora
Wolszczana naszą cywilizację czekają
wielkie przemiany.

Wczoraj na kilka godzin ustał ruch
statków w łebskim porcie. Powodem
był VW passat, który stoczył się w
nocy do kanału, a potem podryfował
do morza. Zatonął w samym wejściu
do portu w kanale, w pobliżu zachod
niego falochronu. Na powierzchnię
wyciągnięto go za pomocą napełnio
nych powietrzem balonów.

Spalona część budki, w której sprze
dawano kebaby, odstrasza spacero
wiczów zapuszczających się na Stary
Rynek. Coraz bardziej niszczeje też
budynek kina, a martwe gołębie
przerażają dzieci. Słupszczanie,
którzy mieszkają w tej okolicy, py
tają, kiedy wreszcie ktoś zadba o po
rządek w tym miejscu?

Szykują się duże zmiany w systemie
opłat w miejskich przedszkolach. Za
miast ryczałtu rodzice będą płacić za
godziny. Będą podpisywali nowe
umowy z placówką. Władze miejskie
postanowiły także znieść ulgi dla ro
dziców, którzy wyślą do przedszkola
dwójkę lub więcej dzieci. Zaakcepto
wali to miejscy radni.

77013

1,70zł(z8%VAT)

wstępne badania w Niestkowie
pod Ustką i Żychlinie koło Po
tęgowa prowadził już także
koncern BNK Saponis. Może
jeszcze prowadzić odwierty w
rejonie Darłowa, Trzebielina i
Bytowa, fi
^CWWANIMH
S A M O R Z Ą D Ó W I FIRM
czytaj na stronach 10 i 12

ogarszanie jakości tkanki
kostnej dotyczy ponad 30
proc. Polaków w wieku po
wyżej 50 lat.
Przygotowaliśmy specjalny
dodatek o tej chorobie.
W nim o: diecie, którą powinni
stosować dotknięci tym scho
rzeniem, o ćwiczeniach zaleca
nych przy lekarzy. Do
współpracy zaprosiliśmy fa
chowców: lekarzy, dietetyków,
i instruktorów.
Zapraszamy do lektury w
sobotę, (KOS)

Zadbaj o komfort jazdy
swój i swoich najbliższych.

Przegląd i serwis klimatyzacji wszystkich marek

Cena 129.99 PLN

Słupsk, ul. Lutosławskiego 22
itostawsW^o22
ANKRISif> fuulte.Ul.(6-59)841-2441
(0-59) 841-24-10
-
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Eraj opinie

Szukasz nowej posady i prawdźjak
zainteresować swoją osobą przy
szłego pracodawcę.

środa 8 czerwca 2011 r.
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Kosmos ulepszy Ziemian

KRÓTKO

PRZYSZŁOŚĆ Zdaniem astronoma profesora Aleksandra Wolszczana, naszą cywilizację czekają
przemiany, jakich dziś nie umiemy sobie nawet wyobrazić.
Spotkanie z życiem poza
ziemskim pozwoli ludzkości
ulepszyć się, a elektroniczne
gadżety mogą przyspieszyć
ewolucję - uważa astronom.
Prof. Wolszczan był gościem
II Kongresu Innowacyjnej Go
spodarki. W swoim wy
stąpieniu zatytułowanym:
„Czy człowiek wie, dokąd
zmierza?", mówił o możliwych
scenariuszach przyszłości ludz
kości, odnosząc się do funda
mentalnego pytania: skąd się
wzięliśmy i dokąd zmierzamy.
- Jesteśmy dziećmi wszech
świata w sensie ogromnie in
tymnym. Tak samo in
tymnym, jak jesteśmy dziećmi
swoich rodziców, ponieważ
wodór, który znajduje się w
naszych komórkachjest wspo-

mnieniem z początków
wszechświata 15 mld lat temu.
Węgiel, azot i tlen, które są
niezbędnymi składnikami che
micznymi naszej biologii to są
wspomnienia narodzin, ewo
lucji i śmierci gwiazd, które są
naszymi bezpośrednimi rodzi
cami. Tak więc mamy całko
wite prawo identyfikować się z
wszechświatem - tłumaczył
astronom.
- W skali kosmicznej życie z
całą pewnością może istnieć.
Jesteśmy już stosunkowo
bliscy stwierdzenia czy tak
jest, czy tak nie jest. Jeszcze
parę lat temu, pytany o to
kiedy znajdziemy życie poza
Ziemią powiedziałbym, że
może za ćwierć wieku. Jednak
wydarzenia, które miały

miejsce w ostatnich latach i to,
co się dzieje i to,jak szybko się
to dzieje, powoduje, że nie je
stem już pewny. To się może
zdarzyć znacznie prędzej.
Znajdujemy planety. Ok. 600
gwiazd znamy takich, które na
pewno mają planety. I je
steśmy w tej chwili z całą pew
nością (...) o krok od znale
zienia pierwszej planety
zamieszkiwalnej, czyli po
dobnej do Ziemi. To się może
zdarzyć w ciągu najbliższych
kilku lat - podkreślił.
Wolszczan ocenił, że ewen
tualne odkrycie żywych istot
poza Ziemią wyjdzie ludzkości
na dobre. - Po raz pierwszy
będziemy mogli się z kimś, czy
z czymś porównać. Ja jestem
optymistą i mam nadzieję, że

jeśli do takiego czegoś dojdzie,
to spowoduje to coś w rodzaju
naprawy naszej cywilizacji, po
prawy człowieka, zmiany jego
sposobu myślenia o wszystkim
i o sobie samym w sposób po
zytywny - powiedział.
Astronom mówił też o po
stępie technologicznym oraz o
tym jak on zmienia ludzkość, o
tym, że współcześni ludzie za
lewani są masą nowoczesnych
urządzeń i z tym zalewem
wszyscy musimy sobie jakoś
radzić.
- Jest sporo oznak tego, że
sobie nie radzimy, w tym
sensie, że ewolucja technolo
giczna wyprzedza ewolucję
biologiczną, która posuwa się
niesłychanie powoli w porów
naniu z tym, do czego zdolna

jest nasza inteligencja i nasza
inwencja - powiedział.
Według niego, możliwe jest
jednak, że ewolucja biolo
giczna „nadgoni" rozwój tech
nologiczny.
Wolszczan przypomniał
jednak, że jakkolwiek nie prze
biegałby dalszy rozwój ludzkiej
cywilizacji, nastąpi to tylko
wtedy, jeśli zdoła ona przetrwać
wystarczająco długo. Dlatego
musimy walczyć z zagroże
niami, jakie sami na siebie spro
wadzamy - zatruciem wody,
gleby i powietrza, groźnymi
zmianami klimatu, spadkiem
stężenia ozonu. Tylko wtedy
przyszłe pokolenia będą mogły
sprawdzić, który ze scenariuszy
okaże się prawdziwy.
URSZULA RYBICKA (PAP)

Warszawa* Z a m e k Królewski, w t o r e k 7 czerwca

W INTERNECIE
Archiwa Przełomu
1989-1991
Dokumenty, zdjęcia, plakaty,
nagrania i filmy z okresu prze
łomu 1989-1991 będą wkrótce
dostępne w Internecie - zapo
wiedziała Kancelaria Prezy
denta. Zaapelowała do osób
mających w domowych zaso
bach podobne materiały o ich
przekazywanie.
Celem projektu Archiwa
Przełomu 19891991 - w ra
mach którego prezentowane
będą kopie oryginalnych doku
mentów i materiałów z pierw
szych lat polskiej transformacji
ustrojowej - ma być upo
wszechnianie wiedzy o naj
nowszej historii. Jak zapowiada
Kancelaria Prezydenta, już
wkrótce na oficjalnych stronach
prezydenta i Senatu znajdą się
informacje o zbiorach archiwal
nych, a w następnym etapie ich
ogólnopolski elektroniczny ka
talog. Będzie można zobaczyć
archiwalne dokumenty, foto
grafie, plakaty, posłuchać na
grań czy obejrzeć filmy.

Prezydent Turcji dziękuje Polakom za wsparcie
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Dyrektor zarządzający oddziału

Piotr Grabowski

Redaktor naczelny

Krzysztof Nałęcz
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Bogdan Stech (internet)
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Minister Bury ukarany
Wiceminister skarbu Jan
Bury (PSL), któremu CBA za
rzuca złamanie ustawy antykorupcyjnej, został ukarany na
ganą - poinformował premier
Donald Tusk.
Ńa szkolenia do Rosji
Zajmujący się przewozem
VIP-ów piloci ostatniego polskiegoTu-154M będą szkolić się
na symulatorach w Rosji.
Umowę w tej sprawie podpisał
w Moskwie dowódca 36. Spe
cjalnego Pułku Lotnictwa Trans
portowego. Pierwsze szkolenia
jeszcze w tym miesiącu.
Złamał zakaz stadionowy
Do trzech lat więzienia grozi
31 -łątkowi z Zielonej Góry, który
nie zastosował się do zakazu
stadionowego. Mężczyzna zo
stał ukarany za wniesienie i spo
żywanie na stadionie żużlowym
alkoholu. Podczas imprez spor
towych 31 -latek miał stawiać się
w komisariacie policji, jednak
trzykrotnie zignorował ten obo
wiązek. Dlatego stanie po
nownie przed sądem.
Ciało turysty
Ciało 46-letniego turysty,
obywatela Wielkiej Brytanii od
nalazł we wtorek przypadkowy
turysta pod kopułą szczytową
Giewontu w Tatrach. Brytyjczyk,
który samotnie wędrował po
górach, zginął najprawdopo
dobniej w poniedziałek.

Prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną podczas oficjalnego obiadu na cześć tureckiej pary prezydenckiej Abdullaha Gula i Hayrunnisy Gul. Prezydent Turcji Abdullah Gul we wtorkowej rozmowie z PAP podziękował Polakom i polskim władzom za wspieranie unijnych aspiracji
jego kraju. Wyraził nadzieję na to, że Polska będzie okazywać to wsparcie także podczas naszej prezydencji w UE. Prezydent Turcji, który we
wtorek zakończył wizytę w Polsce, podkreślił, że była ona bardzo owocna. Odnosząc się do polsko-tureckich relacji powiedział: „nasza przyjaźń
jest silna i pozostanie silna .
fol pap/a
j tek Turoyk

Dyrektor szpitala skazana
Na karę 3 lat i 4 miesięcy po
zbawienia wolności oraz 30 tys.
zł grzywny skazał sąd w Olsz
tynie b. dyrektor szpitala woje
wódzkiego Bożenę M., oska
rżoną
o
przestępstwa
korupcyjne. B. dyrektor zaka
zano przez 5 lat pełnienia sta
nowisk. Wyrok nie jest prawo
mocny. Sąd uznał Bożenę M.
winną przyjęcia luksusowych
prezentów oraz fundowanej
przez firmę farmaceutyczną wy
cieczki.
(PAP)

(PAP)

Dziennik Pomorza

Poncyljusz szefem klubu
Klub PJN wybrał we wtorek
nowe władze. Paweł Poncyljusz
został szefem klubu PJN, a An
drzej Walkowiak jego nowym
wiceszefem. Wiceszefami klubu
nadal są również Elżbieta Jaku
biak, Wojciech Mojzesowicz
oraz Jacek Tomczak.

Głos Koszaliński - www.gk24.pl
ul. Mickiewicza 24
75-004 Koszalin
tel. 94 347 35 99
fax 94 347 35 40
tel. reklama 943473512
redakcja.gk24@mediaregionalne.pl
reklama.gk24@mediaregionalne.pl
Glos Pomorza -www.gp24.pl
ul. Henryka Pobożnego 19
76-200 Słupsk
tel. 59 848 8100
fax 59 848 8104
teł. reklama 59 848 8101
redakcja.gp24@mediaregionalne.pl
reklama.gp24@mediaregionalne.pl
Głos Szczeciński - www.gs24.pl
ul. Nowy Rynek 3
71-875 Szczecin
tel. 914813 300
fax 91 43 34864
tel. reklama 9148133 92
redakcja.gs24@mediaregionalne.pl
reklama.gs24@mediaregionalne.pl
PRENUMERATA:

tel. 94 34 73 537

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o.
zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Głosie Dzienniku Pomorza" jest zabronione bez zgody Wydawcy.

unw

Katolky

Multi Multi z 07.06 godz. 14
2, 3,6, 17,24,26,40,42,44,
53.55.62.63.65.69.70.71.74,
75,78 plus 62
Multi Multi z 06.06 godz.
22.15
10,11,14,19,24,27,28,35,
37.43.51.55.65.70.71.74.75,
76,77,80 plus 11
KURSY WALUT
kurs średni
3,9476
EUR
USD
2,6891
CHF
3,2277
4,4258
GBP

.m

zmiana
0,37%
0,66%
0,24%
0,43%

•
•
•
•

NOTOWANIA GtEłDOWE
WIG
46747,78
+0,71%
obroty
965 min
• 166 # 66 • 139

Awionetki

41 proc. na mszy

Polskie śledztwo w sprawie katastrof

41 proc. katolików uczestniczyło w
2010 roku w niedzielnej mszy, to
spadek 0.5 pkt. proc. w porównaniu
z rokiem 2009 - wynika z badań In
stytutu Statystyki Kościoła Katolic
kiego (ISKK). W ubiegłym roku naj
więcej osób uczestniczyło w mszy w
diecezji tarnowskiej (70,5 proc.), to
jest spadek o 0,4 proc. do 2009 r.
Najmniej w diecezji szczecińsko-kamieńskiej (25,4 proc.), jest to spadek
o 2,1 proc. w porównaniu z 2009 r.
W2010 r. do komunii przystąpiło
16,4 proc. wiernych. To o 0,3 proc.
mniej niż rok wcześniej. Najwięcej
przyjmujących komunię było w die
cezji tarnowskiej (23,1 proc.). Najni
ższy wskaźnik przystępujących dnotowano w diecezji
szczecińsko-kamieńskiej (10,6 proc.).
(PAP)

Będzie polskie śledztwo w sprawie
katastrof awionetek w Hiszpanii, w
wyniku których śmierć poniosły
cztery osoby. Powiedział o tym PAP
Maciej Kujawski z Prokuratury Gene
ralnej.
Polskie śledztwo będzie musiało zo
stać przeprowadzone we
współpracy z hiszpańskimi orga
nami śledczymi, bo w katastrofie
zginęli polscy obywatele. Według
Kujawskiego, obecnie Biuro Po
stępowania Przygotowawczego Pro
kuratury Generalnej analizuje prze
pisy, by wyznaczyć prokuraturę,
która przeprowadzi śledztwo.
W poniedziałek w Asturii (północna
Hiszpania) doszło do dwóch tragicz
nych w skutkach wypadków awio
netek, w których zginęło czterech
Polaków. Jak podała Gwardia Cy

wilna z Gijon, w trudnym terenie w
górach Bayas rozbiła się awionetka z
architektem Stefanem Kuryłowiczem i jego współpracownikiem Jac
kiem Syropolskim, a awionetka z Ja
nuszem Zieniewiczem i Jackiem
Olesińskim rozbiła się na lotnisku w
Castrillon.
Według lokalnego dziennika „El Comercio" z Gijon, była też trzecia
awionetka, która bezpiecznie wy
lądowała w Santander. Lecieli nią
Polak i Niemiec, których nazwiska
nie są podawane do publicznej wia
domości - prasa określa ich jako
Oscara D. i Janusza A. W.
Piloci usiłowali lądować w bardzo
trudnych warunkach atmosferycz
nych w Asturii - w okolicy panowała
gęsta mgła i padał ulewny deszcz.
(PAP)
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Ceny mieszkań w dużych miastach są
coraz bardziej atrakcyjne, za to trudniej o rabaty

Europa świat

www.reqiodom.pl

środa 8 czerwca 2011r.

Odszkodowania dla wszystkich
UNIA EUROPEJSKA Minister rolnictwa Marek Sawicki o epidemii zakażeń EHEC. - Polska jest poważnie zagrożona. To
może doprowadzić do ruiny kilkaset tysięcy gospodarstw.
Polska oczekuje od Komisji
Europejskiej pełnych rekom
pensat dla rolników, którzy
ucierpieli na skutek epidemii
zakażeń EHEC - powiedział
w Luksemburgu minister rol
nictwa Marek Sawicki, przed
nadzwyczajnym spotkaniem
ministrów rolnictwa UE.
Szef polskiego resortu rol
nictwa ma nadzieję, że pod
czas nadzwyczajnego spo
tkania w Luksemburgu
ministrowie rolnictwa UE „do
wiedzą się, co jest faktyczną
przyczyną zakażenia" bakterią
EHEC oraz usłyszą od Komisji
Europejskiej propozycje sys
temu „pełnych rekompensat
dla rolników, którzy nie mogą
sprzedać swoich warzyw lub
sprzedająje po bardzo zaniżo
nych cenach".
Według ministra, Polska
jest „poważnie zagrożona", po
nieważ zamknięty rynek ro
syjski „to rocznie strata dla
Polski w granicach jednego mi
liarda euro rocznie". - To są
bardzo poważne pieniądze, to
może doprowadzić do ruiny

kilkaset tysięcy gospodarstw
- powiedział Sawicki.
Minister potwierdził, że
tylko straty Polski spowodo
wane wprowadzeniem przez
Rosję embarga na import euro
pejskich warzyw z powodu epi
demii zakażeń pałeczką
okrężnicy wyniosły do tej pory
ok. 22 min złotych. Wyliczył, że
roczna strata z tego tytułu dla
Polski to ok. 1 miliarda euro.
Polska, podobnie jak
Francja, będzie ubiegać się
podczas spotkania w Luksem
burgu o to, by z odszkodowań
mogli skorzystać wszyscy pro
ducenci świeżych warzyw, bez
konieczności pośrednictwa
grup, czy organizacji produ
centów. Kłóci się to m.in. z pro
pozycją przedstawioną we
wtorek przez Belgię, która za
proponowała tymczasowy me
chanizm interwencji na rynku
świeżych warzyw w Europie.
Dotyczyłby on tylko organi
zacji producentów, co w przy
padku państw, gdzie rolnictwo
jest mniej zorganizowane, nie
gwarantowałoby odpowied

nich odszkodowań dla rol
ników.
Polska proponuje m.in., by
do wypłat odszkodowań wyko
rzystać istniejące w każdym
kraju członkowskim, struk
tury agencji płatniczych, jak
np. Agencja Rynku Rolnego w
Polsce. Ponadto Polska nalega,
by mechanizm interwencyjny
pokrył wszystkie straty ponie
sione przez rolników z powodu
paniki, wywołanej zakaże
niami bakterią EHEC.
Na 100 milionów euro sza
cuje włoski związek rolników in
dywidualnych straty poniesione
przez hodowców warzyw we
Włoszech z powodu psychozy
wywołanej przez śmiercionośny
szczep bakterii w Niemczech.
Kłopotyfinansowe dotknęły 300
tys. gospodarstw i firm.
Rosja wprowadziła zakaz
wwozu i sprzedaży ną swoim
terytorium truskawek, po
ziomek, żurawiny, borówek i
jagód z krajów Unii Europej
skiej - informują we wtorek
rosyjskie media.
(PAP)

Zakażenie EHEC
3 ,

100k m

Gospodarstwo, które
p ra wdop odob n i e jest
źródłem infekcji E. coli.
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ności—za zasługi dla wolności
w czasie pokojowej rewolucji
w dawnej komunistycznej
NRD i w okresie zjednoczenia
Niemiec.
Niemieckiej kanclerz towa
rzyszy pięciu ministrów, w
tym wicekanclerz Philipp Roesler oraz szef Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Guido
Westerwelle.
Wśród tematów, które zo
staną poruszone podczas wi
zyty, wymienia się dowodzoną
przez NATO operację w Libii,
konflikt bliskowschodni oraz
Prezydent USA Barack Obama wita kanderz Niemiec Angelę Merkel
kryzys w strefie euro.
przed Białym Domem w Waszyngtonie.

FoŁpap/epa

(włochy

JwikiLeaks
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Skorumpowani

Szczątki wróciły na Cmentarz Orląt

Litewskie dzienniki są mocno sko
rumpowane, ich właściciele szanta
żują przedsiębiorców-czytamy w
ujawnionym przez WikiLeaks ra
porcie ambasady USA z 2008 roku,
przytoczonym przez portal Delfi. W
raporcie odnotowuje się, że „insty
tucje nadzoru medialnego na Litwie
są bezsilne, a politycy niezadowoleni
jedynie z tego, że zbyt drogo muszą
płacić za przychylne im artykuły".
Cytowana jest w nim informacja od
przedstawiciela litewskiej Partii
Pracy, którego nazwiska nie ujaw
niono. Według polityka za artykuł w
dzienniku „Lietuvos Rytas" musiałby
zapłacić 25 tys. litów (prawie 29 tys.
złotych), a artykuł dla Litewskiej
Partii Socjaldemokratycznej w tym
dzienniku kosztowałby 5 tys. litów.
(PAP)

We Lwowie odbyła się uroczystość
przeniesienia szczątków ostatniego
arcybiskupa obrządku ormiańskokatolickiego w Polsce Józefa Teodorowicza z grobu rodziny Kłosowskich
na cmentarzu Łyczakowskim na
miejsce ich pierwotnego pochówku
na Cmentarzu Obrońców Lwowa.
- W ceremonii uczestniczyło około
150 osób, w tym przedstawiciele ro
dziny arcybiskupa Teodorowicza,
dostojnicy kościelni, przedstawiciele
władz polskich i ukraińskich oraz de
legacja Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa - przekazał konsul An
drzej Drozd, pełniący obowiązki
szefa konsulatu RP we Lwowie.
Ceremonii przewodniczył kardynał
Kazimierz Nycz, ordynariusz ds.
wiernych obrządku ormiańsko-katolickiego w Polsce. Homilię wygłosił

metropolita lwowski abp Mieczy
sław Mokrzycki. Józef Teofil Teodorowicz urodził 25 lipca 1864 roku w
Żywaczowie na Pokuciu (zachodnia
Ukraina). Studiował prawo na uni
wersytecie w Czerniowcach, z
którego zrezygnował, by wstąpić do
lwowskiego seminarium duchow
nego. Zmarł we Lwowie 4 grudnia
1938 roku. Zgodnie z jego ostatnią
wolą został pochowany na Cmen
tarzu Obrońców Lwowa. Aby
uniknąć profanacji, którą zagrożony
był jego grób w latach władzy so
wieckiej, zwłoki duchownego zo
stały w 1972 roku potajemnie prze
niesione do grobowca rodziny
Kłosowskich. 7 czerwca ponownie
spoczęły w grobie na Cmentarzu
Orląt.
(RAP)

Kolejna osoba
z podejrzeniem
• W Giżycku hospitalizowano
68-letnią kobietę z podejrzeniem
zakażenia bakterią E.coii o takim
samym serotypie jak ta, która
wywołuje zachorowania w
Niemczech. W ostrołęckim szpi
talu przebywa 34-letni
mężczyzna z takim samym po
dejrzeniem. Mężczyzna przyje
chał z Niemiec. Chora kobieta
była opiekunką siedmioletniego
chłopca, który w „stanie ciężkim,
ale stabilnym" leży w warszaw
skim szpitalu. Najprawdopodob
niej powodem choroby dziecka
było wtórne zakażenie od ojca,
który wrócił chory z Niemiec. Ze
wstępnych badań wynika, że
chłopiec jest zakażony enterokrwotoczną Escherichia coli.
Do tej pory w Polsce potwier
dzono jeden przypadek zaka
żenia bakterią E.coli taką jak ta
wykryta w Niemczech. Hospitali
zowane są trzy osoby z podejrze
niem zakażenia. Przypadki z
Ostrołęki i z Giżycka są kolejnymi.

Za zamkniętymi drzwiami
BIAŁORUŚ Prokuratura utajnia proces Andrzeja Poczobuta

WASZYNGTON Kanclerz Niemiec i pięciu ministrów przybyli do USA.

(PAP)

•

Berlin

Angela Merkel witana z honorami w Stanach
Na pierwsze spotkanie pre
zydent Stanów Zjednoczonych
Barack Obam zaprosił nie
miecką kanclerz do restau
racji.
We wtorek w Waszyngtonie
została powitana z honorami
wojskowymi w Białym Domu,
gdzie spotkała się z prezy
dentem Barackiem Obamą,
wiceprezydentem Joe Bidenem oraz sekretarz stanu
Hillary Clinton.
Na zakończenie wizyty
kanclerz Merkel odbierze pod
czas uroczystego bankietu naj
wyższe cywilne odznaczenie
USA, Prezydencki Medal Wol

f V

Proces korespondenta „Ga
zety Wyborczej" na Białorusi
Andrzeja Poczobuta odbędzie
się przy drzwiach zamkniętych
- potwierdziła jego żona,
Oksana. Będzie ona mogła wy
słuchać jedynie ogłoszenia wy
roku.
- Prokuratura zwróciła się
do sądu, aby proces utajnić i
sąd się zgodził - powiedziała.
- Adwokat nie jest dobrej
myśli, mówi że będzie ciężko.
Uważamy, że to z powodu mię
dzynarodowego zaintereso
wania prokuratura chce utaj
nienia procesu - podkreśliła.
Proces ma rozpocząć się 14

czerwca o godzinie 10 przed
sądem w Grodnie, a sądził
będzie Witał Lecko.
38-letni Poczobut, któryjest
też działaczem nieuznawanego
przez władze w Mińsku Zwi
ązku Polaków na Białorusi, zo
stał oskarżony o zniesławienie
i znieważenie prezydenta Bia
łorusi Alaksandra Łuka
szenki, za co grozi mu kara od
dwóch do czterech lat wi
ęzienia.
Organizacja obrony praw
człowieka Amnesty Interna
tional uznała Poczobuta za wię
źnia sumienia.
(PAP)

^Szwajcaria
Bernardyny znów czuwają na przełęczy

Prąd z pedałów
Uczniowie technikum z Rzymu pro
dukują energię pedałując na rowe
rach stacjonarnych. W ich szkole
urządzono Salę Energii, gdzie w ra
mach rekreacji nastolatki mogą po
prawić kondycję i zebrać punkty na
specjalną kartę do wykorzystania w
kinach i księgarniach. Jeden z tam
tejszych nauczycieli postanowił w
atrakcyjny i niecodzienny sposób
podnieść poziom wiedzy na temat
produkcji energii i ochrony środo
wiska.
W jednej z sal ustawiono 18 ro
werów, wytwarzających energię,
która wykorzystywana jest potem na
terenie szkoły. Pionierski projekt
produkcji energii w szkole został sfi
nansowany przez władze Wiecznego
Miasta.
(PAP)

Bernardyny i pracownicy Fundacji Barry na drodze do Przełęczy
świętego Bernarda. Psy spędzą lato na przełęczy.

wy Jarzenia

Jesteś świadkiem ważnego
wydarzenia, zrobiłeś ciekawe
zdjęcie? Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń do nas
Bogumiła
Rzeczkowska
boqumila.rzeczkowska@mediareqionalne.pl
598488124
w )dz 9.00-17.00

środa 8 czerwca 2011 r. Głos Pomorza www.cjp24.pl

alaim@gp24.pl

Łagodniej za seks z 14-latką
Z WOKANDY Wczoraj słupski Sąd Okręgowy złagodził karę 28-latkowi ze Słupska. Skazany za molestowanie 14-letniej
dziewczyny nie pójdzie do więzienia.
Bogumiła Rzeczkowska

wpadł w oko dziewczynie, za
imponował jej. Dziewczyna
myślała, że jest sanitariuszem.
Zaufała mu. Dała mu numer
swojego telefonu komórko
wego. Kiedy zadzwonił o
północy, wymknęła się na
randkę.
- Był miły, przystojny,
atrakcyjny. Miał samochód
- opowiadała później nasto
latka. - Nie myślałam, że do
tego dojdzie.
To miało być „coś platonicznego".
Według słupskiej prokura
tury rejonowej, sytuacja zmie

bogumila.rzeakowska@mediaregionalne.pl

Sprawa wakacyjnej znajo
mości zakończyła się prawo
mocnym wyrokiem po prawie
czterech latach. Był lipiec 2007
roku. 24-letni wówczas Seba
stian O. pracował jako kie
rowca słupskiej Stacji Pogo
towia Ratunkowego. 14-latka z
Łodzi przyjechała do Ustki na
wakacje. Mieszkała w ośrodku
wczasowym, w którym pra
cował jej ojciec. Młody
mężczyzna i nastolatka poznali
się na promenadzie. 24-latek

niła się na drodze między
Ustką a Zapadłem, gdzie prysł
czar uroczej randki. Sebastian
O. chwycił dziewczynę za szyję,
szarpał za włosy, przytrzy
mywał głowę i nadgarstki i
zmusił do seksu oralnego.
- Spotkaliśmy się kilka
razy. Zrobiła to dobrowolnie
- wyjaśniał później Sebastian
O. - Wyrośnięta była. Wyda
wało mi się, że jest starsza. Nie
rozmawiałem z nią na temat
wieku.
I wszystko wskazuje na to,
że przekonał sąd. Mimo oska
rżeń prokuratury. Sebastian

O. odpowiadał za doprowa
dzenie przemocą małoletniej
do poddania się i wykonania
czynności seksualnej. Drugim
zarzutem było obcowanie
płciowe z osobą, która nie sko
ńczyła piętnastego roku życia,
czyli według przepisów kar
nych - pedofilia. Groziło mu do
dwunastu lat więzienia.
Proces toczył się za zam
kniętymi drzwiami. W lutym
słupski sąd rejonowy skazał
mężczyznę na osiem miesięcy
więzienia, orzekł wobec niego
zakaz kontaktów z pokrzyw
dzoną osobiście, telefonicznie i

pocztą przez trzy lata, a także
pięć tysięcy złotych zadośću
czynienia za krzywdy. Jednak
Sebastian O. nie został ska
zany za drugi zarzut, czyli ob
cowanie płciowe z małoletnią.
Taki wyrok 'oznaczał, że
mężczyzna rzeczywiście nie
wiedział, ile dziewczyna ma
lat.
To jednak nie zadowoliło ob
rońcy oskarżonego Krystiana
Kasperskiego, który złożył od
wołanie, uznając wyrok za nie
sprawiedliwy.
Wczoraj słupski
sąd
okręgowy zmienił werdykt.

Osiem miesięcy więzienia wa
runkowo zawiesił na trzy lata.
Resztę pozostawił bez zmian.
-To potwierdza, że apelacja
była słuszna - mówi adwokat,
który ze względu na niejawny
proces nie może mówić o szcze
gółach sprawy.
Na początku śledztwa Se
bastian O. prawie półtora mie
siąca spędził w areszcie. Przed
sądem odpowiadał z wolnej
stopy.
Wyrok jest prawomocny. •
PODYSKUTW NA FORUM
www.gp24.pl/forum
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Pijany dyspozytor
VW
passat
zablokował
port
straci w Bytowie pracę ŁEBA Na kilka godzin ustał wczoraj ruch statków. Powodem był passat, który osiadł na dnie kanału
38-letni dyspozytor bytowskiego pogotowia ratunko
wego, który był w pracy pijany,
straci pracę. Z racji, że miał
umowę kontraktową nie ma
zwolnienia dyscyplinarnego.
Lada dzień zostanie mu
wręczone jednomiesięczne wy
powiedzenie. Do końca jego
okresu dyspozytor nie będzie
wykonywał swoich obowią
zków. Nietrzeźwego dyspozy
tora zatrzymano w sobotę, po
telefonie innego pracownika
szpitala. Alkomat pokazał 1,5
promila alkoholu. Dodatkowo
od mężczyzny została pobrana
krew. Dyspozytor pracę zaczął
R

E

K

od godziny 10. Na dyżur przy
jechał samochodem. Badania
pozwolą określić, od kiedy był
pod wpływem alkoholu. Policja
prowadzi postępowanie pod
kątem artykułu 70. Kodeksu
wykroczeń, który mówi o po
dejmowaniu czynności służbo
wych lub zawodowych po
użyciu alkoholu. - Będziemy
badać też, czy dyspozytor nie
spowodował stanu zagrożenia
dla zdrowia i życia pacjentów.
To jest już przestępstwo
- mówi Michał Gawroński,
rzecznik prasowy bytowskiej
policji.

portowego w pobliżu zachodniego falochronu.

m

(ANG)

L

A

M

A

:

j

W
> Możliwość spłaty nawet do 30 lat.

» Komfort i bezpieczeństwo działamy od 9 lat!

• Dla sektora MŚP bez zaświadczeń z ZUS i US
p-v.Y aożYcz&e 150 tys zi nvesleczna rata ryiko 93?
f

na
25 tys. zł
75 tys. zł
tys. zł
ii'150
300 tys. zł
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18 4145353
89 5321060
77 4022005
24 2623229
61 8352234
48 3623123
17 8621320
25 6440307
43 8225303
59 8485305
91 3594053
74 8519763
14 6277175
22 4203340
22 4360546
71 3428718
71 3357607
84 6392720
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EBSBEBBQEX
mRKSBBeeB

BIAŁYSTOK
BIELSKO BIAŁA
BYDGOSZCZ
BYTOM
CZĘSTOCHOWA
GDAŃSK
GLIWICE
KALISZ
KATOWICE I
KATOWICE II
KIELCE
KRAKOWI
KRAKÓW II
KROSNO
LUBIN k/Wrocławia
LUBLIN
ŁOMŻA
ŁÓDŹ

85 6537060
33 8164346
52 3455123
32 7876109
34 3611475
58 3074316
32 2315611
62 7671009
32 7826060
32 2000434
41 3434711
12 4331035
12 4261081
13 4251343
76 8443302
81 5323237
86 2166111
42 6319370

NOWY SĄCZ
OLSZTYN
OPOLE
PŁOCK
POZNAŃ
RADOM
RZESZÓW
SIEDLCE
SIERADZ
SŁUPSK
SZCZECIN
ŚWIDNICA
TARNÓW
WARSZAWA I
WARSZAWA II
WROCŁAW I
WROCŁAW II
ZAMOŚĆ

www.dobrapezyczha.com.pl
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Kilka godzin trwała akcja wydobycia samochodu, który osiadł na dnie kanału portowego. Na powieizdinię wyciągnięto go za pomocą balonów
wypełnionych sprężonym powietrzem.
fol Dorota mn*

Jak udało nam się ustalić,
kierowca samochodu - młody
łebianin wjechał samochodem
osobowym do kanału porto
wego około godziny 3 w nocy.
Jeszcze zanim samochód
wpadł do wody, kierowca
zdołał się wydostać z pojazdu i
uciekł z miejsca zdarzenia.
Sygnał o sytuacji strażacy z
OSP Łeba dostali we wtorek

rano. Przedstawiciele Urzędu
Morskiego w Słupsku prosili o
dokonanie penetracji pojazdu i
wydobycia go z dna kanału.
Auto zablokowało bowiem
wejście do portu, spłyciło kanał
portowy, zachodziła też obawa,
że po wydostaniu się z passata
paliwa może dojść do skażenia.
- Gdy otrzymaliśmy sygnał
o samochodzie w porcie, ist

niała niewielka możliwość, że
w środku może się znajdować
pasażer albo pasażerowie. Dla
tego strażacy z OSP Łeba we
zwali na pomoc płetwonurków
z Ustki, którzy pojawili się w
Łebie po południu - relacjonuje
st. kpt Bogdan Madej, rzecznik
prasowy lęborskich strażaków.
Badanie samochodu było
utrudnione z powodu dużego

podwodnego prądu, płetwo
nurkom udało się jednak
ustalić, że w pojeździe nie było
nikogo.
Samochód wydobyto na po
wierzchnię wody za pomocą ba
lonów wypełnionych sprężoym
powietrzem, potem został doholowany do brzegu. Cała
akcja trwała kilka godzin.

opieką dwójkę dzieci w wieku 2
i 4 lat.
- Okazało się, że 56-letni
mężczyzna to dziadek jednego
z dzieci. Miał on w organizmie
ponad dwa promile alkoholu i
nie potrafił wyjaśnić, gdzie jest
matka dzieci. Jak się okazało, był
on poszukiwany przez policję
w celu osadzenia w zakładzie
karnym - relacjonuje aspirant
Daniel Pańczyszyn, oficer pra

sowy lęborskiej komendy po
licji.
Po zatrzymaniu mężczyzny
policjanci próbowali przez dłu
ższy czas odszukać matkę
dzieci, czyli 35-letnią miesz
kankę województwa dolno
śląskiego. Po godzinie 22 udało
się ją znaleźć na plaży, gdzie
przebywała w towarzystwie
swojego znajomego. Podczas
badania 35-letnia kobieta wy

dmuchała prawie 3 promile al
koholu.
56-letni mężczyzna trafił do
aresztu w Słupsku i podobnie
jak matka dzieci otrzymał
mandat karny w wysokości 300
złotych. Sprawą nieodpowie
dzialnych opiekunów ma się
teraz zająć sąd rodzinny.
Dzieci przekazano pod
opiekę przyjacielowi matki.

(GREG)

ŁEBA
Dwójka dzieci pod opieką
pijanych dorosłych
Z wyjątkowym brakiem od
powiedzialności rodzicielskiej i
brakiem wyobraźni spotkali się
policjanci w Łebie.
Funkcjonariusze ze wspól
nego patrolu policji i Straży Gra
nicznej zwrócili uwagę na za
parkowany
samochód
dostawczy, a w nim śpiącego
mężczyznę, który miał pod

(GREG)

Straż Graniczna ma większe
uprawnienia wobec kierowców.
Czytaj na stronie
www.regjomoto.pl
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Marcin
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maran.prusak@mediareqionalne.pl
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Słupsztzanin nie pizyznaje się do zabójstwa
PRAWO Podejrzewany i osadzony na trzy miesiące aresztu Ryszard P. twierdzi, że tylko znalazł zwłoki swojej żony.
A l e k Radomski
alek.radomski@mediaregionalne.pl

Przypomnijmy, 20 kwietnia
br. w kamienicy na roku ulic
Wojska Polskiego i Starzyń
skiego w Słupsku, we własnym
mieszkaniu uduszona została
kobieta. Prokuratura podej
rzewa, że to Ryszard P. udusił
swoją żonę. To on w środę, 20

kwietnia, miał znaleźć jej
zwłoki w mieszkaniu.
- Zeznał, że w godzinach po
południowych wszedł do domu
i zobaczył dało żony. Następnie
powiadomił sąsiadkę. Wezwali
policję - informuje Jacek Ko
rycki, rzecznik słupskiej pro
kuratury.
Na miejsce przyjechała ka
retka pogotowia i prokurator.

Lekarz stwierdził zgon. Po
wstępnych oględzinach usta
lono, że do śmierci kobiety
przyczyniły się osoby trzecie.
- Mamy pewne wątpliwości co
do przyczyny śmierci. Wia
domo, że kobieta zmarła na
skutek niedotlenienia mózgu.
Na ciele denatki nie stwier
dzono śladów typowych dla du
szenia. Podejrzewamy, że udu

szono ją poduszką - informuje
rzecznik prokuratury.
Dzień po zdarzeniu proku
ratura wszczęła śledztwo w
sprawie o zabójstwo. Po prze
słuchaniu Ryszard P. został
aresztowany. Według proku
ratury, zebrany materiał do
wodowy wskazuje, że to on był
sprawcą zabójstwa i taki też
zarzut został mu postawiony.

Mężczyzna jednak nie przy
znaje się do winy. Tymczasem
za niespełna dwa miesiące, 20
lipca, minie trzymiesięczny
okres, na który trafił do
aresztu. - Niewykluczone, że
areszt zostanie przedłużony.
Postępowanie prokuratorskie
jest w toku. Trwają czynności.
Być może skierujemy podej
rzanego na badania psychia

tryczne - dodaje prokurator
Korycki.
Prokuratura ustala też
motyw zabójstwa. Przesłu
chuje sąsiadów małżeństwa.
- Ustaliliśmy, że między
małżonkami często dochodziło
do kłótni na tle alkoholu - in
formuje prokurator Korycki.
Mężczyźnie grozi od 8 lat do
dożywocia. •

Niech prokuratura
zajrzy do przetargu
SAMORZĄD Prokuratura, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w Słupsku, zbada przetarg na zakupu przez ratusz vana.
W maju opisaliśmy prze
targ na zakup nowego vana
dla słupskiego ratusza.
Dziwny przetarg. Określony
tak, że jego warunki spełniał
tylko jeden model auta
- renault espace. Przetarg
wygrał lokalny diler tej marki
- Renault Opaliński.
Pod wpływem tej publi
kacji radna Anna Bogucka-Skowrońska (PO) przeanali
zowała dokumentację prze
targową. - Doszłam do wnios
ku, że mógł być ustawiony
pod konkretnego oferenta. W
sierpniu 2010 roku urzędnicy
w wewnętrznych dokumen
tach wskazywali, że wśród
wytypowanych samochodów
o zbliżonych parametrach sil
nika miał on najniższą cenę.
Siedem miesięcy później, gdy
powołano komisję przetar
gową, nie zaktualizowano tej
ceny. Wskazano też, że cena
samochodu nie może prze
kraczać 120 tysięcy brutto, a
firma pana Andrzeja Opali
ńskiego się do tego dostoso
wała, oferując samochód za
119.999 zł.
Według radnej podejrzane
jest też, że wybrano naj
krótszy ustawowy okres zło
żenia oferty - 7 dni od jego
ogłoszenia, co praktycznie da
wało tylko pięć dni roboczych.
Ograniczało to wyraźnie mo
żliwość złożenia większej

liczby ofert. - Nie zasięgnięto
opinii specjalistów od rynku.
Dziwi też obcesowe potrakto
wanie pytania o przetarg,
które wyszły z salonu Toyoty
- dodaje radna Bogucka-Skowrońska.
Według niej chociażby z
powodu bliskich stosunków
prezydenta Słupska z panem
Opalińskim ratusz powinien
starać się wybrać inną ofertę.
- To atak polityczny - ko
mentował wczoraj podczas
posiedzenia komisji Andrzej
Kaczmarczyk, zastępca pre
zydenta. - To jest tenden
cyjne spojrzenie na przetarg,
którzy został przeprowa
dzony zgodnie z procedurami.
Prawnik ratusza przeko
nywał, że prezydent nie wy
różniał żadnego oferenta, a
opis samochodu musiał być
dokładny, bo tego. wymagają
przepisy przetargowe.
Wniosek Boguckiej-Skow
rońskiej o skierowanie przez
komisję sprawy do prokura
tury poparli dwaj radni PiS
(Bobrowski i Kruk), prze
ciwny był radny lewicowy
(Romuald Detmer), a drugi
radny PO (Marcin Lubiniecki) wstrzymał się od
głosu.
ZBIGNIEW MARECKI
PODYSKUTUJ NA FORUM T
www.gp24.pl/forum
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Niedziela pijanych
rowerzystów
Piękna pogoda w weekend
spowodowała, że na drogach
pojawiło się wielu rowerzy
stów, niestety, również nie
trzeźwych.
Jeden był tak pijany, że
leżał na drodze razem z ro
werem.
W niedzielę, około godziny
22, policjanci dostali sygnał
o rowerzyście, który leży na
drodze w miejscowości Cecenowo w gminie Główczyce.
Kierowca, który to zgłaszał,
podejrzewał nawet, że rowe
rzysta mógł zostać potrącony.
Gdy policjanci dojechali na
miejsce, okazało się jednak,

że rowerzysta nie doznał żad
nych obrażeń, ale jest kom
pletnie zamroczony alko
holem.
- W wydychanym powie
trzu 32-letni mężczyzna miał
2,5 promila alkoholu - mówi
Robert Czerwiński, rzecznik
prasowy słupskiej policji.
Również w niedzielę, o
godz. 18.20, w Główczycach
policjanci zatrzymali rowe
rzystę, który miał 0,8 promila
alkoholu w organizmie i je
chał rowerem, mimo że wcze
śniej miał odebrane prawo
jazdy.
(MAP)

SPECJALNY TRÓJPAKIET DLA STAŁYCH KLIENTÓW
Dla stałych Klientów trójpakiet zwiększający pojemność abonamentu:
• pakiet Stażowe - pakiet minut do wszystkich sieci;
. stała stawka za rozmowę bez względu na długość połączenia;
• darmowe rozmowy z wybranymi numerami w sieci Plus i na stacjonarne.
Trójpakiet jest zgodny z przebiegiem krzywej funkcji zadowolenia Klienta.
Zwłaszcza, że do tego dodajemy szykowny telefon Samsung Galaxy Ace.
Daj o siebie zadbać.
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Jesteś świadkiem ważnego wyda
rzenia? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie?
Skontaktuj się z nami
alarm@gp24.pl
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Lokatorzy boją się o dodatek
PIENIĄDZE Nawet kilkuset słupszczan może stracić dodatki mieszkaniowe, jeśli rząd wdroży swój pomysł ograniczenia
grupy uprawnionych do pobierania tego wsparcia finansowego.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@mediaregionalne.pl

Aktualnie o dodatki miesz
kaniowe mogą się ubiegać za
równo najemcy, jak i właści
ciele mieszkań. Ta forma
wspierania biedniejszych loka
torów pochłania dużo pienię
dzy. Według danych rządo
wych, tylko w ubiegłym roku
wypłacono 415 tysięcy do
datków w całym kraju. Średnio
osoba ubiegająca się o pomoc
tego typu otrzymywała miesi
ęcznie 162 zł. Rząd doszedł do

wniosku, że trzeba zmienić za
sady przyznawania dodatków.
Pracuje nad tym już Minister
stwo Infrastruktury.
- Chcemy zmienić zasady
udzielania pomocy przez sa
morządy i państwo. Wycho
dzimy z założenia, że właści
ciel
albo
osoba
z
własnościowym prawem do po
siadania mieszkania ma ma
jątek, który może wykorzystać.
Jeśli nie stać go na utrzymanie
tego lokalu, to może go
sprzedać lub zamienić na
mniejsze. Dlatego te osoby nie

powinny otrzymywać do
datków
mieszkaniowych
- usłyszeliśmy w biurze pra
sowym Ministerstwa Infra
struktury.
Te zmiany ministerstwo
chce wdrożyć poprzez noweli
zację ustawy o dodatkach
mieszkaniowych. Zgodnie z jej
projektem prawo do dodatków
mieliby tylko najemcy, podnajemcy oraz posiadacze lokator
skiego prawa do lokalu
spółdzielczego i osoby bez ty
tułu prawnego do lokalu (ocze
kujące na lokal zamienny lub

socjalny). W praktyce więc,
jeśli to rozwiązanie weszłoby
w życie, dodatki straciliby nie
tylko właściciele prywatnych
domów, ale także spółdzielcy,
którzy wykupili swoje miesz
kania na pełną własność lub
tzw. spółdzielcze prawo wła
snościowe.
- Czuję się oszukany. Naj
pierw państwo namawiało
mnie, żebym kupił mieszkanie
na własność za złotówkę, a
teraz chce odbierać mi pomoc
finansową - mówi pan Michał,
spółdzielca ze Słupska, który

zwrócił nam uwagę na ten pro
blem.
Czy wielu spółdzielców stra
ciłoby dodatki mieszkaniowe w
Słupsku? Jak się dowiedzie
liśmy, tylko w Spółdzielni
Mieszkaniowej Kolejarz do
datki mieszkaniowe otrzymuje
około 100 osób. Natomiast w
SM Czyn z dodatków mieszka
niowych korzysta teraz 110
osób. W obu wypadkach to
prawo przysługuje w więk
szości osobom, które są właści
cielami mieszkań.
- W wielu wypadkach do

datek jest bardzo ważny dla
tych osób. Dzięki pomocy fi
nansowej te rodziny nie popa
dają w zadłużenie. Jeśli do
datków nie będzie, to z
pewnością zaczną się problemy
- usłyszeliśmy w księgowości
Czynu.
Pocieszeniem może być
tylko to, że rząd planuje stop
niowe wygaszanie dodatków.
W pierwszym roku po wejściu
nowelizacji beneficjenci otrzy
mywaliby tylko 75 procent do
datku. Definitywnie straciliby
go dopiero w 2016 roku. •

Zostałem prezesem i w jednostkę wstąpił nowy duch Tak uczą w Niemczech
ROZMOWA z Grzegorzem Szczeniakiem z OSP Włynkowo, kandydatem do tytułu Strażaka Roku 2011.
- W ubiegłym roku ząjął
pan drugie miejsce w
naszym plebiscycie
Strażak Roku 2010 w
kategorii strażaków
ochotników. Pomogło to
panu?
- Po wygranej w waszym
plebiscycie doceniono mnie. W
lutym tego roku zostałem pre
zesem mojej macierzystej jed
nostki we Włynkowie.
- Słyszałem, że od czasu,
gdy pan wstąpił do
straży, w podupadającą
jednostkę wstąpił nowy
duch.
- Nie lubię się chwalić, ale
coś w tym jest. W tym roku do
prowadziłem do tego, że 27
osób dostało certyfikaty stra
żaka ochotnika. Dotychczas ich
nie mieli. No i nasza jednostka
wchodzi do Krajowego Sys
temu Ratownictwa Gaśni
czego. Znajdziemy się w gronie
najlepszych jednostek OSP w
kraju.
-Pełniąc obowiązki
prezesa, ma pan czas na
gaszenie pożarów?
- Oczywiście. Choćby w
ubiegłym tygodniu mieliśmy

ca

dwie akcje gaśnicze. Jedynie
na nurkowanie nie znajduję
czasu. W tym roku jeszcze nie
zszedłem pod wodę. Żałuję, bo
nurkowanie trzeba stale ćwi
czyć, a j a przecież jestem
jednym z nurków w mojej jed
nostce OSP.
- W ubiegłym roku
powiedział pan, że
Zajęcia słupskich gimnazjalistów! niemieckimi uczniami.
nąj większym marzeniem

Zagłosuj na swojego strażaka
Trwa nasz plebiscyt Strażak Roku
2011. Wybieramy w nich najpopu
larniejszych strażaków zawodo
wych, strażaków ochotników oraz
jednostki OSP. Głosowanie w ple
biscycie odbywa się za pośrednic
twem SMS-ów oraz oryginalnych
kuponów. Prawidłowo oddanym
głosem w plebiscycie jest głos od
K
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Wyrazy szczerego
współczucia
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dany SMS-em do godziny 24 lub
złożony na oryginalnym, wyciętym
z gazety kuponie (drukujemy go
obok) przesłanym lub dostar
czonym do siedziby organizatora
plebiscytu pod adresem: „Głos Po
morza", ul. H. Pobożnego 19,76200 Słupsk w terminie do 23
czerwca 2011 r., do godziny 18.

Taty

składają

koleżanki i koledzy
z "Głosu Pomorza" w Słupsku
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ROZMAWIAŁ: MARCIN PRUSAK
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LISTA WSZYSTKICH
KANDYDATÓW W PLEBISCYCIE]
STRAŻAK ROKU 2011 NA
www.gp24.pl/strazak
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Ile można zarobić, pracując w
wakacje. Gdzie można
jeszcze pytać o sezonową
pracę. Jakie prawa ma waka
cyjny pracownik.

Ojca

składają
Dyrektor oraz pracownicy
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

początku mieliśmy duży pro
blem z porozumieniem się z no- i
wymi kolegami, ale z czasem
bardzo się polubiliśmy - dodaje
Sandra Ciosek.
i
W trakcie 10 dni pobytu j
młodzi słupszczanie chodzili do
niemieckiego gimnazjum i je
ździli na wycieczki. - Pozna
liśmy kulturę i styl życia na
szych sąsiadów i świetnie się
przy tym bawiliśmy - chwali
się Agata Potrykus.
Teraz słupszczanie czekają
na rewizytę Niemców w
Słupsku we wrześniu. Nie
mogą doczekać się tego szcze
gólnie dziewczęta, które zako
chały się w kolegach z zagra
nicy.

Nadszedł sezon na truskawki

Praca na sezon

wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

19 słupskich gimnazjalistów
wróciło z niemieckiego Walsodre. Dla uczniów ze słup
skiego Gimnazjum nr 4 taki
wyjazd to pierwsza tego typu
przygoda w życiu. Wyjechali
na 10 dni do Gymnasium Walsrode, dzięki współpracy, jaką
ich nauczycielka niemieckiego
Magdalena Rach nawiązała ze
szkołą
poprzez
portal
www.dpjw.de.
- Kontakt do gimnazjali
stów, u których mięliśmy za
mieszkać, otrzymaliśmy kilka
tygodni wcześniej. Zanim wy
jechaliśmy, poznaliśmy ich
trochę, wymieniając się e-mailami - mówi Kaja Piwo
warska, jedna z gimnazjalistek. - Gdy dotarliśmy na

W czwartek w „Glosie"

W poniedziałek

Pani

Piotrowi
Peichertowi
z powodu śmierci

podopiecznych w
powiatowych zawodach
strażackich? To nadal jest
aktualne?
- Liczę, że w tym roku się
spełni. W tym tygodniu je
dziemy na zawody gminne.
Jeśli na nich wygramy, dosta
niemy się do zawodów powia
towych. W tym roku wysta
wiamy w zawodach aż sześć
drużyn pożarniczych. To
łącznie 60 osób. Jak na taką
małą miejscowość jak nasza,
to dużo.

Fot Ar*. Gimnazjum 4
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"Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych "
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 5 czerwca 2011 roku odszedł

ś P . EUGENIUSZ DUDZIAK

lat 64
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 9 czerwca
na Nowym Cmentarzu o godz. 10:00.
Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu
o godz. 7:30 w Kościele Mariackim
Pogrążona w smutku Rodzina

<S

Czy tego lata najemy się

Kto najbardziej skorzysta na

wyglądają tegoroczne zbiory na
Pomorzu i jakie są prognozy?

czwartek w naszym raporcie o
pomorskich truskawkach.

truskawek do syta? Za ile
będziemy je kupować? Jak

owocach w tym roku.
Odpowiedzi znajdziesz w

kultura
rozrywka

Film i zdjęcia z 39. Dziecięcych
Wyścigów Kolarskich "Głosu
Pomorza" w Słupsku na
www.gp24.pl

www.gp24.pl Głos Pomorza środa 8 czerwca 2 0 1 U

Discopolo zawładnie Kobylnicą
ROZRYWKA Kwakowo

ma szansę zostać polską stolicą disco polo. Już za dwa tygodnie wystąpią tam gwiazdy tej
muzyki, a publiczność w sms-owym głosowaniu wybierze hit roku. Festiwal ma już swoją stronę internetową.
Monika Zacharzewska

R w m g w a

monikajacharzewska@mediaregionalne.pl

Gwiazdy wybierają Kwakowo

Na www.disco-festiwal.pl
można poznać szczegóły
Disco Hit Fiesiwalu Kobyl
nica, który odbędzie się 24
czerwca w Kwakowie z okazji
Dni Gminy Kobylnica oraz
m.in. poczytać ploteczki o wy
konawcach muzyki discopolo,
które wystąpią na scenie.
W Kwakowie oprócz
gwiazd tego gatunku, czyli
zespołów Bayer Fuli i Top
One, wystąpi 17 popularnych
twórców, którzy zagrają za
śpiewają w części konkur
sowej. To właśnie spośród
piosenek przez nich wykony
wanych jurorzy wybiorą hit
rokii. Odbędzie się również
głosowanie publiczności - za
pomocą sms-ów. A jego wynik
będzie znany już chwilę po
zakończeniu prezentacji mu
zycznych.
Festiwal w Kobylnicy chce
konkurować z podobną im
prezą w Ostródzie. Dlatego
organizatorzy planują zasko
czyć publiczność rozmachem
wydarzenia. Festiwal w Kwa
kowie poprowadzą Eva

Marcin Świder

dyrektor GCPK
i w Kobyinky

Gwiazdą ubiegłoroanego festiwalu w Kwakowie był zespół Boys. W tym roku usłyszymy 19 wykonawców
discopolo.
FoŁ lamii Najłnfc

Basta, gwiazda muzyki disco,
i Kevin Aiston, angielski
strażak znany z programu
„Europa da się lubić". Fe
stiwal będzie emitowany

przez telewizję Polo Tv
- kanał propagujący muzykę
disco. Gwiazdy natomiast wy
stąpią na ogromnej scenie
długości kilkunastu metrów

obwieszonej oświetleniem
ważącym osiem ton.
Dla tych, którym gatunek
muzyki disco polo nie odpo
wiada, organizatorzy Dni Ko-

- Chcecie, by festiwal
discopolo stał się
wizytówką gminy?
- Ta muzyka interesuje
przecież wiele osób. Często o
tym nie mówią, ale w do
mach i na rodzinnych impre
zach świetnie się przy discopolo bawią.
- Sprowadzacie do
Kwakowa znanych
muzyków. Udąje się to
wam lepiej niż Ustce
bylinicy mają atrakcje dru
giego dnia święta gminy - 25
czerwca w Kwakowie wy
stąpią: popularna grupa Brathanki oraz Sławomir Ło-

czy Słupskowi...
- Nie mamy recepty na
sukces. Sondujemy, kogo
chcą słuchać zwykli ludzie, a
potem prowadzimy wielo
miesięczne negocjacje z
gwiazdami. Te, z którymi roz
mawiamy, na szczęście nie
mają wymyślnych wymagań,
typu helikoptery czy limu
zyny. Po prostu, dogadujemy
się z nimi. Informacja, ile im
płacimy, to tajemnica.
- Czy to prawda, że już
w lipcu wystąpią w
Kwakowie Maryla
Rodowicz i Helena
Vondrackova?
- Niczego nie mogę jeszcze
powiedzieć. Przekonają się o
tym państwo w lipcu.
ROZMAWIAŁA
MONIKA ZACHARZEWSKA

sowski - lider legendarnego
zespołu Kombi.
Wstęp na koncerty w Kwa
kowie w oba dni będzie bez
płatny. •

Węgierskie smaki doprawione ostrą papryką
KULINARIA W kuchni węgierskiej często wystarczy jeden garnek, aby ugotować madziarskie danie - przekonywała w Słupsku Klara Molnar, współautorka
książki „Na węgierskim stole. Pysznie i domowo".
Klara
Molnar
jest
Węgierką. Do Polski przyje
chała w 1983 roku. - Bo zako
chałam się w Polaku - opowia
dała słupszczanom, którzy
przyszli do restauracji Staro
miejska, gdzie Władysław Pio
trowicz wiele lat temu zakładał
pierwszą w mieście restaurację
węgierską.
Pani Klara pochodzi z Ka
leczy - miasta, które jest sto

licą węgierskiej papryki. Nadal
także jest w Polsce ambasadorską nie tylko kuchni, ale i
węgierskiej kultury. Marzy,
aby w Polsce założyć węgierską
restaurację. Na razie tego nie
zrealizowała, ale za to w 1993
roku w Warszawie stworzyła
wydawnictwo Studio Emka,
które wydaje książki poświ
ęcone m.in. kulturze i kuchni
węgierskiej. Jedną z nich pre

PQDZ1EK0WANIA

zentowała w Słupsku. „Na
węgierskim stole. Pysznie i do
mowo" jest nie tylko książką
kucharską, ale także rodzajem
przewodnika dla smakosza po
Budapeszcie. Pani Molnar na
pisałają wspólnie z dziennika
rzem i hungarystą Tadeuszem
Olszaóskim. Autorzy zdra
dzają w niej tajemnice uży
wania papryki. Podają 68 prze
pisów na najbardziej typowe
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thlorx Podziękowania należą się
również: Eugeniuszowi Mo
drzejewskiemu, dyrekcji i admi
nistracji ZSO nr 3 przy ul. M. Za
borowskiej, firmie KING, firmie
Trafie, piekarni Przyjaciel Pie
karz, wytwórni lodów Jaś, słu
żbom medycznym Mag-Med z
Ustki, wydziałowi prewencji
słupskiej policji, straży pożarnej
i firmie kateringowęj BARKO.
(DMK)
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Obrazki z Sudanu

Na koniec sezonu

Słupski oddział Polskiego Towarzy
stwa Geograficznego oraz Instytut
Geografii i Studiów Regionalnych
Akademii Pomorskiej w Słupsku za
praszają już dzisiaj wszystkich chęt
nych na 77. spotkanie Klubu Obieży
świata.
Zebrani będą mogli wysłuchać pre
lekcji zatytułowanej „Dunia Keda,
czyli obrazki z Sudanu", którą przed
stawi profesor Włodzimierz Rączkowski. Bączkowski sam był z wizytą
w Sudanie.
Spotkanie odbędzie się dzisiaj o
godz. 17.30 w auli Instytutu Ńeofilologii AR przy ulicy Słowiańskiej 8 w
Słupsku.
Wstęp na prelekcję o tajemnicach
Sudanu jest bezpłatny dla wszyst
kich chętnych.

Na zakończenie sezonu artystycz
nego słupska Filharmonia Sinfonia
Baltica zaprasza do wysłuchania naj
większych przebojów Ryszarda Ryn
kowskiego, m.in.: „Wypijmy za
błędy", „Jedzie pociąg", „Za młodzi,
za starzy", „Dary losu" - w wersji
symfonicznej.
Rynkowski oprócz własnych
utworów wykona standardy muzyki
jazzowej, takie jak „Don't Get Arround Much Anymore" Duke'a Ellingtona. Artyście będzie towarzy
szyła orkiestra Polskiej Filharmonii
Sinfonia Baltica pod batutą Boh
dana Jarmołowicza. Koncert od
będzie się 17 czerwca o godz. 19. Bi
lety w cenie 40 zł normalny i 30 zł
ulgowy można kupić w kasie filhar
monii przy ul. Jana Pawła II.

(MAZ)

sięcy - zdradziła pan Klara.
- Gdy mój mąż gotuje w domu,
to używa 50 garnków, bo
wszystko przygotowuje od
dzielnie. Węgierska kucharka
potrafi stworzyć coś smacz
nego, mając zaledwie jeden. To
jest bardzo praktyczne, bo jest
mniej do sprzątania.
Uczestnicy promocji, którzy
bardzo licznie przyszli do re
stauracji Staromiejska, mogli

osobiście sprawdzić węgierskie
smaki, bo Bożena Hołowienko,
jej szefowa, przygotowała de
gustację węgierskich pysz
ności. Ci, którzy w czwartek
ich nie spróbowali, mogą to
jeszcze nadrobić, bo Staro
miejska zaprasza na węgier
skie menu, którego elementy
mają wejść na stałe do oferty
restauracyjnej kuchni.
(MAZ)

W piątek w „.Głosie"

Koncert

^Zaproszenie

Pomogli nam w
organizacji wyścigów
W sobotę już po raz 39. ma
luchy ze Słupska i okolic wzięły
udział w Dziecięcych Wyścigach
Kolarskich „Głosu Pomorza".
Wraz z redakcją do organizacji
pikniku włączyło się wiele firm i
osób prywatnych. Dziękujemy
patronom zawodów: Grupie
Energia, pożywnej kaszce
Mleczny Start oraz sieci Deca-

węgierskie potrawy, od słynnej
zupy rybackiej poczynając,
przez gulasze, charaktery
styczne dla węgierskiej kuchni
pórkólty, aż po znakomity
deser z płonącymi naleśnikami
a la Gundel.
- Kuchnia węgierska polega
na właściwym używaniu do
brej papryki. Nie należy się jej
bać. Swoim dzieciom poda
wałam ją, gdy miały 11 mie

(NIK)

Zdjęcia małych kolarzy
mm

Prawie 400 dzieci wzięło
udział w 39. Ozięciecych
Wyścigach Kolarskich
„Głosu Pomorza"

Pierwsze zdjęcia
:iezców, którzy stanęli
na podium już w piątek
w „Głosie Słupska".

Sł ps

Daniel Klusek
daniel.klusek@mediareqionalne.pl
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Nasz dziennikarz odwiedził
ul. Solskiego. Jak mieszka się
w tej części miasta? Opinie na
www.gp24.pl/forum

Zaniedbany Stary Rynek

INTERWENCJA Spalona w części budka, w której sprzedawano kebaby, niszczejący budynek po kinie i martwe, spalone
gołębie. Taki widok Starego Rynku nie podoba się słupszczanom. Mieszkańcy pytają, kiedy ktoś zadba na rynku o porządek.
Marcin Markowski
marcin.markowski@mediaregionalne.j)l

Zdaniem naszych czytel
ników, teren przy kinie od
strasza potencjalnych spacero
wiczów oraz turystów. W
ostatnich dniach doszło tam do
wybuchu gazu w budce, w
której sprzedawano kebaby i
kurczaki z rożna. W pożarze
spłonęła część obiektu.
Nasi czytelnicy dziwią się,
że do tej pory nie uprzątnięto
kawałków plastiku, które od
leciały w chwili wybuchu.
- Do wybuchu doszło na po
czątku miesiąca, a do tej poiy
jest brudno - mówi Weronika
Markiewicz ze Słupska. - Dla
mnie najgorsze jest to, że cały
czas na placu przed byłym
kinem Milenium leży mnóstwo
martwych, spalonych gołębi.
Niektóre zostały już rozszar
pane przez mewy. To jest
straszny widok, bo w nie
których miejscach leżą po
szczególne części tych ptaków,
na przykład same skrzydła. Są
tam od wielu dni, a to przecież
padlina. W centrum błąka się

Miejscy urzędnicy zapowiadają, że martwe gołębie znikną ze słupskiego Starego Rynku.

Fot Kamli Nagórek

Czytelnicy twierdzą, że plac nięty jak najszybciej, bo jest to
mnóstwo bezpańskich kotów.
- Stary Rynek powinien być
Potem okaże się, że zwierzęta przy byłym kinie i spalonej miejsce chętnie odwiedzane wizytówką miasta, a teraz wy
gląda jak po wojnie. Na ulicy
będą roznosić jakieś choroby. budce powinien zostać uprząt przez turystów.

trwa remont i wszystko jest
rozkopane. Wokół leżą martwe
ptaki. Z budynku kina sypie
się tynk, a obok stoi popalona
budka - dodaje pan Marcin
(nazwisko do wiadomości re
dakcji) ze Słupska.
Zapytaliśmy wiec ponownie •
Janusza Gaczyńskiego, właści
ciela budynku po kinie Mile
nium, czy teren zostanie
uprzątnięty z martwych
ptaków.
- To jest padlina. Nie będę
usuwał martwych ptaków,
których części zostały rozrzu
cone po wybuchu butli z
gazem. Powinno się tym zająć
miasto, bo dotykanie padliny
może być niebezpieczne
- mówi Janusz Gaczyński.
Skontaktowaliśmy się w tej!
sprawie z rzecznikiem pra
sowym prezydenta miasta. ,
- Zgłoszę ten problem pra
cownikom wydziału gospo
darki komunalnej, mieszka- i
niowej i ochrony środowiska, j
Plac zostanie uprzątnięty j
- mówi Mariusz Smoliński, i
rzecznik prasowy prezydenta I
Słupska. •
I

Jak będzie padał deszcz, to znowu pojadę autobusem ze zniżką
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Ignacy Stopnicki ze Słupska odebrał w redakcji „Głosu Pomorza" legitymację uprawniającą go do ulgowego przejazdu autobusami miejskimi.
Pan Ignacy zgubił legity
mację kilka tygodni temu.
- Byłem najpierw na poczcie
na osiedlu Niepodległości, a
potem poszedłem do marketu
Kaufland - opowiada pan
Ignacy. Gdy wróciłem do
domu, zorientowałem się, że
nie mam dokumentu. Pomy
ślałem, że mogłem ją zostawić
na poczcie. Wróciłem tam, ale
dokumentu nie odnalazłem.
O tym, że czeka ona bez
piecznie w redakcyjnym Biurze
Rzeczy Znalezionych, panu
Ignacemu powiedział znajomy.
- To on przeczytał ogło

szenie w „Głosie". Ja nawet nie
wiedziałem, że macie u siebie
takie biuro - mówi słupszczanin. - Dziękuję osobie,
która znalazła moją legity
mację i przyniosła ją do was.
Nie korzystam codziennie z ko
munikacji miejskiej, ale gdy
pogoda jest brzydka, chętnie
jeżdżę autobusami. Dzięki le
gitymacji ponownie będę mógł
skorzystać ze zniżki.
DANIEL KLUSEK

Czekają na wbśddda
• pęk kluczy znaleziony w centrum
Słupska,

- Czasem jeżdżę autobusem, więc dobrze, że legitymacja się znalazła
- mówił Ignacy Stopnicki w redakcji „Głosu".

Mecenas Ryszatd Skowroński radzi

|

• dowód osobisty Adama Wykowskłego
z Czystej, .
• pęk kluczy znaleziony obok
przychodni przy ul. Prostej,
• pęk kluczy znaleziony obok biblioteki
przy ul. Grodzkiej,
•tablicarejestracyjna GSL 01387,
•telefon komórkowy nokia znaleziony
przy ul. Klonowej.
• naklejka legalizacyjna o numerze GS
58615,
• klucz do samochodu marki audi
znaleziony w słupskim Lasku
Północnym,
• karta płatnkza wystawiona na
nazwisko Tomasza Lewandowskiego,
• klucze do mieszkania i samochodu

wetul znalezione przy ul. Długiej
w Słupsku,
• klucz z breloczkiem ze zdjędem
znaleziony na ul. Kaszubskiej,
• zegarek damski znaleziony przy
szkole podstawowej przy ul. Banacha w
Słupsku,
• telefon samsung w etui znaleziony na
placu Zwycięstwa w Słupsku,
• dowód osobisty Anny Hlnc-Żmudzkiej
zPoborzyc
Na rzeczy znalezione przez naszych
czytelników czekamy od poniedziałku do
piątku w godz. 10-16 w sekretariacie
„Gtau Pomorza* w Słupsku przy ul.
Hemyka Pobożnego 19.

Mówią czytelnicy, tel.: 59 848 8153

Zaproszenie

Zawarła umowę przez telefon

Zobaczcie Głos

Wszyscy działkowcy są okradani

W redakcji „Głosu Pomorza" przyj
muje mecenas Ryszard Skowroński.
Doradza czytelnikom w ich proble
mach prawnych.
Nasza czytelniczka prowadzi gospo
darstwo agroturystyczne. Kilka mie
sięcy temu telefonicznie skontakto
wała się z nią przedstawicielka
wydawnictwa przygotowującego
książkę telefoniczną. Zapytała, czy
jest zainteresowana umieszczeniem
w niej reklamy. Kobieta odmówiła.
Potem jeszcze wiele razy odbierała
podobne telefony. Wreszcie, na odczepnego, powiedziała, że jest zain
teresowana i prosi o przysłanie
oferty. Po kilku dniach dostała
umowę z wydawnictwem.
Gdy zadzwoniła tam, dowiedziała
się, że telefoniczna zgoda jest to
żsama z podpisaniem umowy. Ko-

Zuzanna ze Słupska: - Z zaciekawie Baibara Klimek ze Słupska: - Na

szard Skowroński. - Jeśli sąd
stwierdzi, że umowa nie została za
warta, zamknie tym samym firmie
windykacyjnej możliwość ściągania
z niej pieniędzy.

Zachęcamy klasy ze szkół podstawo
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów do odwie
dzin w słupskiej redakcji „Głosu
Pomorza".
Podczas trwającej około godziny wi
zyty, będzie można zobaczyć re
dakcję, poznać poszczególne działy
gazety oraz pracujących w nich
dziennikarzy.
Będzie też możliwość zadawania
pytań na temat działania mediów, a
na koniec zrobimy klasie pamiąt
kowe zdjęcie.
Na zgłoszenia wychowawców i opie
kunów klas czekamy codziennie w
redakcji „Głosu Pomorza" przy
ul. Heniyka Pobożnego w Słupsku,
a także pod numerem telefonu
598488121.

DANIEL KLUSEK

(DMK)

Zapisy na spotkanie
Mecenas Ryszard Skowroński
przyjmuje naszych czytelników w
środy na bezpłatne konsultacje
prawne. Na spotkanie należy się
umówić w poniedziałek o godz.
12 telefonicznie pod redak
cyjnym numerem 59 848 8100.
Prosimy, aby dzwoniły tylko
osoby w trudnej sytuacji ży
ciowej, których nie stać na opła
cenie porad prawnika.
bieta zapytała prawnika, co po
winna zrobić, aby się z niej wycofać.
- Ta pani może wystąpić do sądu o
ustalenie istnienia bądź nieistnienia
stosunku prawnego, w tym wy
padku umowy - mówi mecenas Ry-

niem przeczytałam w „Głosie Po
morza" artykuł na temat złodziei
okradających właścicieli działek przy
ulicy Sobieskiego w Słupsku. Nie
stety, nie tylko oni mają ten pro
blem. Sama uprawiam od czterech
lat ogródek i każdego roku moje
kwiaty są kradzione. W ubiegłym
roku ścięto z mojej działki kilkadzie
siąt róż. Kiedyś wykopano mi piękny
krzew ozdobny, za który zapłaciłam
bardzo dużo pieniędzy. Wiem, jak
czują się osoby, którym złodzieje
ukradną ich plony, o które dbali
przez kilka tygodni. Policja nie może
sobie poradzić ze złodziejami, którzy
spokojnie sprzedają nasze kwiaty
przy targowiskach. Niebawem okaże
się, że będziemy musieli siać tylko
trawę, bo tylko to się opłaci.

osiedlu Niepodległości znajduje się
sporo koszy na psie odchody. Dener
wuje mnie jednak to, że nie korzysta
z nich większość właścicieli czworo
nogów. Ostatnio starszy mężczyzna
tuż przed m.oim oknem wyprowa
dził owczarka niemieckiego. Pies za
łatwił się na moich oczach.
Mężczyzna odwrócił się na pięcie i
odszedł, jakby nic się nie stało. Oczy
wiście zwróciłam mu uwagę, bo z
okna miałam widok na ogromną
psią kupę. To jednak nie pomogło.
Wyzwał mnie od najgorszych i po
szedł dalej. Moim zdaniem na na
szym osiedlu powinno być więcej
strażników miejskich, którzy kara
liby takich ludzi wysokimi manda
tami.
(WYSLJWM)

Gdzie w Słupsku powinny powstać
ścieżki rowerowe?
Opinie na stronie

atozredafaft
Maran
Małkowski
marcin.martowki@mediareqionalne.pl

www.gp24.pl/fbrum

uLHemjj^

ps

akcja^re£fakcja

598488153

w w w gp24.pl Głos Pomorza środa 8 czerwca 2011 r.

Z ulicy w strefie ekonomicznej nie da się wyjechać
INTERWENCJA Kierowcy skarżą się, że wyłączono sygnalizację świetlną przy wyjeździe ze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich zdaniem przedostanie
się na drogę do Ustki graniczy teraz z cudem.
Marcin Markowski
lgarcin.markowski@mediareqionalne.pl

Z naszą redakcją w ciągu
ostatnich dni skontaktowało
się kilku kierowców, którzy na
rzekali na to, że mieli ogromne
problemy z wyjazdem z ulicy
Braci Staniuków na główną
drogę do Ustki. Kierowcy nie

mogą zrozumieć, dlaczego dro
gowcy wyłączyli sygnalizator
świetlny.
- W niedzielę wybrałem się
z rodziną do Ustki. Pomy
ślałem, że szybciej będzie,
jadąc przez ulicę od strony
strefy ekonomicznej. To był
ogromny błąd. Stałem tam w
korku kilkanaście minut. Oka

zało się, że nie działa sygnali
zacja świetlna - mówi Wiesław
Dąbrowski ze Słupska. - Wy
jazd z ulicy Braci Staniuków
graniczy z cudem. Kierowcy ja
dący na głównej drodze nie
chcą przepuszczać tych, którzy
wyjeżdżają z ulicy podporząd
kowanej.
Także pan Zygmunt ze

Słupska twierdzi, że pracow
nicy Zarządu Dróg Miejskich
powinni jak najszybciej
włączyć sygnalizację świetlną
na tym skrzyżowaniu.
- W ubiegłym roku był po
dobny problem. Latem sygna
lizator był wyłączany, więc kie
rowcy wyjeżdżający ze strefy,
stali w długim korku. Byłem

pewien, że drogowcy wyciągną
z tego jakieś wnioski w tym se
zonie - twierdzi Zygmunt Li
siecki ze Słupska. - Niestety,
już w ostatni weekend nie dało
się wyjechać z ulicy Braci Sta
niuków. Tam trzeba po prostu
ustawić sygnalizację tak, żeby
nie utrudniać życia kierowcom
jadącym w obu kierunkach.

O sprawie poinformowa
liśmy Zarząd Dróg Miejskich
w Słupsku.
- Światła zostały wyłączone
na czas remontu przy ulicy Ba
łtyckiej w Słupsku - usłysze
liśmy od jednej z pracownic
ZDM. - Będą wyłączone
jeszcze do końca czerwca.
Potem znów będą działać. •

Komunikacyjna
dezorganizacja

www.peugeot.pl

SŁUPSK - USTKA Autobusy jeżdżą, ale tylko na rozkładzie.
W ostatnią niedzielę wy
brałem się z czteroletnim syn
kiem do Ustki. Chciałem
spędzić z nim kilka godzin nad
i morzem. To miał być radosny
męski wyjazd.
I byłby, gdyby nie problemy
z komunikacją.
Przed godz. 11 czekałem na
| autobus firmy Ramzes na
przystanku przy ul. Kołłątaja
I w Słupsku. Na pobliskiej pętli
stał pojazd tego przewoźnika.
Nie podjechał jednak na nasz
i przystanek, pojechał prosto w
ulicę Wojska Polskiego. Po
chwili przyjechał autobus
Ramzesa, w którym niemal nie
było już wolnych miejsc. Kil
kanaście osób, jakie czekały
wraz ze mną na tym przy
stanku, z trudem zmieściło się
do pojazdu. Podobnego pro
blemu nie mieli jednak pasa
żerowie na następnym przy; Stanku, którzy wsiedli do
drugiego, pustego autobusu.
- Niekiedy wyjeżdżamy na
kursy bisujące, czyli pusz
czamy na jeden kurs dwa au
tobusy - wyjaśnia Konrad Ra
domski, współwłaściciel firmy
Ramzes. - Wyjeżdżają one z
pętli przy ulicy Kołłątaja. Gdy
autobus tam stoi, każdy może
Wejść i zająć miejsce. Nie wy
kluczam, że w wakacje auto
busy bisujące będą się zatrzy
mywać również na przystanku
przy ulicy Kołłątaja.
i
Po kilku godzinach spędzo
nych nad morzem, postanowiłem wrócić do Słupska pe
kaesem z przystanku przy ul.
Portowej. Tam razem ze mną
czekało ponad 20 osób, głównie
rodziców z małymi dziećmi. Na
przystanku przeczytałem in
formację, że z powodu remontu
pobliskiej ulicy Marynarki Pol
skiej pekaesy nie zatrzymują
się tam do końca maja. Maj już
minął, pasażerowie czekali
więc na swój autobus. Jednak
się nie doczekali.
- W niedzielę przystanek
przy ulicy Portowej w Ustce
był jeszcze nieczynny. Zaczął

funkcjonować dopiero od po
niedziałku - tłumaczy Ilona
Słaby, rzecznik prasowy PKS
w Słupsku. - Informacje o tym
były na naszej stronie interne
towej i w autobusach. W wy
niku niedopatrzenia komu
nikat nie pojawił się jednak na
tym przystanku. Przepra
szamy za to pasażerów.
Kilka minut po godz. 15 zde
nerwowani rodzice i ich często
płaczące już dzieci musieli
przejść na przystanek przy
placu Dąbrowskiego. Dołączyli
do sporej grupy już oczeku
jących na autobus. Na
ogromnej tablicy w wiacie jest
napisane, że autobusy różnych
linii odjeżdżają co 20 minut.
Niestety, Nord Express, który
miał odjechać o godz. 15.20, w
ogóle nie przyjechał. Dopiero
w domu w Internecie spraw
dziłem, że w niedziele pojazdy
tej firmy kursują co dwie go
dziny.
- Co się pan przejmuje - za
gadnął mnie ustczanin, widząc
moje zdenerwowanie. - Ja je
żdżę codziennie do pracy do
Słupska. Zdarza się, że te au
tobusy potrafią odjechać kilka
minut przed czasem. Większy
ból jest spóźnić się do pracy niż
na niedzielny obiad.
- Nie mieliśmy wcześniej
skarg dotyczących mylnego
rozkładu jazdy ani autobusów
odjeżdżających przed czasem
— twierdzi tymczasem Alek
sandra Laskowska, kierownik
przewozów w Nord Ekspressie.
— Sprawdzimy to jednak.
Gdy o godz. 15.30 podjechał
autobus firmy Dana, ludzie
niemal się tratowali, byleby
tylko wreszcie znaleźć się w po
jeździe. Nie wszyscy jednak się
zmieścili. Ja i mój synek mie
liśmy szczęście, ale m in. ro
dzice z czwórką małych dzieci,
w tym jednym w wózku, już
się nie zmieścili. Oni z pewno
ścią nie będą miło wspominać
niedzielnego wypadu z dziećmi
nad morze.
DANIEL KLUSEK

POKAZ CHARAKTER
W N O W Y M PEUGEOT3 0 8
P O D C Z A S D N I O T W A R T Y C H 9-11 C Z E R W C A

5 LATGWARANCJI*
* 2 letnia gwarancja producenta * 3 lata u m o w y serwisowej „Peugeot O p t i w o y d o 100 0 0 0 k m
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 4,2 do 7,4 1/100 km, emisja CO - o d 109 do 174 g/km
** RRSO dla modelu Peugeot 308 1,4 9 8 K M Access o wartości 58 4 0 0 zł, przy wpłacie własnej 25%,
kredytowanej opłacie przygotowawczej w wysokości 5%, dla kredytu na 24 miesiqce w y n o s i 8,76%

Nowy Peugeot 308 t o zdecydowano, dynamiczna sylwetka, światta dojazdy dziennej LED, reflektory
ksenonowe i oszczędny silnik mikrohybrydowy e-HDi z systemem Stop & Start. D o tego kredyt 50/50,
kredyt z obniżonym oprocentowaniem od 0%** lub promocyjny leasing od 105%. Poznaj charakter
nowego Peugeot 308 podczas Dni Otwartych!
Przyjdź do salonu Peugeot w dniach 9-11 czerwca, weź udział w konkursie i wygraj „Weekend

z charakterem" w Paryżu albo inną atrakcyjną nagrodę dopasowaną do Twojego charakteru.

Model Peugeot 308 po raz drugi z rzędu znalazł się w czołówce w rankingu niezawodności ADAC.
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Widzisz - pisz
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcie nas
o tym.
Pod adresami: daniel.klusek@mediaregionalne.pl, marcin.markowski@mediaregionalne.pl cze

kamy na e maile z opisem sytuacji.
Zachęcamy też do przesyłania nam
fotografii. '
Interwencje można również zgła
szać pod nr. tel.: 59 8488121,
598488153.

Biesiekierz
MOJSIUK MOTOR
Stare Bielice 128

Szczecin
DREWNIKOWSKI
ul. Bagienna 36d

1340811K01A

Więcej o gospodarce, inwestycjach,
finansach i ekonomii piszemy
w Internecie.
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Gaz łupkowy budzi nadzieje
BIZNES - Czy lokalnefirmy będą mogły zarobić przy wydobywaniu gazu łupkowego? - pytali w poniedziałek
członkowie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dowiedzieli się, że jest za wcześnie, aby mówić o eksploatacji.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@mediaregionalne.pl

Do wymiany zdań między
przedsiębiorcami,
samo
rządowcami a przedstawi
cielem kanadyjskiej spółki
Lane Energy Poland, która
bada zasobność gazu łupko
wego w naszym regionie, do
szło w siedzibie Wyższej Hanzeatycłriej Szkole Zarządzania
w Słupsku.
Z wypowiedzi członków
Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynikało, że gene
ralnie pozytywnie odbierają
działania firm, które badają
złoża gazu łupkowego.
- Gdyby doszło do wydo
bycia gazu, to nasz region
mógłby na tym skorzystać
- deklarował Krzysztof Ignaczak, wiceprezes SIP-H. Jed
nocześnie zapytał, czy lokalne
firmy będą mogły zarobić
przy wydobyciu gazu łupko
wego.
- Na razie prowadzimy od
wierty próbne. Jest jeszcze za
wcześnie, aby mówić o wydo
byciu gazu. Jak nasze poszu
kiwania zakończą się suk
cesem, to dopiero wtedy
zapadną dalsze decyzje
- uspokajał Kamlesh Parmar,

- Na razie jest za wcześnie na szczegółowe deklaracje o współpracy z miejscowymi firmami- odpowiadali przedstawiciele Lane Energy Roland
słupskim przedsiębiorcom. Z lewej tłumacz, obok Kamlesk Parmar, dyrektor Lane Energy Roland.
FoL Kami Nagórek

dyrektor na Polskę firmy
Lane Energy Poland, który
był prelegentem i gościem
uczelni.
Inni przedsiębiorcy pytali,
czy wydobycie gazu nie na
ruszy stosunków wodnych i nie

będzie groziło tym, że za
braknie nam wody. - Nie ma
takiej możliwości - uspokajał
również dyr. Parmar.
Natomiast między sobą
przedsiębiorcy zastanawiali
się, kto tak naprawdę będzie

zarabiał na wydobyciu gazu w
naszym regionie i gdzie warto
kupić pole, aby je korzystnie
sprzedać firmie wydobywczej.
Ze strony Kamlesha Parmara
żadne konkrety nie padły. Ze
brani usłyszeli tylko, że do

gmin trafia część opłaty kon
cesyjnej. Nie jest też wyklu
czone, że gminy będą partycy
pować
w
podatku
węglowodorowym, który mu
siałyby płacić firmy wydoby
wające gaz łupkowy.

W imieniu samorządowców
głos zabrał Ryszard Wittke,
wójt gminy Nowa Wieś
Lęborska, na terenie której
przeprowadzono już próbne od
wierty w Łebieniu. Według
niego wydobycie gazu byłoby
dużą szansą dla popegeerowskiej gminy, ale najpierw
trzeba dokładnie zbadać, czy
te działania nie byłyby szko
dliwe dla środowiska.
- Najważniejsza jest woda,
bo bez wody, nawet gdyby się
miało złoto, byłoby trudno
przeżyć. Tę sprawę muszą
zbadać specjaliści - podkre
ślał wójt. Dzielił się także
swoimi spostrzeżeniami, które
poczynił, gdy wieczorem od
wiedzał plac, gdzie prowa
dzono odwiert. - Nie czułem
żadnych wstrząsów. Miesz
kańcy usytuowanych 800 me
trów od tego miejsca domów
także na nic się nie skarżyli
- opowiadał.
Za to swoje wątpliwości
przypomniał również Bogdan
Żabiński, sołtys wsi Niestkowo,
gdzie mieszkańcy przed kilku
tygodniami przegłosowali, że
nie życzą sobie, aby wydoby
wano gaz w pobliżu ich domów.
Ten wątek jednak nie został
rozwinięty. •

Latem łatwiej o pracę, ale po sezonie znowu może przybyć bezrobotnych
PRACA Spada bezrobocie w Słupsku i powiecie. W maju w regionie ponad 600 osób znalazło zatrudnienie. Część z nich dzięki pracy sezonowej w budownictwie, przetwórstwie i gastronomii.
W maju, wedle statystyk
prowadzonych przez PUP,
609 osób znalazło pracę, tym
samym liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w tym
urzędzie spadła do 12710
osób. Ponad połowę tej liczby
to kobiety. Majowe statystyki
pokazują, że w Słupsku bez
pracy pozostaje 11 proc. osób
zdolnych do pracy, a w po
wiecie 24,6 proc. - Wynika to

z tego, że większość ofert,
jakie mamy dla naszych pe
tentów, to oferty pracy ze
Słupska. W niewielkim
stopniu uzupełniają je oferty
pracy w Ustce - wyjaśnia Ja
nusz Chałubiński, dyrektor
PUP w Słupsku. - Dodat
kowo, bezrobotni z powiatu
muszą się liczyć z trudno
ściami komunikacyjnymi.
Osoby bez samochodu nie do

jadą do Słupska na drugą czy
trzecią zmianę - dodaje.
Większość ofert, jakie Urząd
Pracy posiada w swojej ofercie,
to praca krótkoterminowa,
umowy o dzieło lub na zlecenie.
- Dziennie mamy około 700
ofert pracy sezonowej dla na
szych klientów - podkreśla dy
rektor PUP w Słupsku.
Jak informuje szef słup
skiego PUP od wielu lat w

okresie wiosenno-letnim ob
serwowany jest spadek bezro
bocia w Słupsku i powiecie, co
ma związek z dużą ilością ofert
prac sezonowych. Wiosną roz
kwita branża budowlana,
wzrasta zatrudnienie w fir
mach zajmujących się prze
twórstwem rybnym i w rolnic
twie, zaś u progu lata rozpędu
nabiera branża turystyczna.
- Nadmorskie miejscowości

zaczynają przyciągać turystów,
a oni generują nowe miejsca
pracy - zauważą Edyta Koło
dziejska, pośrednik pracy w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Słupsku.
Jednak po sezonie staty
styki bezrobocia zapewne
znów poszybują w górę - przy
będzie osób bez pracy. - Do
datkowo mamy doniesienia o
zwolnieniach grupowych, jakie

zapowiada choćby Morpol
- podkreśla dyrektor słup
skiego PUP. - To, że mamy
niedoskonały rynek pracy, wy
nika z faktu, że nie ma na
pływu kapitału w regionie. Li
czymy, że podsłupska spec
jalna strefa ekonomiczna w
Radzikowie przyciągnie inwe
storów, którzy utworzą nowe
miejsca pracy.
.
(AR)

V/Y/V/, ,Y/ViV.h-.l
278511K01C

W Ustce w sezonie parkowanie
będzie płatne. Napisz, co o tym
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Usteckie przepychanki nad mapą
SAMORZĄD Zaostrza się spór między miastem Ustka a gminą Ustką. Radni z gminy zastanawiają się nad nałożeniem
embarga na miasto. To ma być kara za pomysł Ustki, aby zabrać gminie wsie Przewłoka i Wodnica.
Marcin Prusak
martin.prusak@mediaregionalne.pl

W najbliższy piątek na sesji
spotkają się radni gminy
Ustka. Kluczowym elementem
obrad ma być przyjęcie stano
wiska rady gminy w sprawie
przyłączenia Przewłoki i Wod
nicy do miasta Ustka. Radni
gminni gremialnie opowie
dzieli się przeciwko zamianie
granic. W piątek mają podjąć

decyzję o sposobach nałożenie
eqabarga na Ustkę. Na czym
ma ono polegać? - Na wstrzy
maniu
wszelkich
form
współpracy z miastem Ustka
- mówi Bogdan Żabiński, prze
wodniczący Rady Gminy
Ustka. - Ustce zależy na
współpracy w sprawie uzdro
wiska, bo bez wsparcia na
szymi terenami i złożami boro
winy miasto nie utrzymałoby
statusu uzdrowiska.

W dyskusjach z mieszkań
cami gminy radni głośno za
stanawiają się nad bardziej ra
dykalnymi formami embarga.
W czasie poniedziałkowego
spotkania z mieszkańcami
gminy rozmawiano o możli
wości blokady dróg wiodących
do Ustki przez gminę Ustka. Nasza gmina otacza Ustkę z
każdej strony, tylko morzem
ustczanie mają swobodny do
stęp do siebie - zwraca uwagę

Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt
gminy Ustka.
Na pomysł'wprowadzenia
embarga przez gminę usteccy
radni reagują nerwowo. - Jak
chcą blokować drogi, to proszę
bardzo - mówi Adam Brzóska,
przewodniczący Rady Miasta
w Ustce. - Na swoich drogach
gminnych mogą ustawić szla
bany. Ale co mogą zrobić na
drodze krajowej?
Usteccy samorządowcy za

znaczają, że reakcja ich ko
legów z gminyjest zbyt daleko
idąca. - Przecież nie ma żadnej
uchwały w sprawie przy
łączenia Przewłoki i Wodnicy
do Ustki - zaznacza Brzóska.
— Na razie zobowiązaliśmy
burmistrza do przedstawienia
nam informacji o tym, jakie są
możliwości takiego przejęcia,
ile to kosztuje, jakie warunki
trzeba spełnić, żeby do tego do
prowadzić. Kiedy będziemy

dysponować taką wiedzą roz
poczniemy rozmowy z gminą.
Wniosek o przyłączenie do
Ustki nowych terenów poparło
13 radnych usteckich, jeden się
wstrzymał, jeden był nie
obecny. Popierający argumen
towali, że sami mieszkańcy
gminnych osiedli pod Ustką
chcą zmiany ich nazw, aby na
wiązywały do Ustki, np.
osiedle Przewłoka chcą prze
mianować na „Nową Ustkę". •

Publiano-prywatny interes na fotoradaradi
DROGI Strażnicy gminni w Trzebielinie walczą z piratami drogowymi przy pomocy już dwóch fotoradarów. Aby w pełni korzystać z obu urządzeń, jeden ze
strażników pilnuje fotoradaru w prywatnym samochodzie.
Straż Gminna w Trzebie
linie funkcjonuje już ponad
rok. Choć została powołana,
aby dbać o porządek i bezpie
czeństwo w gminie wyraźnie
skupia uwagę na walce z pira
tami drogowymi. Już w
kwietniu ubiegłego roku stra
żnicy z Trzebielina zaczęli
używać fotoradaru, który zo
stał wypożyczony od prywatnej
firmy.
- Nie na zasadzie udziału w
zyskach, ale za stałą kwotę
miesięcznej dzierżawy. Poza
tym firma, od której dzierża
wiliśmy i dzierżawimy fotoradar, nie ma z nami nic
wspólnego. Sami, bez żadnych
pośredników, obrabiamy zdję
cia osób, które przekroczyły do
puszczalną prędkość - tłu
maczy Henryk Czernecki,
komendant Straży Gminnej w
Trzebielinie. Według niego, ta
decyzja była bardzo dobra.
- Od czerwca do końca
grudnia ubiegłego roku odno
towaliśmy 10 tysięcy wykro
czeń drogowych. Zdarzało się,
że w miejscach, gdzie obowią
zuje ograniczenie prędkości do
50 kilometrów na godzinę, kie

W piątek w „Głosie"

rowcy mieli na liczniku nawet
145 km na godzinę. Szcze
gólnie często ograniczenie ła
mali motocykliści, którym wy
dawało się, że są nieuchwytni
- dodaje komendant Czer
necki.
Jego zdaniem efekty już są,
bo fotoradar przyczynił się do
tego, że spora grupa kierowców
zaczęła zwalniać. - Poza tym
od czasu, gdy używamy foto
radaru, nie mieliśmy na na
szych drogach śmiertelnego
wypadku — podkreśla.
Dlatego w tym roku gmina
Trzebielino ponownie wydzie
rżawiła fotoradar na okres od
kwietnia do sierpnia. Na do
datek -jak zauważyli nasi czy
telnicy - sprawiła sobie jeszcze
własny.
- Tak, gmina kupiła foto
radar w przetargu. Prze
szliśmy już specjalne szkolenie,
mamy wymagamy certyfikat i
od 24 maja korzystamy z niego.
Uzgodniliśmy z policją, gdzie i
kiedy będziemy go wystawiać
— przyznaje komendant Czer
necki.
Na temat finansowego
aspektu dzierżawy i zakupu fo-

Odkrywanie Ameryki
na rowerze
Już na mapie odległość z
Buenos Aires do podnóża
Andów wzbudza respekt.
Pochodzący ze Słupska
Zbyszek Melerowski przebył
tę drogę na rowerze. A
potem jeszcze przebrnął
same góry. Dojechał do Valparaiso w Chile. Od At
lantyku do Pacyfiku. Tak
marzenia obrócił w
rzeczywistość.
Jego opowieść z podróży w
piątek w Magazynie
„Głosu".

toradu komendant Czernecki
nie chce rozmawiać, bo to są
kompetencje gminy.
- Gminajest tak pazerna, że
strażnik wozi ten nowy foto
radar prywatnym samo
chodem - uważa nasz czy
telnik, który zwrócił uwagę na

tę praktykę, obserwując sto
jący pojazd przy fotoradarze.
- Tu nie chodzi o pazerność,
ale o to, aby sprzęt był w pełni
wykorzystany.
Ponieważ
mamy tylko jeden samochód,
zawarłem ze strażnikiem
umowę na wykorzystanie jego

W piątek w „Głosie"

Kubica coraz bliżej toru

prywatnego auta. Przy jego po
mocy pilnuje ustawiony na po
boczu fotoradar. Wszystko jest
legalne - uważa komendant
Czernecki.
- Czy poza tym macie
jeszcze czas na inne działania?
- zapytaliśmy komendanta.

W sobotę w „Głosie"

Kufelek, a nawet dwa
dobre na zdrowie

No tego to naprawdę nikt
się chyba nie spodziewał, a
już najmniej zatwardziali pi
wosze. Lekarze udowodnili
niedawno, że dwie butelki
piwa wypijane codziennie
W piątek miną równo cztery
lata od koszmarnie
wyglądającego wypadku
Roberta Kubicy w GP
Kanady. To nie przypadek,
że akurat przed tym Grand
Prix, które wygrał rok po
zdarzeniu, pojawiły się

sygnały, że Polak wróci do
ścigania, po kolejnym
wypadku, i to jeszcze w tym
sezonie.
Kiedy Robert Kubica wróci na
tor Formuły 1? Czytaj w
pakowym wydaniu

- Pracy jest bardzo dużo.
Jakoś sobie radzimy. Wkrótce
będzie trochę łatwiej, bo za
trudnimy jeszcze jednego stra
żnika, który właśnie prze
chodzi szkolenie - mówi
komendant Czernecki.
Tomasz Czachowski, wójt
Trzebielina, potwierdza, że
strażnik gminny korzysta z
prywatnego samochodu. - Ale
tylko do pilnowania fotora
daru. Przewozimy obydwa
urządzenia razem samo
chodem służbowym straży
gminnej - podkreśla wójt Cza
chowski.
Jego zdaniem mieszkańcy
gminy, którzy mieszkają przy
ruchliwych ulicach, są bardzo
zadowoleni z fotoradarów, bo
odczuli poprawę bezpieczeń
stwa.
A ile gmina zarobiła na
wpływach z mandatów?
— Za 2010 rok do budżetu z
tego tytułu wpłynęło 950 ty
sięcy zł. To nie są nadzwy
czajne pieniądze, ale «takie,
które wynikają z policyjnego
taryfikatora—uściśla wójt Cza
chowski.

zawału i innych chorob
serca. Ale czy to oznacza, że
cztery butelki redukują
zagrożenie tymi
schoizeniamidozera?
Piszemy o tym w sobotę w
dodatku „Weekend z
rodziną".

ZBIGNIEW MARECKI
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Rewolucja w przedszkolach
LĘBORK Zamiast ryczałtu, opłata za godziny. Dodatkowo - umowa podpisywana z placówką i zniesienie ulg dla
rodziców, którzy wyślą do przedszkola dwójkę lub więcej dzieci. Są już nowe zasady opłat w miejskich przedszkolach.
Grzegorz Bryszewski
grzegorz.bryszewski@mediaregionalne.pl

Aktualnie w lęborskich
przedszkolach obowiązuje tzw.
miesięczna opłata stała, która
wynosi 120 złotych za dziecko.
Oprócz niej rodzice opłacają
także 4,50 złotego dziennie za
wyżywienie. Według nowych
zasad, które zostaną wprowa
dzone od września, opłata stała
zostanie zniesiona, a rodzice za
płacą 2,10 złotego za każdą do
datkową godzinę (bo pierwsze
pięć godzin jest ustawowo bez
płatne), która ich pociecha
spędzi w przedszkolu. To, ile
konkretnie zapłaci dany rodzic,
będzie zależało od umowy cy
wilno-prawnej, którą rodzic pod
pisze z przedszkolem. W tym
dokumencie zadeklaruje on, ile
godzin jego dziecko spędzi w
przedszkolu i na tej podstawie
będzie wyliczana miesięczna
opłata.
Według urzędników miej
skich dla rodziców, którzy zo
stawią swoje pociechy w przed
szkolach na średnio osiem godzin
dziennie opłata miesięczna we
dług nowych zasad ma wynosić
podobnie tyle ile opłata rycza
łtowa, czyli około 120 złotych.

szkoli się nie zmienią, a pieni
ędzy z opłat będzie mniej.
Takich obaw nie ma jednak
Teresa Cygan, dyrektorka
Przedszkola nr 6 w Lęborku.
- Na tym etapie możemy
tylko przewidywać, na ile go
dzin rodzice będą najczęściej zo
stawiali u nas dzieci. A z moich
obserwacji wynika, że rodzice są
dobrze zorientowani w szcze
gółach nowego rozwiązania i
oceniają je dobrze - podkreśla
dyrektorka. - Podpisywanie
umów z rodzicami powinno
pójść sprawnie. W deklaracjach
rodzice wpisywali dokładną
liczbę godzin, które ich pociechy
spędzą w przedszkolu, będzie
też oczywiście możliwość
późniejszych zmian takich
ustaleń. W Lęborku przestaną
obowiązywać ulgi w opłatach
dla rodziców, którzy wyślą do
przedszkola dwójkę lub więcej,
Zamiast ryczałtu, opłata za każdą dodatkową (poza tymi ustawowo bezpłatnymi) godzinę spędzoną w przedszkolu. Właśnie według takich zasad dzieci. Urzędnicy tłumaczą, że
będzie rozliczany od września pobyt dziecka w lęborskim przedszkolu.
FoL Krzysztof Fakman
takie rozwiązanie było kontro
wersyjne i przez wielu uwa
- Kflakrotnie już sprawdza sięcznej ma dać wysokość opłaty uchwalona przez radnych pod oszczędzać na opłatach. A żane za niesprawiedliwe.
liśmy w placówkach, na ile go podobnej do tej ryczałtowej czas ostatniej sesji Rady Miasta. miasto może wpaść w kłopoty,
- Pobyt dziecka w przed
dzin najczęściej rodzice zosta - mówi Agnieszka Redzko, kie Tam część radnych wypowia jeśli rodzice będą przyprowa szkolu można traktować jako
wiają swoje dzieci. Najczęściej rownik Referatu Oświaty w dała się jednak sceptycznie na dzali dzieci tylko na pięć dar usługę. A jeśli każde ma takie
jest to właśnie osiem godzin, dla Urzędzie Miejskim w Lęborku. temat takiego rozwiązania.
mowych godzin — mówił Maciej same warunki, to i opłaty dla
tego właśnie ustaliliśmy stawkę
Nowa forma pobierania opłat
- Łatwo można przewidzieć, Szreder, radny niezrzeszony. rodziców powinny być takie
240 złotego, która w skali mie za lęborskie przedszkola została że rodzice będą próbowali - Koszty funkcjonowania przed same - tłumaczą. •

Wakacje tuż tuż, a strzeżonych kąpielisk jak na lekarstwo
LATO Wszystko wskazuje na to, że w wakacje mieszkańcy powiatu będą mieli do dyspozycji tylko pięć miejsc do kąpieli. W ubiegłym roku było ich dziesięć.
Tylko trzy z tych miejsc
będą miały status kąpielisk z
prawdziwego zdarzenia. Pozo
stałe to tzw. miejsca trady
cyjnie wykorzystywane do
kąpieli, gdzie uzyskanie zgody
sanepidu jest stosunkowo
łatwe.
W wakacje mieszkańcy i tu
ryści będą mogli plażować nad
morzem w Łebie w trzech miej
scach, które w tym roku pod
trzymały status kąpieliska,
oprócz tych miejsc do dyspo

zycji będą dwie plaże na Je
ziorze Lubowidzkim. Chodzi o
tzw. plażę miejską i punkt na
plaży przy tzw. Minimaxie. W
przypadku Jeziora Lubowidzkiego nie ma mowy jednak o
strzeżonym kąpielisku, te
plaże będą miały status tzw.
miejsc tradycyjnie wykorzy
stywanych do kąpieli.
- W takim przypadku dzie
rżawca czy też właściciel te
renu nie musi go ogradzać i
płacić za ratownika - tłumaczy

Zbigniew Barański, dyrektor
lęborskiego sanepidu. - Jeśli
chodzi o jakość wody, to ją ba
damy przez rozpoczęciem użyt
kowania takiej plaży, później
właściciel musi zlecić w profe
sjonalnym laboratorium dwa
badania wody i przekazać nam
wyniki. Jeśli chodzi o Jezioro
Lubowidzkie to być może
status miejsca tradycyjnie wy
korzystywanego do kąpieli
będzie też miała plaża przy
LOK Nie otrzymaliśmy

atacji gazu łupkowego. Jurys opisał w
skrócie proces poszukiwania surowca
i sposoby jego eksploatacji, kilka
krotnie odnosił się także do informacji
dotyczących zagrożeń środowiska, do
których może dojść podczas eksplo
atacji. - Jeśli chodzi o powiat lęborski
to gazonośne łupki znajdują się na
głębokości około trzech kilometrów.
Nie ma więc możliwości, żeby ich eks
ploatacja, która prowadzona jest za
pomocą wody wzbogaconej środkami
chemicznymi, zanieczyściła źródła
wody pitnej. Bo te znajdują się zale
dwie kilkadziesiąt metrów pod ziemią
- przekonywał dyrektor gdańskiego
oddziału PIG. Leszek Jurys skomen
tował także medialne doniesienia
mówiące o tym, że Polska oddaje za

plaże na terenie gminy Cewice.
- Chcemy zgłosić punkty nad
jeziorami Siemirowickim i
Brody. Musimy jednak jeszcze
poczekać na załatwienie for
malności i dokończyć ustalenia
z właścicielami tych terenów.
W przypadku plaży nad Je
ziorem
Siemirowickim
będziemy mogli zapewnić kąpi
ącym opiekę ratowników z
Ochotniczych Służb Ratowni
czych. To efekt umowy, którą
gmina podpisała z tą organi

mmmmmmmmsmii

| Lębork
O gazie łupkowym na Lęborskich Dniach Techniki.
Specjaliści: platform wiertniczych dużo nie będzie.
- Wiele osób obawia się, że podczas
eksploatacji gazu łupkowego na ca
łych Kaszubach będzie stała
ogromna liczba platform wiertni
czych. I od razu państwu mówię, że
tak nie będzie. Bo wieże używane są
tylko podczas poszukiwań złóż
- tłumaczył w auli lęborskiego me
chanika Leszek Jurys, dyrektor gda
ńskiego oddziału Państwowego In
stytutu Geologicznego.
Wystąpienie gdańskiego naukowca
rozpoczęło już 28. z kolei edycję
Lęborskich Dni Techniki, których te
matyka skupiała się na „Geolo
gicznym bogactwie ziemi lębor
skiej". Popularnonaukowy wykład
gdańskiego naukowca poświęcony
został głównie tematyce eksplo

jednak jeszcze oficjalnego
wniosku w tej sprawie.
Instytucje, które zgłaszają
kąpieliska do sanepidu, muszą
to zrobić co najmniej na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem
ich funkcjonowania. Gminy,
które chciałyby mieć na swoim
terenie takie miejsca, mają
więc jeszcze trochę czasu na
załatwienie formalności. Jeśli
uda się je szybko załatwić, to
do listy miejsc do kąpieli w po
wiecie dołączą jeszcze dwie

280 dni we dwoje

Wręczyli
certyfikaty

(GREG)

(GREG)

W.sobotęw„Głoae"

Lębork

bezcen drogocenne złoża. Tłumaczył,
że opłata za eksploatacje złóż jest
dzielona na fundusz ochrony środo
wiska i trafia do gminy, na której pro
wadzone jest wydobycie.
- Według nowego prawa aż 90 pro
cent takiej kwoty trafi do gminy. Co
oznacza, że dana gmina może do
stać pokaźne pieniądze bez prak
tycznie żadnego wysiłku. Pogląd o
tym, że Polska może dużo stracić na
przekazaniu złóż firmom wydobyw
czym nie ma też żadnych wiarygod
nych podstaw. Chociażby z tego po
wodu, że nie ustalono dotychczas
opłaty eksploatacyjnej za wydobycie
gazu łupkowego - zaznaczał naukowiec.

zacją - infonnuje Jerzy Pernal,
wójt gminy Cewice.
Już teraz wiadomo, że w
tym roku nie będzie kąpieliska
nad jeziorem Sarbsko. Właści
ciel tego miejsca nie wystąpił
do gminy ze specjalnym wnio
skiem. W tym przypadku pro
blemem mogły być dodatkowe
formalności, które przewidują
przepisy. Chodzi chociażby o
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Podczas Lęborskich Dni Techniki
ogłoszono wyniki prestiżowego
konkursu „Certyfikatu Promocji
ziemi lęborskiej". Przed wyczyta
niem nazwisk nie obyło się bez
emocji.
W kategorii przedsiębiorstwo na
grodzono - spółkę ZWAE, osobo
wością został ojciec Piotr Pawlik
proboszcz parafii rzymskokatolic
kiej p.w świętego Jakuba Apo
stoła.
Certyfikatem nagrodzono również
Lęborskie Stowarzyszenie św. Ja
kuba.
Nagrodę specjalną otrzymał prof.
Bolesław Mazurkiewicz i Lęborski
Klub Przedsiębiorców.
(GREG)
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Ciąża to może być naprawdę
fantastyczny okres w życiu
kobiety, nawet jeśli musi
ona, dla dobra dziecka,
zmienić co nieco w swoim
stylu życia.
Co powinna jeść kobieta
spodziewająca się dziecka,
na co musi uważać, jak ma
o siebie dbać? Czy i jak
partner może jej w tym
pomóc?
Piszemy o tym w sobotę
w dodatku „Weekend
z rodziną".

W Łebie powstanie aleja
Prezydencka. Czy podoba ci się taka
forma promocji Łeby. Opinie

Napisz
Andizej
Gurba
andtzei.qurba@mediareqionalne.pl

www.gp24.pl/galene

w godz. 12.00-15.00

Bytów

697770129
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Starym parowozem nad morze
A TO CIEKAWE Drugiego lipca będzie okazja do podróży turystycznym pociągiem z Poznania do Ustki, który poprowadzi
parowóz. Zaplanowano wiele przystanków m.in. w Miastku.
Pociąg odjedzie z Poznania
o godz. 6. W Szczecinku
będzie o godz. 9.50, w
Miastku ok. 10.30, w Słupsku
o 11.50, a w Ustce o 12.15.
Ten rozkład może jeszcze ulec
zmianie w zależności od dłu
gości postoju na poszczegól
nych stacjach. W Ustce tu
ryści spędzą około 5 godzin.
Wezmą udział w imprezach z
okazji Dni Ustki. Jedną z
atrakcji dla pasażerów po
ciągu będzie rejs histo
rycznym statkiem transpor
towym. Powrót z Ustki
zaplanowano o godz. 17.10.
W Miastku pociąg powinien
zameldować się około godz.
18.50.
Można już rezerwować bi
lety za pośrednictwem strony
internetowej: www.turkol.pl.
Jest
tam
dostępna
„gwiazdka" z napisem rezer
wacja i wszelkie instrukcje.
Na stronie jest też opis tury
stycznego przejazdu. •

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@mediaregionalne.pl

Przejazd pociągu o nazwie
Galeon organizuje Instytut
Rozwoju i Promocji Kolei w
Poznaniu wraz z Przewozami
Regionalnymi PKP. Instytut
to stowarzyszenie, które pro
paguje turystykę kolejową.
Pod koniec maja tego roku In
stytut zorganizował tury
styczny przejazd z Poznania
do Kołobrzegu. 2 lipca od
będzie się przejazd na trasie
Poznań - Piła - Okonek
- Szczecinek - Miastko
- Kępice - Słupsk - Ustka i z
powrotem. - Pociąg będzie
składał się z parowozu z
Wolsztyna oraz 6-7 wagonów,
w tym specjalnego wagonu
restauracyjnego. Zapraszamy
całe rodziny. Gwarantujemy
wiele atrakcji i miłą atmos
ferę - mówi Katarzyna Skopiec z biura Instytutu Roz
woju i Promocji Kolei. Wsiąść
do turystycznego pociągu
można na każdej stacji.
- Wszystkie miejsca w po
ciągu będą numerowane.
Bilet na całą trasę kosztuje
88 złotych, ulgowy 44 złote.
godzin spędzą w Ustce turyści,
Jeśli turyści będą wsiadać na Instytut Rozwoju i Rromoqi Kolei organizuje kolejowe turystyczne eskapady z parowcami w całym kraju. Z majowej podróży pociągiem Pirat ł
innych stacjach, cena będzie Poznania do Kołobrzegu skorzystało aż pół tysiąca osób. Inne turystyane pociągi to m in. Ziemianin, Pojezierze, Piast. f»l akm*™» instytutu «om* t hm# w którzy przyjadą pociągiem.
niższa - oznajmia Skopiec.

Raz do wody, raz do piaskownicy.Poświęcą grób nieznanych żołnierzy
Jezioro Jeleń dla dzieci.

ZAPROSZENIE W niedzielę w Borowym Młynie, gm. Lipnica, odbędzie się uroczystość poświęcona
pamięci saperów.

REKREACJA Do końca lipca tego roku nad jeziorem Jeleń w Bytowie ma powstać nowy plac zabaw Związana jest ona z 55. czeniu Kapliczki Borowiackiej prawosławnego, ewangelic
rocznicą zakończenia akcji Mateńki, przy której we kiego oraz katolickiego. Po
oraz miejsce wypoczynku.
rozminowywania kraju po wspólnej mogile polegli w mszy nastąpi poświęcenie
Ratusz właśnie ogłosił prze
targ na wykonanie prac. Oferty
przyjmowane są do połowy
czerwca. Na nowym placu
zabaw będzie piaskownica oto
czona drewnianymi kołkami.
Pojawią się siedziska i drew
niane ławki oraz cztery hu

śtawki. Miejsce wypoczynku to
krąg paleniska, pniaki do sie
dzenia, ławy drewniane, stół z
ławami, duża altana. Dookoła
zaprojektowano nawierzchnię
żwirową i brukową oraz po
sadzki i placyk z kostki bru
kowej. Ratusz zastanawiał się

drugiej wojnie światowej. Po
święcony zostanie też Grób
Nieznanych
Żołnierzy,
których szczątki ekshumo
wano na początku tego roku
w okolicznych lasach. - Uro
czystość odbędzie się na te
(ANG) renie przykościelnym w oto

też nad urządzeniem tzw. zie
lonej siłowni m.in. z linarium,
a więc z urządzeniami do za
bawy, które wymagają sporej
aktywności fizycznej. Osta
tecznie nie znaleziono na nią
pieniędzy.

Nocna Zmiana Blusa zagrała w Miastku.
_
Zespół dołożył swoją cegiełkę do odbudowy szpitala.
W domu kultury odbył się bluesowy
koncert. Zagrał i zaśpiewał Sławek
Wierzcholski z Nocną Zmianą Bluesa
oraz gościnnie Jan Błędowski.
- Po raz kolejny okazało się, że liczy
się jakość, a nie ilość - krzyknął ze
sceny Sławek Wierzcholski do pu
bliczności. Muzycy podczas prawie
dwugodzinnego koncertu nie
oszczędzali się. Zespół podarował trzy
płyty, które sprzedano w<zasie kon
certu. Uzyskane pieniądze, podobnie
jak i ze sprzedaży cegiełek zamiast bi
letów wstępu, zasilą konto odbu
dowy szpitala. To 600 złotych.
(ANG)
ZOBACZ FUM I ZDJĘCIA NA
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Blues na najwyższym poziomie w miasteckim domu kultury, fol Andrzej Gurt»

Grobu Nieznanych Żołnierzy
narodowości rosyjskiej i nie
mieckiej. Ceremonię uświetni
asysta wojskowa oraz poczty
sztandarowe m.in. wojska, or
ganizacji kombatanckich,
szkół.
(ANG)

Rajd
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I Koncert

1945 roku na minach saperzy
1. Brygady Saperów Wojska
Polskiego - mówi Jerzy Talewski, prezes Fundacji Nasze
Gochy. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 11 mszą ekume
niczną odprawioną przez
księży kapelanów wyznań:

Kierowca
uwięziony w aucie

Przeszli i przejechali wiele kilometrów.
Wrócili zmęczeni, ale weseli.

Wczoraj około 8 rano doszło do gro
źnego wypadku w Mokrzynie, gm.
Bytów. Kierowca ciężarówki na za
kręcie drogi stracił panowanie nad
pojazdem, zjechał na przeciwny pas i
uderzył w bok fiata albea. Następnie
auto wpadło do rowu i przewróciło się
na bok. 54-letni kierowca ciężarówki
został uwięziony w kabinie. Strażacy
musieli ją rozciąć, aby dostać się do
mężczyzny. Udało się to po godzinie.
Kierowca samochodu ciężarowego ze
złamaną nogą został przewieziony do
bytowskiego szpitala. Nic nie stało się
kierowcy fiata. Utrudnienia na drodze
krajowej trwały przez kilka godzin.
Kierowca ciężarówki został ukarany
mandatem.

Przed miasteckim ratuszem zako
ńczył się oficjalnie kilkudniowy XII
Pomorski Rajd Kluka zorganizowany
przez oddział gdański PTTK.
To największy na Pomorzu rajd kwa
lifikowany. Około 100 osób przez
kilka dni pokonało wiele kilometrów
na trasach pieszych i rowerowych. Do
Miastka dotarli zmęczeni, ale zado
woleni. W czasie wędrówki był czas
na miejskie i leśne gry, konkursy i
próby sprawnościowe. Też na zwie
dzanie Miastka, Koczały oraz okolic,
gdzie wytyczono trasy. W czasie uro
czystego zakończenia, które odbyło
się przed miasteckim ratuszem,
wręczono puchary i nagrody. - Je
stem bardzo zadowolony z imprezy.
Dopisywała nam pogoda, było wiele

(ANG)

Zakończenie rajdu przed

miasteckim ratUSZem* Fo.t Andrzej Gvbra
atrakcji - mówi Daniel Nazaruk, ko
mendant rajdu.
(ANG)
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UWAGA WSZYSCY POSIADAJĄCY WAŻNE PRAWO JAZDY!
ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE KIEROWCY POSIADAJĄCY WAŻNE PRAWO IAZDY,
KTÓRZY STWARZAJĄ RYZYKO ZAISTNIENIA WYPARKO DROGOWEGO

POWINNI W WEEKEND 24-26 CZERWCA 2011R.
POZOSTAĆ W DOMACH!
NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE DOTYCZY ZWŁASZCZA TYCH. KTÓRZY KIERUJĄC POJAZDEM
W RUCHU LĄDOWYM PRZEKRACZAJĄ LIMITY PRĘDKOŚCI, WYPRZEDZAJĄ NA UNII CIĄGŁEJ,
NIE ZAPINAJĄ PASÓW DEZPIECZEŃSTWAI NIE PRZEWOŻĄ DZIECI W FOTELIKACH...
W DOMACH POZOSTAĆ POWINNI RÓWNIEŻ Cl KIEROWCY, KTÓRZY CZUJA ZMĘCZENIE
LUR SENNOŚĆ, ZAŻYWAJĄ LEKI OBNIŻAJĄCE ZDOLNOŚCI PSYCHOFIZYCZNE,
A NAWET OSODY ZESTRESOWANE.

SPRAWDŹ. CZY MUSISZ ZOSTAĆ W DOMU
WWW.WEEKEHDDEZOFIAD.PL
Naród

9%%
www.weekendhezofiar.pl

Organizator:

n

GDDKiA

Partnerzy:
MINISTER

Ministerstwo Zdrowia

INFRASTRUKTURY
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O ofertach
pracy,
zmianach
w przepisach
piszemy
obszernie na:

pracanauka

regiopraca.pl

www.gk24.pi/praa
www.gp24.pl/praa
www.as24.pl/praa

środa 8 czerwca 2011 r.

Samochód też pracuje w firmie
PIENIĄDZE Kupno samochodu na firmę, czy korzystanie z prywatnego auta? Postaramy się wyjaśnić, które rozwiazanie
jest bardziej opłacalna dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą.
Rafał Czabrowski
rafal.Gabrowski@mediareqionalne.pl

Sprawa jest o tyle ważna,
że przekłada się bezpośrednio
nafinanse przedsiębiorcy a do
kładnie na podatki. Odmienne
są bowiem skutki podatkowe
zakupu samochodu nafirmęi
zakupu samochodu prywat
nego, użytkowanego na po
trzeby działalności gospodar
czej.
Koszty

- Kupując samochód, który
będzie środkiem trwałym
firmy, przedsiębiorca zaliczy
go do kosztów podatkowych.
Przede wszystkim na odpisy
amortyzacyjne - mówi Joanna
Szlęzak-Matusewicz, kie
rownik zespołu analiz podat
kowych Tax Care. - Najogól
niej mówiąc, będzie to
rozłożona w czasie (najczęściej
na 5 lat) kwota jaką przedsię
biorca zapłacił za samochód
oraz wydatki związane z eks
ploatacją i utrzymaniem sa
mochodu (remonty, ubezpie
czenie auta, bieżące naprawy i
przeglądy, zakup opon itp).
Wydatki te, stanowiąc koszt
podatkowy. Wpłyną więc na
zmniejszenie podstawy opo
datkowania, a tym samym na
zmniejszenie podatku. Pamię

tać jednak trzeba, że w mo
mencie sprzedaży takiego auta
pojawi się przychód, od
którego trzeba będzie zapłacić
podatek.
W przypadku samochodu
prywatnego, który przedsię
biorca będzie wykorzystywał w
działalności
gospodarczej,
koszty będą kształtować się
nieco inaczej. Nie zaliczymy do
nich bowiem odpisów amorty
zacyjnych, a koszty eksploatacji
samochodu zaliczane będą do
określonego limitu, który wy
nika z prowadzonej przez po
datnika ewidencji przebiegu
pojazdu. Zatem w tym przy
padku przedsiębiorca zobowią
zany jest ewidencjonować
liczbę przejechanych kilome
trów na potrzeby działalności
gospodarczej i wyliczyć limit
jako iloczyn liczby kilometrów
przejechanych w danym
okresie i stawki za kilometr,
która jest uzależniona od po
jemności silnika samochodu.
Limit

- W przypadku samo
chodów o pojemności do 900
cm szesc. stawka ta wynosi
0,5214 zł, a powyżej 900 cm
szesc. - 0,8358 zł - dodaje Jo
anna Szlęzak-Matusewicz. Przykładowo, dla przedsię
biorcy posiadającego samo

dzący działalność gospodarczą
opodatkowaną podatkiem li
niowym, zwolniony z %AT, za
mierza kupić samochód oso
bowy (pojemność powyżej 900
cm szesc) za kwotę 73.800 zł
(cena z VAT). Wiadomo, że po
datnik sprzeda auto po pięciu
latach. Z danych giełdowych
wynika, że pięcioletnie auta
tego typu można sprzedać za
ok. 20 000 zł. Wiadomo rów
nież, że koszty rocznego użyt
kowania auta wynoszą ok.
4.000 zł (paliwo, bieżące na
prawy itp.). Podatnik za
mierza jeździć na potrzeby
przedsiębiorstwa ok. 500 km
miesięcznie
Z powyższych założeń wy
nika, iż nawet jeśli przedsię
biorca nie będzie przekraczał
limitu przejechanych kilome
trów, bardziej opłaca się zakup
samochodu, który stanowić
Samochód to jedno z najważniejszych narzędzi pracy, które przekłada się bezpośrednio nafinansefirmy.
będzie środek trwałyfirmy.A
Fot Archiwum
to z uwagi na wyliczony przez
nas faktyczny koszt nabycia
chód o pojemności silnika po ploatacją mniejsze od limitu nego na potrzeby działalności takiego auta.
wyżej 900 cm szesc., który wy do kosztów podatkowych za gospodarczej nie będzie opo
A zatem podjęcie decyzji w
każe w ewidencji w całym roku liczy te kwoty, które zostały datkowana, jeśli nastąpi po zakresie zakupu auta na po
podatkowym np. 5.000 km, faktycznie poniesione. Jeśli upływie pół roku licząc od trzeby prowadzonej działal
limit wydatków zaliczonych do jednak wydatki poniesione końca miesiąca, w którym na ności uzależnione będzie od in
kosztów podatkowych wy przekraczają wyliczony limit, stąpiło nabycie auta.
dywidualnej sytuacji każdego
niesie 4.179 zł (5.000 km x do kosztów będzie można zali
przedsiębiorcy, tj. ceny zakupu
czyć wyłącznie obliczony limit. Liczby
0,8358 zł).
i sprzedaży auta, a także
Z kolei sprzedaż samochodu
Jeśli przedsiębiorca po
Rozważmy więc konkretny kosztów i wielkości eksplo
niesie wydatki związane z eks prywatnego wykorzystywa przypadek. Podatnik prowa atacji samochodu. •
R E K L A M A

A B W o o d S p ó ł k a z o.o.
76-100 SŁAWNO, ul. Koszalińska 64, ROLAND
tel. (59) 81Ó3Ó64;
www.abwood.pl,biuro@abwood.pl
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Na rozpoczęcie nowego sezox»

Zatrudnimy na atrakcyjnych warunkach
technologa drewna z wiedzą i doświadczeniem
w zakresie lakierowania drewna
(elementów lity ch i płyty) na liniach UV.
Praktyka w zarządzaniu produkcją
meblową i znajomość języka angielskiego
będą dodatkowymi atutami.

pracownika restauracji
na pełen etat. oferujemy dobre waruNu finansowe
i zakwaterowanie, wymagana znajomość języka rnemiecktegc

uczniów zawodu do hotelu^,
restauracji & kuchni
w i e kW b

O f e r t y p i s e m n e z a w i e r a j ą c e C V i list m o t y w a c y j n y
p r o s i m y s k ł a d a ć n a a d r e s Spółki.
Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji
w „ABWood" Sp. z o.o. teraz i w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)."
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

<xi z & a r
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Firma MGA Entertainment Sp. z o.o. w Słupsku
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Planista Produkcji
Oferujemy:
• Interesującą pracę;
• Możliwości rozwoju personalnego;
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
Wymagamy:
• Znajomości pakietu Office - dobra znajomość
MS Excel dużym plusem;
• Znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie;
• Motywacji do pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z listem
motywacyjnym do Działu HR, adres poniżej.
Termin składania ofert: 15.06.2011.
MGA Entertainment Sp. z o.o., ul. Grottgera 15a, 76-200 Słupsk
Lub na adres e-mail: danuta.nawrocka@mgae.com

j

590411K03A

praca nau ca

Wśród poszu iwanych
profesji są kierowcy
samochodów ciężarowych.

środa 8 czerwca 2011 r.

www.gk24.pl/pracawww.gp24.pl/praawww.gs24.pl/praca

Pracy szukaj razem z Głosem
DLA BEZROBOTNYCH W kolejne środy prezentujemy wybrane oferty pracy nadesłane przez Urzędy Pracy z naszego re
gionu. Mamy nadzieję, że Czytelnicy znajdą coś interesującego dla siebie.
STARGARD SZCZECINS 1

bez licencji - wykształcenie
podstawowe, niekaralność
Tel. 91 83436 82
* Robotnik gospodarczy, umie
* Doradca klienta - wykszta jętność obsługi kosiarki
łcenie średnie lub wyższe
* Kierowca ciągnika rolni
* Frezer - operator OSN - wy czego, prawo jazdy kat. B lub T
kształcenie zawodowe, ob oraz umiejętność obsługi ko
siarki
róbka skrawaniem
* Kelnerka - wymagania ak
tualna książęczka zdrowia
F f l T O i l
* Kierownik działu produkcji Tel:
59 834 3443
wymagana znajomość sys
temu zarzadzania jakością * Architekt
* Kelner/kelnerka
HACCP
* Kierowca kat. C - staż pracy * Kierowca C+E
* Referent (asystent) banko
2 lata
* Kierowca kat. C+E
wości
* Kucharz
* Opiekun - nauczyciel
* Magazynier
* Tynkarz
* Mechanik pojazdów samo * Kierownik działu finanso
wego
chodowych
* Monter—instalator - wyma * Cieśla konstrukcji dacho
wych
gane prawo jazdy kat. B
* Nauczyciel przedmiotów za * Kierowca - transport trzody
wodowych - budowa dróg i chlewnej
* Cieśla szalunkowy
mostów.
* Operator kamery do in * Malarz-szpachlarz
spekcji kanalizacji
* Przedstawiciel handlowy
* Operator koparko-ładowarki * Piekarz cukiernik
* Pracownik budowlany
* Elektryk
* Pracownik ds. dociepleń bu * Likwidator szkód komuni
kacyjnych
dynków
* Pracownik ogólnobudowlany * Kierowca kat. C+E
* Specjalista ds. budowlanych * Dekarz
* Szyldziarz
* Ślusarz
BIAŁOGARD
* Technolog - programista
Tel: 94311 31 00

* Wychowawca do placówki
wsparcia dziennego w Karlinie
Tel: 59822 3445
* Nauczyciel j. angielskiego
* Nauczyciel przedmiotów
* Konstruktor technolog
elektrycznych
* Nauczyciel
* Ślusarz lub spawacz
* Nauczyciel nauczania przed
* Piekarz, pomocnik piekarza szkolnego
* Operator ładowarki, ope * Nauczyciel fizyki
rator koparki, kierowca z * Nauczyciel historii.
kat.Ć+E, pracownik pomoc * Diagnosta
niczy
* Kierowca samochodu cięża
rowego - wykszatłcenie min.
* Pracownik ochrony
* Pracownik fizyczny-obróbkazawodowe
* Spawacz MIG-MAG/ślusarz
drewna
* Kierowca kat.C+E
- wykształcenie zawodowe
* Piekarz
* Pomoc kuchenna
POLICE
* Sprzedawca (w sklepie z
Tel: 91 312 3216
częściami samochodowymi) * Inspektor ds. technicznych - możliwość przyuczenia
wykształcenie średnie tech * Formierz ręczny
* Operator maszynie.
niczne
* Operator linii lakierniczej * Drwal
* Operator maszyny do pro wymagane doświadczenie na
dukcji pieczywa DURUM
liniach walcowych
* Kierownik działu produkcji - * Elektromechanik samocho
wykształcenie średnie zawo dowy
dowe o profilu technicznym * Operator wózka widłowego wymagane uprawnienia
lub mechanicznym
* Spawacz - uprawnienia spa * Pomocnik w produkcji
walnicze metoda MAG 135 lub drzewnej
* Fizjoterapeuta/masażysta
MAG 136
* Elektromonter - uprawnieniaelektroenergetyczne me
todą SEP do 1 kV, umiejętność
Tel: 59 845 75 36
wykonywania prac ślusar
*
Kierowca-sprzedawca
skich
* Pomocnik lakiernika samo * Referent ds. administracyj
chodowego - znajomość z za nych
* Szwacz sieci
kresu blacharstwa
* Pełniący obowiązki dyrek
* Magazynier
tora oddziału AP edukacja w
* Pomoc kuchenna
* Kucharz
Słupsku
* Sprzedawca w branży mi * Spawacz gazowy, elek
tryczny
ęsnej
* Pracownik ochrony fizycznej * Barman/ka

* Magazynier/ka
* Pomocnik stolarza
* Stolarz
* Kasjer-sprzedawca na stacji
paliw
* Szwaczka-obszywarka
* Osoba do ścieniania ele
mentów cholewek
* Operator dźwigu do 6 ton
* Pełnomocnik handlowy-cyfrowy Polsat
* Dekarz
* Stolarz budowlany
* Kucharz ze znajomością
kuchni chińskiej i azjatyckiej
* Kierownik komórki audytu
wewnętrznego w Urzędzie
Miejskim w Słupsku
* Osoba do wypieku wafli do
lodów i rurek
* Pomoc kuchenna
* Kucharz/kucharka
* Sprzedawca/handlowiec
* Kierowca kat. B
* Pracownik biurowy-handlowy
* Sprzątaczka pomieszczeń
biurowych
* Informatyk z doświadcze
niem
* Monter konstrukcji stalo
wych
* Pracownik biurowy
* Monter urządzeń energii od
nawialnych
* Płytkarz/brukarz
* Osoba do sprzątania
* Sprzedawca kebabów
KOSZALIN
Tel: 94 342 84 26

* Kosmetyczka (10/1906)
* Kierowca (10/0873)
* Pracownik ogólnobudowlany
(09/2343) pracy
* Konsultant - sprzedawca
(11/0738)
* Mechanik samochodowy
(10/2937)
* Pomoc kuchenna (09/1523)
* Konsultant telefoniczny
(10/0930)
* Konsultant telefoniczny
(09/1891)
* Listonosz - dzielacz (0783)
* Kierowca magazynier (0782)
* Montażysta (0775)
* Kierowca ciągnika (0746)
* Recepcjonista (0616)
* Pracownik działu spedycji
(0702)
* Pomoc kuchenna (0790)
* Magazynier (0794)
* Agent ochrony (0806)
* Technik osiedla - inspektor
nadzoru (0824)
* Barman/ kelner (0847)
* Kucharz (0849)
* Spawacz (0848)
* Pomoc kuchenna (0830)
* Sprzedawca (0857)
* Osoba pozyskująca zlecenia
na usługi ochrony (0866)
* Pracownik działu spedycji
(0702)
* Pomoc kuchenna (0790)
* Magazynier (0794)
* Agent ochrony (0806)
* Technik osiedla - inspektor
nadzoru (0824)
* Barman/kelner (0847)
* Kucharz (0849)
* Spawacz (0848)

* Pomoc kuchenna (0830)
* Brukarz - wymagane prawo
jazdy kat. B
* Sprzedawca (0857)
* Osoba pozyskująca zlecenia * Cieśla - wykształcenie zawo
dowe
na usługi ochrony (0866)
* Placowy (0871)
* Elektromechanik
* Sprzątaczka (0872)
* Fryzjer damsko-męski
* Koordynator (0874)
* Glazurnik - wymaganie
prawo jazdy kat. B
* Kierowca autobusu
* Kierowca B, C - znajomośćj.
Tel: 59 862 37 44
niemieckiego
* Robotnik budowlany/gla * Kierowca C+E
* Kierownik zmianowy
zurnik
* Koordynator magazynu
* Konstruktor-technolog - zna
jomość programu Autocad
* Pracownik fizyczny
* Monter drzwi i paneli podło * Kontroler biletów
gowych
* Kucharz
* Lakiernik staż pracy mi
* Pracownik kancelarii
* Magazynier
nimum 1 rok
* Magazynier wykształcenie
* Dekarz
* Diagnosta samochodowy
średfnie lub wyzsze
* Masarz - wymagany staż
* Kucharz
* Traktorzysta
pracy 2 lata
* Nauczyciel matematyki przygotowanie pedagogiczne
SZOECINEK
* Operator maszyn stolarskich
Tel: 94 37 28 880
* Osoba nadzorująca - wyma
* Asystent pocztowy - wyma gane wykształcenie średnie
gane wykształcenie średnie
* Pełnomocnik kancelarii wymagane wykształcenie
* Betoniarz
średnie
* Betoniarz-zbrojarz

* Pilarz - wymagane prawo
jazdy kat. B
* Pomoc kuchenna
* Pomocnik budowlany
* Pracownik administracyjny
* Pracownik ogólnobudowlany
* Przedstawiciel handlowy
* Spawacz
* Spawacz MIG-MAG
* Specjalista finansowy
* Stolarz
* Strażnik oddziału ochrony
* Technolog/Logistyk
* Windykator -wykształcenie
zawodowe

USTKA
Tel: 59 815 57 77

* Spawacz gazowy, elek
tryczny
* Kelner-barman
* Pomoc kuchenna
* Kelnerka
* Sprzedawca - prowadzenie
ogródka gastronomicznego
* Szwacz sieci
* Robotnik budowlany
* Cieśla/stolarz
* Kierownik transportu
(OPRAC.JSZ)
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KAPITAŁ LUDZKI

Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
zaprasza na atrakcyjne kierunki:

W EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA
SI ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
* MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
3 OCHRONA ŚRODOWISKA
SI MECHATRONIKA
* INFORMATYKA
SI TRANSPORT

www.tu.koszalin.pl
Rekrutacja podstawowa:
> 30 maja -10 lipca 2011r. - ciągła rejestracja kandydatów drogą elektroniczną (całą dobę),
> 13 lipca 2011r. (do godz. 16:00) - informacja drogą elektroniczną
o za kwa lifi kowana niu kandydata do przyjęcia na studia pod warunkiem dostarczenia kompletu
dokumentów,
>14-29 lipca 2011r. - składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
> 3 sierpnia 2011r. - do godz. 16:00 informacja o przyjęciu na studia.

irk.politechnika.koszalin.pl
C Z Ł O W I E K NAJLEPSZA I N W E S T Y C J A
1630011 K
Ui A

Ifodal czerwca OT r.

Opóźniona dorosłość
STUDENCI Wolą uczyć się lub pracować, zarazem mieszkać z rodzicami
i wydawać pieniądze na przyjemności.
W przeciwieństwie do do
minującego w Polsce tradycyj
nego modelu rodziny, w
którym dzieci i rodzice przez
długi czas utrzymują ze sobą
ścisłe więzy, w kulturze za
chodniej młodzi ludzie zwykle
szybko opuszczają rodzinny
dom i rozpoczynają samo
dzielne życie. Wiele osób
uważa, że jest to obyczaj godny
naśladowania, ponieważ uczy
dojrzałości oraz odpowiedzial
ności za własną przyszłość.
Tymczasem okazuje się, że
w USA, Wielkiej Brytanii i in
nych krajach owo dążenie do
wczesnej samodzielności uległo
w ostatnich latach znacznemu
zahamowaniu. Z badań psy
chologów i socjologów wynika,
że coraz większa grupa mło
dych ludzi decyduje się na
mieszkanie z rodzicami nawet
po trzydziestce.
- W społeczeństwie, w
którym człowiek dwudziesto
letni uchodził za maminsynka,
jeśli nadal mieszkał z rodzi
cami, jest to zaskakująca ten
dencja. Faktemjest jednak, że
coraz więcej osób stara się
opóźnić moment wejścia w do
rosłość. Dopiero po przekro
czeniu 20 lat zapisują się na
studia, rozpoczynają rozmaite
kursy i naukę nowych profesji,
przedłużają praktyki i apli
kacje po ukończeniu studiów
- mówi brytyjski psycholog
Stephen Richardson, autor
badań.
Jego zdaniem coraz po
wszechniejsza niechęć do
opuszczenia domu rodzinnego
w wieku 19 - 20 lat to jeden z
przejawów istotnych zmian cy
wilizacyjnych zachodzących w
krajach zachodnich, w których

KREDYTY

Reldamy zlecane de naszydi
dodatków tematyczny*
ukażą sięjednocześnie
w „Głosie Koszalińskim",
„Głosie Pomorza"
i «Głosie Szczecińskim"!!!
Piątek
Market
Sobota
Zdrowie
Poniedziałek
Dom
Wtorek ............*Pienk|dzelRnna
Środa ......••••••«•Praca-Nauka
Czwartek ............#Automania
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D l a naszego Klienta, d y n a m i c z n i e r o z w i j a j ą c e j się f i r m y z b r a n ż y
optycznej, p o s z u k u j e m y osoby d o pracy stałej n a s t a n o w i s k o :

ftmm
N r ref.: S_14545
Lokalizacja: Koszalin
Wymagania:
• m i n . wykształcenie średnie
• m i n . 2 łata pracy n a p o d o b n y m s t a n o w i s k u sprzedawcy
l u b k i e r o w n i k a salonu, m i l e w i d z i a n e osoby
z b r a n ż y o pt ycz nej

Agencja zatrudnienia (nr licencji 47)
1663111K01A

l
Koniec studiowania nie zawsze oznacza początek kariery i sukcesu zawodowego.

coraz wyżej zaczyna się cenie
takie wartościjak szczęście ro
dzinne czy posiadanie bli
skiego grona przyjaciół.
Sukces zawodowy i kariera
zawodowa są wciąż ważne, ale
- zgodnie z poglądami wyra
żanymi przez wielu dwudzie
stolatków - nie mogą się od
bywać
kosztem
życia
osobistego.
Niechęć do ucieczki z domu
i rozpoczęcie życia na własny
rachunek wynika też z tego,
że dzisiejsi rodzice są często
najlepszymi
przyjaciółmi
swoich dzieci. Konflikt pokole
niowy, niegdyś bardzo ostry,
dziś nie istnieje w wielu śro
dowiskach. Właściwie trudno
się temu dziwić. Pokolenie ro
dziców stanowiło kilka dekad
temu pierwszą falę rewolucji
obyczajowej, która zrywała z
tradycyjnymi metodami wy
chowywania i edukacji. Dziś ci
ludzie mają dorosłe dzieci,

które wychowywali w sposób
partnerski, a nie wedle modelu
patriarchalnego
Psychologowie zwracają
uwagę na paradoksalny efekt
tej sytuacji. W czasach, gdy w
rodzinach panowały stosunki
patriarchalne i rodzice decy
dowali za dziecko o wszystkim,
buntowało się ono przeciwko
temu, a po osiągnięciu doro
słości uciekało spod ich władzy.
Dzięki temu szybciej stawało
się samodzielne. Dziś przyja
cielska atmosfera panująca w
domu sprawia, że dzieci, choć
dawno przekroczyły 20 lat,
chcą podejmować naukę lub
rozpoczynać karierę zawo
dowa, ale nigdzie nie zamie
rzają się wynosić.
- Często są to ludzie już
pracujący, posiadający liczne
grono przyjaciół, którzy także
już gdzieś pracują. Nadal
jednak mieszkają z rodzicami,
a jeśli w końcu się z nimi roz

Fot Supernowa

stają, to głównie dlatego, by za
mieszkać nieopodal z part
nerem lub partnerką - mówi
Richardson.
Oczywiście dotychczasowy
model, zgodnie z którym czło
wiek dorosły powinienjak naj
szybciej opuścić rodzinny dom,
jest nadal bardzo popularny.
Jednak w wielu środowiskach
zaczyna przeważać inne pode
jście do relacji między rodzi
cami a dorastającymi dziećmi.
(0PR.JSZ)

Firma o zasięgu ogólnopolskim poszukuje
kierowników handlowych działu sprzedaży
bezpośredniej na terenie wybrzeża
Wymagania:
Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej,
miejsce zamieszkania w miejscowości
wypoczynkowej, własny samochód osobowy
Osoby spełniające ww. wymagania prosimy
o pilny kontakt telefoniczny

509 837451,604440217
1678311K01A

W H E N Y O U NEEDTO BE SURE

SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, testowaniu i certyfikacji
obecnym w 140 krajach, zatrudniającym 55.000 pracowników w sieci ponad 1.000
oddziałów i akredytowanych laboratoriów na całym świecie.
W związku z rozwojem naszej firmy w Polsce poszukujemy kandydatów
do pracy na stanowisku:

Koordynatora Usług Portowych
"GCB Domstal-Miastko" S A. z siedzibą w Miastku

Wymagania:
,
BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ROSYJSKIEGO W M O W I E I PIŚMIE
MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres
kadrv@domstal.pl lub listownie na adres: yl. Kaszubska 20, 77-200 Miastko.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr$el. 59 857081,5.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

www.kredyty-chwilowki.pl

L

Randstad sp. z o.o.
ul. Z w y c i ę s t w a 10, 75-615 Koszalin
+ 4 8 9 4 346 16 16 T, + 4 8 9 1 8 1 0 9 2 6 1 F

Firma Finansowa
poszukuje osób
na stanowisko

Oferty prosimy wysyłać
na adres e-mail:
a.matoga@kredyty-chwilowki.pl

pracanauka

K

Z a i n t e r e s o w a n e osoby prosimy o a p l i k o w a n i e
n a s t r o nie w w w x a n d s t a < l p ł

Chwilówki

na terenie
miasta Szczecin.

E

Zakres o b o w i ą z k ó w :
• realizacja p l a n ó w sprzedażowych
• z a r z ą d z a n i e po dleg ł ym zespołem
• odpowiedzialność z a p r a w i d ł o w e f u n k c j o n o w a n i e salonu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Doradcy Klienta
i Kierownika
Regionalnego

R

ASYSTENT ZARZĄDU

Firma FROHMASCO Sp. z o.o.
w Chociwlu zatrudni:

PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO
Wymagania:
• wykształcenie min. średnie
• minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku
• gotowość do częstych wyjazdów
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie,
• wynagrodzenie uzależnione od wyników sprzedaży
Oferty należy składać na adres:
Frohmasco Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1,
73-120 Chociwel

Miejsce pracy: Świnoujście/Szczecin
DO ZADAŃ BĘDZIE NALEŻEĆ:
Organizacja i koordynacja pracy podległych inspektorów
Zapewnienie prawidłowego wykonawstwa zleceń
Prawidłowe prowadzenie magazynów prób
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na zarządzanym obszarze
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu
zleceń
WYMAGANIA:
Komunikatywna znajomość j. angielskiego
Doświadczenie na podobnym stanowisku
Wykształcenie średnie techniczne / wyższe
Umiejętność pracy pod presją czasu
Umiejętność komunikacji interpersonalnej
Umiejętność utrzymywania relacji z klientami
Dyspozycyjność
Prawo jazdy kat. B
Obsługa komputera (MS Office)
Doświadczenie w ocenie jakości zbóż mile widziane
OFERUJEMY:
Pracę w strukturze stabilnej, międzynarodowej firmy
Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
Prywatną opiekę medyczną
Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
Oferty zawierające list motywacyjny, C.V. wraz z aktualnym zdjęciem prosimy przesyłać
na adres e-mail: pl.hr@sgs.com w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia z
dopiskiem "Koordynator Usług Portowych".
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw Nr 133 Roz. 883)".

sroaa » czerwca zu 11 r.

Ogłoszenia pochodzą:
Podajemy strefy telefonicznych
(GK)- obszar koszaliński
94 koszalińska, 59 słupska
(GP')• obszar słupski
(GS)- obszar szczeciński 91 szczecińska
(N)

RUBRYKI!
w porządku alfabetycznym szukaj na stronie

BMW E 38 99r. 603-934469.
(GK)
1679411K0VA

CITROEN C3 II 1,1 Furio X 05 r.
Salon Polska, serwisowany, ASO 65
tys. km; Cena 17 tys. zł,
tel. 668-393-183.

(GK)

:

1677111K01/A

FIAT Ducato 1.9TD, 1998. 6,5 tys.
zł. 502-57-30-51. (GK)
118711K01/A

FIESTA 1,8 D 200lr. 6500 zł. do
rejestracji, 600070-398. (GK)
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1682911K01/C

18

MATIZ OOr. 796-084-335.

Praca szukam

(GK)

592411K03/A

MERCEDES C200 CDI, 2000r„
okazja 16000zł, tel. 601-636352
(GP)

19

MERCEDES okular (1998 r.) kombi,
zamiana na mniejszy 509-345-689
(GP)

Towarzyskie

MONDEO, l.Sgaz, 93r.,
600-835-654 (GP)
567911K03/A

Nauka kursy

NISSAN Vanette Cargo 2,5 D, 1997
r,
5300 zł, 602-73-48-27. (GK)

Zdrowie Uroda

1650511K01/A

OKULAR 2.8 V6 + gaz
695468-073. (GK)
OMEGA 2,0 (1998) tanio
608723007 (GK)

SUPEREKSPRES

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Auto skup, 796-084-335. (GK)
1683211K01/A

I!!!!!!!!!!! I!!!!!!!!!!!!
!!!!!! I! 1!!!!!!!!!!!!!
ROZBITE, ZŁOMOWANIE, SKUP.
602-506-359. (GK)

44410K02/A

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Całe - skup, złomowanie
603-767-991. (GK)
4059910K01/B

! I I 1 1 1 ! 1111! AUTOKASAGJA,
TEL 728-461-879,660-487-304.
(GK)
125310K04/A

I M I I I I KAŻDE DO 500 ZŁ, TEL
728-461-879,660-487-304.
(GK)
:

125310K04/B

I ! ! ! Auta do 5000 zł,
502-992-198. (GP)

AUTOSKUP, Szczecin 660-994499
(GS)
2511S01/A

KAŻDE auto kupię
889442-249. (GK)

500611K03/A

1911S02/A

I Auta używane kupię. 607866-850. (GS)
24511S02/A

AUTO - KASACJA; ZŁOMOSTAL
KOSZAUN UL MIESZKA I2A.
TRANSPORT GRATIS.
94/34-24-853,502-392-802.
(GK)
1484911K01/A

AUTO - Komis skup, zamiana.
Słupsk, Morska, 606-20&077
(GP)

! ! ! Egzekutor długów,
669-111-148. (GP)
AŻ 3000 zł pożyczki, szybko, na
jasnych zasadach i bez
zbędnych formalności.
Provident 600 400 295 7 dni w
tygodniu 7:00-21:00 (GK)

1666211K01/A

WSZYSTKIE do 1000 zł,
515-307-315 (GK)
70711K05/A

auro SPRZEDAŻ
"CAR-CENTER" Szczecińska 68A
Koszalin. Odkup aut, komis,kredyty.
www.car-center.com.pl
508-187-888 (GK)
;

15137UK01/A

PASSAT combi 1996r. klimatyzacja,
1,9 TDI 602-667-666. (GK)
1687111K01/A

PEUGEOT Partner, 1,4 Kobylnica,
604-289-092. (GP)
591011K03/A

PUNTO 1996r. serwisowany,
garażowany, srebrny, l-właśeiciel,
77 tys. km. stan bdb.
887-264-535. (GK)
1640411K01/A

RENAULT Espace 2,2 DCI 2000r.
van, 7 foteli, 665-255-111. (GK)
1669411K01/A

1604411K01/A

1576211K01/A

SCENIC, 1.9DCI, 2005r.
608-595-330 (GP)

JkMC" - Auto Komis
94/346-2060. (GK)
*AMC" Odkup aut - gotówka
(GK)
1576111K01/A

AUDI A4TDI (1998) tel.
608723007 (GK)
1682911K01/D

AUTOBAZAR skup całych i
uszkodzonych, kasacja,
blacharstwo, lakiernictwo, części
nowe i używane Bierkowo,
59/811-91-50 (GP)

1807710K03/B

4837lOSO l/A

i

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PIASEK ZIEMIA
ROZBIÓRKI WYKOPY 516080-357.
(GK)
! ! ! ! ! ZIEMIĘ przyjmę
502-064894. (GK)

16B9UK0V»

52711K01/A

578411K03/A

!!! KONSTRUKCJE HALE WIATY
GARAŻE OCYNK 160 ZŁ/ELEMENT.
603-253-214 WIELKOPOLSKA
(N)

5M611M3/A

1673511K01/A

SEAT Cordoba 1,9 TDI 2004r.
600-330-367. (GK)

1681711K01/A

SKUTER 85 cm3, 2008r., nowy
silnik, stan bdb. 668-927-766.
(GK) '

1679511K01/A

7111S02//

REZONANS magnetyczny,
tomografia komputerowa, rentgen,
USG, pantomografia. Gabinety
lekarskie, Koszalin, Kościuszki 7.
94/3461199. (GK)

MALOWANIE, remonty,
500-354255. (GK)
1554211K01/A

MINIKOPARKĄ 602184437.
(GK)
1571211K01/B

MUROWANIE, tynkowanie, regipsy,
696022-360. (GK)
1662911K01/A

OKNA

Sprzedaż + montaż 7% KADA-MS.
kada@ms.pl, 59/84003-10. (GP)

1577311X01//

SPEC. NEUROLOG. NFZ.
Codziennie. K-lin, 94-345-79-07;
605-284-364. (GK)

KOMISY.

LOMBARDY

PAPA zgrzewalna od 10 zł za m, tel. POŻYCZKI pod zastaw. Domy,
505-171-321. (GP)
mieszkania, działki. Bez
438311K03/C
zaświadczeń 515-111-000,
POLBRUK kamień 531-815-700.
517-871-553. (GK)
(GK)
115
1669211K01/A
SKUP złota, Młyńska 63,
POLBRUKI profesjonalnie, bez
509345577 (GK)
fuszery, tanio, koszenie trawy, tel.
530-709-861. (GK)
70311K05/A

ROBOTY ziemne, niwelacje i
wykopy, wynajem koparek,
501-545-554. (GK)

KREDYTY

1691311K01/A

RUSZTOWANIA, szalunki, sprzedaż,
leasing. Tel. 502 399 112. (GK)
508511K01/A

SCHODY drewniane Koszalin,
www.schody-koszalln.pl tel.
94/3418263,513-155-900. (GK)
1503811K01/A

SCHODY drewniane. 607-105-396,
www.schody-tralex.pl (GS)
SYSTEMY rynnowe 50%,
505-171-321 (GP)

1603811K01/A

ŚWIADECTWA energet
606-716-807. (GK)

1607411K01/A

TARASOWA deska egzotyczna,
sprzedaż, montaż.
www.fagus.com.pl Noskowo, tel.
502488-750. (GP)

BALUSTRADY, ogrodź.
501-682-902. (GK)

438311K03/E

BALUSTRADY, ogrodź.
513-685-847. (GK)

1237811K01/A

BLACHA płaska od 13,90 zł za
m/kw, tel. 505-171-321. (GP)
438311K03/B

BLACHA trapez od 13,90 zł za
m/kw, tel. 505-171-321. (GP)
438311K03/A

BRUKARSIWO, 790-370-909.
(GP)

3059M03/B

1YNKI maszynowe, tel.
602492-089. (GP)
4M511W3/»

521411K03/A

BUDOWA DOMÓW 501674 584.
(GK)
BUDOWA domów solidnie, remonty,
wykończenia, tel. 601-597-349.
(GP)
'

553011K03/A

BUDOWA domów www.kanpolan.pl
tel. 667-580410. (GK)

TYNKI tradycyjne, 723^67-448.
(GK)
1G91511K01/A

TYNKI, tel. 663-922-562.

(GP)
585511K03/A

UKŁADANIE polbruku
787-37-56-66. (GK)
1196911X01/A

UTYLIZACJA eternitu, rozbiórki
wszelkich obiektów. 515-307-315
(GK)
70711K05/B

1487611K01/A

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

BUDOWA domów, itp.,
788-248-335. (GK)

1603911K01/A

50911K05/B

CYKUNOWANIEbezpył.
94-3416-120. (GK)

GABINETY

LEKARSKIE

1625011K0VA

DACHY- dekarstwo 94/3412184.
(GK)

1585711K01/A

DACHY PAPA termo 607-389-260.
(GK)

11W5W0I/A

SUPEROKAZIAI Toyota Yaris 1.4
D4,2009r., 603-075-745. (GP)

DEKARSTWO 505-525-102. (GK)

TICO, 98r, dobry, 2.500 zł,
94/340-22-95 po 20.00. (GK)

DOCIEPLENIA, 505-525-102.
(GK)

1685411K01/B

1685411K0VA

1663311K01/A

TOYOTA Yaris Sol (2006) 1,3V.
608-307-995 (GP)

1649011X01//

GINEKOLOG, tel. 886-264491.
(GS)

1672711K01/B

1636811K01/A

589311K03/A

SEICENTO stan bdb. i komplet kół z
oponami zimowymi 662-660-701.
(GK)

(N)

93510S01/A

1679611K0I/A

SEAT Toledo 1.9 TDI (1998r.),
516-795-382. (GP)

466711X03//

GINEKOLOG kobieta 504444-874

445111X01//

1434811K0VA

SEATArosa 1,0 99r. 502-094-107.
(GK)

GABINET stomatologiczny
Agnieszka Koczerga; narkoza,
leczenie, usuwanie zębów;
wybielanie, chirurgia
stomatologiczna, protetyka,
implanty. Słupsk, Pobożnego 4/2,
59/842-86-57 (GP)

MAMMOGRAFIĘ 094/341-26-15
Staszica 8a. (GK)

,

1682711K01/A

SAM. osobciężarowy 7 osób +
paka Citroen 2,5 D (1998r) w
Holandii tanio tel. 608723007.
(GK)

"MAX-CAR" odkup -gotówka
kredyty 15 min. 502-588-305.
(GK)

1UP

2911S01/A

CENTRUM Dentystyczne (leczenie,
chirurg stomatologiczny, narkoza)
K-lin, św. Wojciecha 24.
94/3480620 (GK)

1571211K01/A

1806510K03/A

! Tynki maszynowe, 606-977-606
(GP)

OPEL Astra II 98r. 1,8
510476-247. (GK)

:

RESTAURACJĘ prosperującą
odstąpię z powodu choroby,
603-299-900. (GK)

1666711K01/A

OMEGA 2.0,95r., alu + zimówki,
3.600 zł. 698-266-622. (GK)

OPEL Sintra 2.2 1997, tel.
609139330 (N)

PANDĘ lub podobny. 792-678-578.
(GK)

KSIĘGOWOŚĆ, zwrot VAT.
Profesjonalnie! K-lin, 94-34649-34.
(GK)

599511K03/A

AUTO. SKUP. Gotówka od ręki.
Tel. 502-011-742. (GS)

KOPARKO ładowarką 602184437.
(GK)
KOPARKO-łADOWARKA
502-064894 (GK)

! ! ! Kostka granitowa z
transportem na miejsce od 350 zł
tona 74/845-27-13,506-032-900.
(GK)

1675711K01/A

94346 06 59.

I I I I AUTA I busy powypadkowe,
skup - sprzedaż, części T-4.
504-672-242 (GS)

1631411K01/A

1672711K01/A
1682911K01/B

4059910K01/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Skup aut! Sprawne
(97-10r). Gotówka, dojeżdżamy.
509-270-859.
www.autohandel.info.pl (GS)

1643411K01/A

I ! ! ! ! ! PROBLEM z dłużnikiem- No
KOPARKO - ładowarka minikoparki,
problem!!! Tel. 94-347-3246.
przyłącza wod.-kan., gaz
(GK)
607610610. (GK)
1491411K01/A

1534711K01/A
1670211K01/A

Nieruchomości wynajem
Nie

KAMIEŃ do drenażu ok/Koszalina
dowiozę 602466-868. (GK)

1551711K01/A
1673511K01/B
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BIZNES

1654911K01/A

NISSAN Vanette bus 96r
502094107 (GK)

Nieruchomości kupno

INSTALACJE c.o., wod- kan.
Tanio. 609-043-748. (GK)
1615311K01/A

seamioł/A

Różne

534211K03/B

Motoryzacja

1680011K01/A

VW Passat 1,9 TDI 2000 r.
884178-930. (GK)

16832UK01/B

18 1 Rolnictwo
19

GRZEJNIKI stalowe panelowe 50%,
tel. 505-171-321. (GP)

ALKOHOLIZM- odtruwanie, dojazd
do 100 km, tel. 91/423^2-15.
(GS)

1585911K01/A

1485311K01/A

MATIZ Joy, 2000r., srebrny, 81 tys.
km, tel. 601-833-145. (GP)

Komisy, Lombardy

1691911K01/A

I ! ! (Biuro Rachunkowe
94/3416060 (GK)

KAŻDE auto kupię,
602-589000. (GK)
29511K04/A

Budownictwo

1679311K01/A

VOLVO V40 1,9 TD kombi, 97r.,
728-917-042. (GK)

FORD Ka 1,3 (1998) tanio
608723007 (GK)
KAWASAKI 750, tel. 501-177-702.
(GP)

Oddam za darmo

588511K03/A

VECTRA B, 1998 r. Kombi, 2.0
Diesel, Alu-felgi WV Golf 5,
oryginalne, 889-744-064,
668-606-648. (GK)

FIRMA GNIADY&GNIADY S.C.
posiada jeszcze wolne terminy do
budowy domów od A do Z,
608-652-542,
info@gniadygniady.com (GK)

1680811K01/A

596111K03/A

Auto sprzedaż

TWINGO, 1.2, 2009r., 668-828-173
(GP)

ELEWACJE, drzwi, okna
692000523. (GK)

I ! ! ! ! ! ! ! ! Ginekolog,
500-730400 (GP)

1600711K01/A

! ! ! II!IMDFINANSE-KREDYTYI
POŻYCZKI HIPOTECZNE. ZAMIEŃ
WSZYSTKIE KREDYTY NA TANIĄ
POŻYCZKĘ HIPOTECZNA-JEDNA
RATA, KORZYSTNIEJSZE
OPROCENTOWANIE. ZAMIERZASZ
KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆWYBIERZEMY NAJLEPSZĄ OFERTĘ
NA RYNKU. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
NA OŚWIADCZENIE, RÓWNIEŻ POD
WYGRANE PRZETARGI. K-UN,
POŁTAWSKA 1,94/3422199.
(GK)
1621211X01/6

! ! ! ! ! ! STOMATOLOG. Koszalin,
(94)346-58-30. 506074-769.
1605611X01/A

! ! ! ! STOMATOLOG. Osiedle
Bukowe. Koszalin, tel.
94/343-8468. (GK)
1655311X01/A

IGinekolog506-553-556 »(N)
,

1667611K01/A

I!!!!!!!!!!!!!!!!! I!!
KREDYTY: na oświadczenie do
20.000 zł; konsolidacyjne do
100.000 zł-tel. 94/342-3060,
784840407. (GK)

! ! ! ! ! ! SPŁATA kredytów do 150
tys. w 1 dzleń-bez zabezpieczeń.
467511K03/A

(GK)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MERITUM Bank Placówka
Partnerska - na oświadczenie do
20.000 zł; gotówkowe do 150.000
zł; biznes pożyczka do 300.000 zł,
ul. K. Wielkiego 2/1, K-lin
94-342-24-51. (GK)

1649111K01/A

Koszalin 94/ 345 83 46 (GK)
1604911K01/A

ABSOLUTNY N o l w Kraju! Firma
"Jowita & Piotr" rok zał. 1981,
specjalizująca się w pożyczkach
pod zastaw samochodów. Oferujmy
pożyczki do 10 tys. Otrzymujesz
pożyczkę i użytkujesz Swój
samochód! Tel.: 600939-010,
604512-805. (GS)

ogłoszenia drobne

Iroda 8 czerwca 2011 r.

BEZ bik-u, szybka gotówka,
konsolidacja do 150 tys., dojazd do
klienta, 703-803426 (7,69/min).
523711E01/B

EXPRES-KREDYT, 59/840-22-72
(GP)
569311K03/A

FIRMA "Jowita & Piotr" pożyczki
500-1000zł.Profesjonalna obsługa,
indywidualne podejście do każdego
klienta. Zadzwoń-przyjedziemy do
Ciebie i pomożemy rozwiązać
problemy. Możliwość Wielokrotnej
Prolongaty. Tel. 0-604-512-805,
600-939-010. (GS)
175511S01/B

GET1N Bank-tel. 94 7170 550
Koszalin, ul. Spółdzielcza l a Lokaty
12 %, Kredyty, Leasing dojeżdżamy
do klienta!!! (GK)
1373111K01/A

KREDYTY- Oddłużenia (
dojeżdżamy),
886-552-857.

A B AKUS i

DD Auto klima, klimatyzacje
samoch., nabijanie, odgrzybianie,
serwis K-lin, Zielona 53.
798-594-183. (GK)
1635U1K0VA

Aniela Barzycka

WYPOŻYCZALNIA samochodów
Koszalin, ul. Zielona 53,
798-830-119, 798-594-183.
(GK)

W trosce o finanse Naszych Klientów
do 15 czerwca obniżamy prowizję
przy sprzedaży i zakupie
nieruchomości o 11%

1635111K01/B

NAUKA
KnRFPETYCiE
"DE-EM" korepetycje 604-072-369
(GK)
:

2-pok. (42), rej. Broniewskiego,
135.000,- lub zamiana na mniejsze
kiogia! ieSwa jś9.900^

1606311K01/A

IDE@Z"- Integracyjny Dom
Edukacji i Aktywizacji Zawodowej nauka j.angielskiego, grupy
integracyjne,

1 _ _
1644011K01/B

KREDYTY tanio od 8%,
59/842-92-38 (GP)

w ,

•

-=

1679111K01/A

NOWY kredyt gotówkowy, Szczecin,
tel. 91/4646^88. (GK)
1679111K01/B

POŻYCZKI pod zastaw,
883-108407. (GS)

180911S0VA

I ! OSK "SzBJ" A. Krupop, kursy kat
B, solidnie, tanio i na raty
667-086-971 (GK)
1551211K01/A

I PLUS kat A, A l , B, B+E, C, C+E,
D; Słupsk, 59/84-04-369. (GP)

S69311K03/6

"AUTONAUKA" Tkaczyk
943471177. (GK)
DUET A,B,B+E,C,C+E,
60240-50-31. (GK)

PŁYTY drogowe, jumbo. Płyty
oporowe "Elki", trelinkę kupię,
505-613-022. (GS)
SKUP KATALIZATORÓW,
512984826 (N)

TELEFONY KOMÓRKOWE,
SPRAWNE, KOMPLETNE. K-UN,
94/722-06-06. (GK)

TURBO L 788955300 Raty,
Promocje. (GK)
WEEKEND 604-755-953
943420-584 (GK)

PMnaspnedażill (53), Osiedle Bukowe,
nWd czynsz-1(9.000,•
51 m2, po kapitalnym remoncie,
loggia, rej. Kartowcza, 209.000,-

1610911K01/A

0205.000,

1460811K01/A

i, rej. Zubrzyckiego, 219

529211K03/A

MATRYMONIALNE

BIURO Serenada, 510-580466.
(GP)

13011K01/C

89811*03/«

1 ! ! ! ! ! ! IAUTOGAZ-SERWIS
Montaż naprawa. Raty. Koszalin,
Lechicka 74, tel. 94/34309-55;
605-05-20-30. (GK)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROMOCYJNA
sprzedaż mieszkań i domów w
zabudowie szeregowej, bliźniaczej i
wolnostojącej, 605-257-700.
(GK)
_

1569111K0VA

! ! ! ! DOM Strzeżenice
604-576458. (GK)

1569111K01/B

(obok Związkowca)

! ! A. GOŁEK

1624111K01/A

! Twój Dom 2-P0K Jabłoniowa 215
000 zł 535 250 210
www.twojdom-koszalin.pl (GK)
1653711K01/C

1577211K01/A

! www.DomyNadMiedwiem.pl

www.abakus-nieruchomosci.pl J
1580111K01G

"CENTER" Broniewskiego (33)
llpiętro 132 tys., Wąwozowa (64)
III piętro 237tys., 4-Marca (55) 179
tys (GK)
—

1671211K01/E

"CENTER" Broniewskiego (33)
llpiętro 132 tys., Wąwozowa (64)
III piętro 237tys., 4-Marca (55) 179
tys (GK)
1671211K01/E

"CENIER" Bukowe atrakcyjny dom
535tyś (GK)

1671211K01/B

"CENTER" Kretomino duży dom
460 tys (GK)

1671211K01/H

"CENTER" Mielno nowy pensjonat
400m2 kupujący nie płaci prowizji
(GK)
"CENIER" Morska llpokoje(40)
105tyś, Plater (56) tylko 179tyś
(GK)

1671211K01/D

"CENTER" Osieki działka
budowlana 80zł/m2 (GK)

1671211K01/C

"CENTER" Tradycji (54) llpiętro 195
tys, Sucharskiego (41) I piętro 179
tys (GK)
1671211K01/F

16548UH0V*

MIAUTO-GAZ JAMNO
94/346-91-15. (GK)
43911K0V*

I ! Promocja tłumiki,
94/342-05-97. (GK)
1594111K01/A

11 TŁUMIKI katalizatory złącza
Czekaj Zbigniew. Koszalin,
Szczecińska 13A (VIS)
94-3477-143,501-692-322. (GK)
1251111K0VA

AUTO na gaz. Montaż. Połczyńska
73, (94)342-59-50; 602-294167.
(GK)
1653911K01/A

AUTODOMASZ Tłumiki, Słupsk,
Bałtycka 8, 59/841-4842,
Bolesławice, 59/841-53-53. (GP)
73211K03/A

BRC Samochodowe instalacje
gazowe, Koszalin ul. Orla 4A, '
60445-0545. (GK)

2011S02/A

"ANKAM"

PIŁSUDSKIEGO 5,94/342-38-39,
605400-905; www.ankam.com.pl
(GK)

16S5911K01/A

"ANKAM" 1-pok. Jana Pawia II
125.000 (GK)

1659311K01/A

"ANKAM™ 2-pok. Morska. Okazja!
(GK)

1659411K0VA

"ANKAM™ 2-pok. Sikorskiego
(GK)

"CENTER"
Roman Góra Młyńska 15
943432777 promocje dla
zgłaszających ofertę
www.center-nieruchomosci.pl (GK)
1671211K01/A

i V I O

11

^

O

1

'BP

Mieszkanie
4 pokojowe, 64mł
rej. Jagoszewskiego, 245.000,-

"INTERHOUSE"

Nieruchomości Maizenna
Zientarska Koszalin ul. Zwycięstwa

77/4 tel. 94 34188 75 kom. 883
408 867

www.interhouse.nieruch6mosci.pl

(GK)

1690711K01/A

"INTERHOUSE" I Newa Inwestycja
REZYDENCJA OGRODY - mieszkania
30-63 mkw., garaże, windy (GK)

"ANKAM™ działka centrum Gąski
(GK)

"INTERHOUSE"! Newe lokale
usługowe-Zwycięstwa (GK)

1659511K0V

1659611K01/A

"INTERHOUSE" Nowe mieszkanie
2-pokojowe (41,9) Świeszyno
150.000 + garaż (GK)

3-POKOJOWE do remontu. Słupsk,
tel. 506-044-087. (GP)

1690711K01/B

1690511K01/A

1690711K01/H

1690711K01/I

"INTERHOUSE" NOWE pół domu,
3-pokoje (99) Osiedle Bukowe
350.000. (GK)
1690711K01/F

"KIUAN"

Działki pod zabudowę:
Karnieszewice - 57.000; Jamno 65.000; Laski Koszalińskie96.000. www.knk.com.pl
94-347-66-16 (GK)
1688611K01/A

ul. Bogusława II3,94/342-43-43.
www.szczerbinscy.pl (GK)

1689011K01/A

1/2 domu, Białogard,
668-162-776. (GK)

596411K03/A

3-POKOJOWE, 54 mkw., II p.,
Północ, 210 tys. zł 609-992-911.
(GK)

DOM możliwość zamieszkania 2
rodzin + pomieszczenia na
działalność K-lin, 602493-250.
(GK)
1676111K01/A

DOM na wsi, duża działka,
602-220-765. (GK)
1674511K01/A

DOM szeregowy Słupsk, tel.
695-611-053. (GP)

1689811K01/A

3-POKOJOWE, 60m2, Słupsk, ,
Wiatraczna, pełne wyposażenie,
250tys. zł., tel. 697-102-830.
(GP)
595311K03/A

4-POK. ul. H. Sawickiej502-252-198. (GK)

555811K03/A

DOM Świeszyno, pilnie
604406435. (GK)
1662211K01/A

DOM w Nowych Bielicach, 18 arów
działka, 4 pokoje, 2 łazienki, 2
garaże, 696-945-331. (GK)
1669111K01/A

1690211K01/A

4-P0K0J0WE 116,5 m2, osiedle
Parkowe. Słupsk, tel. 603-075-745.
(GP)
599611K03/A

DOM w Słupsku, 602-765-016.
(GP)
565411K03/A

DOM w zab. bliźniaczej
604422-387. (GK)

4-POKOJOWE 73 mkw. lip. przy os.
Bukowe, Koszalin, 604-783-082.
(GK)

DOM Włynkówko, 603-26&485.
(GP)

5-P0K0J0WE115 mkw., nowe
centrum, 460 tys. zł., 607-225-720.
(GK)

DOM wolno stojący, 147 mkw., os.
Unii Europejskiej, 550.000. tel.
661-585-762. (GK)

1125811K01/A

439711K03/A

1615811K01/A

53211K05/E

1 POKOJOWE z kuchnią, I p.,
śródmieście Koszalina,
600-160-285. (GK)

1525211K01/A

2250 mkw. - działka budowlana
nad jeziorem sprzedam,
510-493-291. (GK)

1503011K01/A

2-POK. 45m Dworcowa
512495447. (GK)

APARTAMENTY W DARŁOWIE 46
M2. TYLKO 200.000,00 ZL
SPRZEDAŻ: SELFA KOSZALIN
94/3422518,600 499145,
WWW.SELFA-KOSZAUN.PL
(GK)

1516511K01/A

2-POK. 47,5 m+ garaż,
512433759. (GK)
—

1599311K01/A

2-POK. 52m2, Dobrowo
605-286-023 (GK)

1663911K0VA

ATRAKCYJNA działka bud. 7200
mkw. Konikowo, 502-530-608.
(GK)
1667411K01/A

71011K05/A

2-POK. tanio, K-lin 663-209-521.
(GK)

1625211K01/A

2-POKOJOWE 45 mkw. Ip. ul.
Gierczak, bezpośrednio
662-977-939. (GK)
:

1619211K01/A

2-POKOJOWE Barcino 502-104-892
(GP)
2-POKOJOWE Konlkowo,
888290211. (GK)

ATRAKCYJNA działka budowlana
Koszalin, 609^65-977. (GK)
1613011K01/A

ATRAKCYJNE działki bud., nowe od
27zł/m2, ok. Słupska,
669-259-283 (GP)
324811K03/C

ATRAKCYJNE mieszkania 2 i
3-pokojowe 35 - 76 mkw., Koszalin.
Bez pośredników, tel.
94/347-15-33, 606-226-251.
(GK)
1533711K01/A

1631M1K01/A

2-POKOJOWE, 45 mkw, bez
pośredników, 601-470-944.
(GK)

DEPTAK Tu i Tam centrum
Koszalin - ul. Dzieci
Wrzesińskich rezerwacja
mieszkań - budynek „d" od 37
do 73 m2.505137892. (GK)

i

2-POKOJOWE, centrum
504768865. (GK)

1660811K01/A

30MKW, 2-pok 600565719

(N)
1668011K01/A

"ANKAM" dom 20 km od Koszalina
185.000 zł. (GK)

'

O

• 2-pok., (52) loggia, wyższy parter, dwustronne,
Mieszkanie
z
środkowe, ciepłe, Sianów, 149.900,2 pokojowe, 45m,
• 2-pok., (72) przestronne, I piętro, nowsze bud rej. Wańkowicza, 153.000,ownictwo, rej. Zakola, 195.000,- klucze w biurze
• 3-pok., (66) loggia, funkcjonalny układ
pomieszczeń, rej. Władysława IV, 215.000,• 3-pok., (67) parter, idealne pod działalność
gospodarczą, rej. Jana z Kolna, 186.000,• 4-pok., (64) balkon, parter, ustawne pokoje,
rozkładowe, rej. H. Sawickiej, 209.000,-

3 POKOJOWE 70 mkw. z garażem
na wsi, 80 tys. zł., 519473-536.
(GK)

.

ZADZWOŃ 94 345-22-75

1671211X01/6

www.golek.nieruchomosci.pl
Koszalin, 94/346-00-20. (GK)

I I I ! ! ! AUTOALARMY
502-532-639. (GK)

M

"INTERHOUSE" Dom letniskowy
(98/500) Rosnowo 130.000.
(GK)

"SZCZERBIŃSCY"

u l . Zwycięstwa 143

1604811K01/A

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ

1690311K01/A

! ! ! ! I ! 1! AUTA NA GAZ (BRC)RATY RAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337 (GP)

2pok. (45), lp„ balkon,
rej. Giereak, 182.000,-

5S5711K03/A

POZNAM wdowca 6065 lat,
skr.poczt. 57, Andersa 22,
Koszalin. (GK)

MOTORYZACJA

1573111K01/A

POŁAWSCY-NIERUCHOMOŚCI
Filmowa 6/15; 59/8402402,
601-232-900 kupimy mieszkania,
domy (GP)

561711K03/A

I!!!!!!!!!!!!INSTALACJE
GAZOWE ELPIGAZ WIOSENNA
PROMOCJA KOSZALIN ULMORSKA
60 TEL. 512 170 975
WWW.NEPTUN-ELPIGAZ.PL (GK)

komfortowy dom wolni
re). Hebanowej, tylko 715.01

NIERUCHOMOŚCI
KUPNO

1655111K01/A

ZŁOM kupię, przyjadę,
607-703-135. (GP)

FR L J C

"INTERHOUSE" 2-pokojowe, II
piętro z loggią (42) Sucharskiego.
(GK)

—

dom z możllwoidą zamleszkanladwóch
rodzin, rej. Jarzębinowej - 399.000,-

1605511K01/A

• 1100511K01/A

.

S?C3
l 11K0y«

A S Ę

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

29311S02/A

1690711K01/C

1 E

1690711K01/G

duża działka Idealna pod Inwesłycfo
(1,3 ha),
1250.000,-

1

S W A T A innych, 501-354-825 (GP)

132.000,-

1S327UK01/»

NAUKA ' " D Y

178931QK03/A

NOWY kredyt gotówkowy, Koszalin,
94/341-02-32 (GK)

(N)

"INTERHOUSE"! Nowe mieszkania
deweloperskie - ul. Żytnia, od 3432
zł/m2 brutto (GK)

M

• 2-pok., (33) nad jeziorem, Rosnowo, 95.000,• 2-pok., (36) kuchnia w aneksie, II piętro,
rej. Kolejowej, 128.000,- pilna sprzedaż
• 2-pok., (41) dwustronne, ciepłe, budynek
z cegły, I piętro, os. Morskie, 128.000,-

16907111101/0

37m2,z

1617611K0VA

CHEMIA 691437579

1580611K01G

"INTERHOUSE" I Nowe mieszkania
deweloperskie, Zientarskiego,
Kołobrzeg - Paryska, domy w
zabudowie szeregowej, Koszalin,
Rokosowo - ul. Laurowa (GK)

n

600-074076, www.ideaz.edu.pl
(GK)

(GK)

- 12 lat na rynku

3-POK. 54 mkw. 506078-282.
(GK)

1589311K01/A

3-POK. 66 mkw., parter, kamienica,
Koszalin, Spółdzielcza,
504473-943. (GK)
1588411K01/A

3-POK. sprzedam 516-587-239.
(GK)
1637111K01/A

3-POK., pow. użytk. 54 m2,
Koszalin, Kołłątaja, parter, stan
bdb, -255 tys. bez pośredników
530-764-040. (GK)
—

1631511K0VA

DOM - agroturystyka, 500 mkw, +
działka 25 arów, 200 tys. zł. lub
zamiana, 606-234-147.
(GK)
1520311K01/B

DOM 8km. od Bytowa,
609-559-680 (GP)

1170710K01/A

DOM wolno stojący na wsi, budynki
gospodarcze zamienię na
mieszkanie w Słupsku z dopłatą lub
sprzedam, tel. 667-032-784. (GP)
583511K03/A

DOM, tel. 598481920
www.domyslupsk.pl (GP)
1798010K03/B

DOM-PENSJONAT, blisko morza
Darłówko, 515099713,
94/3142802 (GK)
—

1674911K01/A

DOMY nowe wolno stojące KoszallnKonikowo 503-141-933
www.czernicki-nlenichomoscl.pl
(GK)
1629511K01/A

DOMY SZEREGOWEI W
ZABUDOWIE BLIŹNIACZE!.
KOSZAUNU L KRAŃCOWA.
CENA JUŻ OD 315.000Z L
SPRZEDAŻ: SELFA KOSZAUN
94-342-25-18,600-499-145,
WWW.SELFA-KOSZAUN.PL
(GK)
DUŻĄ rezydencję sprzedam,
Koszalin 603-299-900 (GK)
1329611K01/A

DWUPOKOJOWE tel. 598400930
www.gieldaslupska.pl (GP)
1798010W3/C

DWUPOZIOMOWE 75,5 mkw., Illp.
ul. Spasowskiego 605-840895.
(GK)
1666911K01/A

DZIAŁKA bud. Mścice 1800mkw.
790329378 (N)
1668111K0VA

561211K03/A

DOM jednorodzinny, parterowy w
Nowych Bielicach 604422-387.
(GK)
lttSMlKOl/C

DOM luksusowy 270 mkw., z dużym
ogrodem,S t Bielice, 606-234-147.
(GK)
1445511K01/A

DZIAŁKA budowlana Koszalin
Rokosowo ul. Dębowa 503141933.
(GK)
1629511K01/B

DZIAŁKA Koszalin ul. Pszeniczna,
502462362.

(GK)
1550011K0VC

DZIAŁKA Kretomino, 502 462 362
(GK)
—

1550011K01/B

środa 8 czerwca

20
POKOJ-domek 791-215-088.
(GK)
1662711K01/A

URBANOWICZ
www. nord-nieruchomosci. pl

Nowe Bielice, nowy komfortowy
dom, wysokiej jakości urządzenia
i materiały, 898 000 zł
Szczeglino, nowy energooszczędny
dom (kolektory słoneczne, kominek
z płaszczem wodnym), 559 000 zł

Lokal użytkowy ul. Zwycięstwa 16m2,
parter, witryna tylko 105 000
Mścice-piętro domu 82m2, działka, 195 000
Dom ul. Zielona 146m2 działka 302m2 430 000
Ostatni segment bliźniaka,
Stare Bielice, 410 000 zł z VAT,
148 m2. Tel. 604 422 387

INICI©

Świeszyno - Włoki, działka 1036m,
pozwolenie na budowę, 74 000 zł

NIERUCHOMOŚCI

1677511*01/1

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJEM

2-pok Poprzeczna 32m, Ip, 139 000 zł

tel. 94 342 20 02
www.ucn.pl

Koszalin, ul. Cz. Domina, mieszkanie
2 pok. 45.02 m2.225 000!

ul. Zwycięstwa 263, 75-653 Koszalin
Tel. 94/342 0182, 604 203 200

www.lnlclo.nleruchomoscl.pl

1581611K01C

DZIAŁKA nad jeziorem w Poroście
606-713-720. (GK)
1672411K01/A

DZIAŁKA Nowe Bielice, 502 462
362 (GK)

1333011K01D

KREDYTY HIPOTECZNE TEL.
94-71-70-550,697-35-56-56
(GK)
1373111K01/B

1550011K01/A

DZIAŁKA Rokosowo 601-681415.
(GK)

LOKAL Sz-ek 57m2,tel.
511-275-701. (GK)

1673811K01/A

DZIAŁKA rolna 3,5 tys. mkw.
Biesiekierz 600406-288.

49311K04/A

1545311K0VA

1673211K01/A

MIESZKANIA 1,2,3,4-pok tel.
598481920 www.spgn.pl (GP)

DZIAŁKA budowlana 7 ar w
Tymieniu. Tel. 509499-220.

1798010K03/A

(GK)
838511K01/A

DZIAŁKĘ budowlaną Koszalin, ul.
Żytnia, 501-501-630. (GK)
1492011K01/A

DZIAŁKI bud. Jamno, 693-598-537.
(GK)
1603411K01/A

DZIAŁKI BUDOWLANE KOSZALIN
796-229-211. (N)

MIESZKANIE lOOmkw,
bezczynszowe + garaż, ogródek
B-rd, 505-015-362 (GK)
70011K05/A

NOWE domy Koszalin,
501-664-343. (GK)
1658111K01/A

NOWY Bliźniak os. Bukowe 99 mkw.
350 tys. zł. 668-236045. (GK)
1619511K01/A

103711K01/A

DZIAŁKI budowlane Manowo 1100
mkw. 50 zł za mkw. 502 462 362.
(GK)
1550011K01/D

DZIAŁKI budowlane uzbrojoneniedrogo. 504-289425. (GK)

OKAZJA! Firma sprzoda ostatnią
działkę za Osiedlom Leśnym na
Bezrzeczu w Szczecinie. Cena
155.000 netto. tel. 091 45 40
420,503185189, (GS)

6311K05/A

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

569911K03/A

DZIAŁKI rolne, budowlane za pół
ceny, jezioro Bukowo Morskie,
blisko Bałtyku, 663-671-868.
(GK)
1552011K01/A

DZIAŁKI usługowe. 665-596-660.
(GK)
1653311K01/A

DZIAŁKI, tel. 598403033,
www.gieldaslupska.pl (GP)

PAWILON "Północ", 604-265-854.
(GK)
1645111K01/A

PAWILON Białogard, 600-242-362.
(GK)
64211K05/A

PILNIE 4-pok., Koszalin,
691-987-558 (GK)
1371111K01/A

1798010K03/F

GOSPODARSTWO rolne 3,5 ha,
blisko Koszalina, 607-572-116.
(GK)
1623211K01/A

GRYFINO 2-pok, I piętro, 38m2,
niski czynsz, 149 tys, tel.
608222097 (N)
1509411K01/A

HALA 458 m2, o wysokości 8m, na
działce na działce o pow. 4.400
m2, w Trzebielinie na trasie Słupsk
- Miastko. Tel. 602-329-304.
(GP)

(GK)
RESKO (3 km obok)- działki na
sprzedaż pod zabudowę, 3300 i
3500 m2 przy drodze asfaltowej,
media przy działkach, 10 zł/m2.
Tel. 887438-508 (GS)
177811S01/A

SEGMENT Gąszczak 450.000 i
mieszkanie Ruszczyca 220.000.
696-932-870 (GK)

(GK)
1627611K01/A

KAWALERKA Słupsk, 50&854-992

(GP)

STAN SUROWY 200 TYS. ZŁ
KONIKOWO 509-533-031.
(GK)
1675311K01/C

567311K03/D

KAWALERKA tel. 598400930,
www.gieldaslupska.pl (GP)

! ! ! Komfortowe, umeblowane
mieszkania z garażem w centrum,
firmie, faktura VAT, 695-729-000.
(GK)

1798010K03/D

KAWALERKA, 728-347-343 po
16.00 (GK)
1557711K0VA

KOSZALIN - śródmieście, budynek
wielorodzinny, 509-658-841.
(GK)

;

1798010K03/E

USTKA, TBS 2-pok., 608-36-35-22
(GP)
582411K03/A

ZDECYDOWANIE mieszkanie, 53
mkw. K-lin, Przylesie, 784-538-129
(GK)

1641011K01/A

POKÓJ 94/341-61-72,
667408-147. (GK)

4 pok. do wynajęcia studentom od

POKÓJ do wynajęcia 889-949-518.
(GK)

4-POK. do wynajęcia na wakacje,
604254-830. (GK)
1656811K01/A

80 m2, na twój biznes,
515-102-568. (GK)

1669011K01/A

578811K03/A

B0X, ul. Banacha, 605-995-564
(GP)
HALĘ, lakiernię 533-22-22-31.
(GK)

5971UK03/A

POMIESZCZENIE tanio, 103 m2,
Koszalin Harcerska, 517-70-25-18.
(GK)
1679211K01/A

POSZUKUJĘ lokalu, magazynu
60-150 mkw. parter, 698-112-211.
(GK)

(GK)

597411K03/A

1 POKÓJ z łazienką, 662-263-375.
(GK)
1578711K01/A

(GK)
1639111K01/A

KAWALERKA 887-098-529.

(GK)
1676811K01/A

KAWALERKA centrum
608-05-23-28. (GK)
:

1667011K01/A

KAWALERKA Słupsk, 782-764-354.
(GP)
415311K03/B

16111K05/D

2-POK, Bałtycka, 798-759-174.
(GK)

KAWALERKA, 785-770-510.

(GK)
1662011K01/A

KAWALERKA, 796-23-37-12.

(GK)
1680611K01/A

1691611K0VA

2-POK. 39mkw K-lin 692426027
(N)
2-POK. centrum. 602-38-78-13.
(GK)

KAWALERKA, Słupsk centrum,
502-286-756 (GP)
567311K03/C

KAWALERKĘ ul. Kwiatkowskiego
studentom, 506-188-536. (GK)
1675211K01/A

1512411K01/A

2-POK. umeblowane komfortowe
firmie. Koszalin, 668-040339.
(GK)

KAWALERKĘw centrum
Koszalina. 505-137-892. (GK)

KAWALERKĘ, 507-508-198.

586111K03/A

2-POK., rej. Morskiej, 603-818-111.
(GK)
1579711K01/B

2-POK., umeblowane 607-500-621.
(GK)

(GK)

1438111K01/A

1637511K01/A

LOKAL 28 mkw. centrum Koszalina,
512-250-001. (GK)

1677211K01/A

LOKAL 74m2, ul. Tuwima, Słupsk,
wejście z chodnika, tel.
500-899-951 (GP)

2 POKOJOWE 38 mkw.
umeblowane do wynajęcia
512-267-500. (GK)
2 POKOJOWE 512-227-327 po g.
15. (GK)
2-POKOJOWE 94/3404943.
(GK)
1648011K01/A

2-POKOJOWE Koszalin
503-176-574. (GK)
2 POKOJOWE Koszalin
696-958460. (GK)
1620411K01/A

1677411K01/A

581911K03/A

LOKAL gastronomiczny Mielno do
wydzierżawienia 604426937.
(GK)
MAGAZYN do wynajęcia
Koszalin 662 080 084. (GK)
1516011K01/B

1538011K01/A

2-POKOJOWE Słupsk, 663-541-681.
(GP)
592911K03/A

(GK)

MIESZKANIE 128M, CENTRUM
SŁUPSKA DO WYNAJĘCIA TEL
511065556 (N)
1668211K01/A

MIESZKANIE 50 mkw, Piłsudskiego,
508-153-022. (GK)

1673611K01/A

1635211K01/A

2-POKOJOWE, 73m2, umeblowane,
centrum miasta Słupsk,
502-278-187 (GP)

ODSTĄPIĘ sklep z odzieżą używaną,
96 mkw., 692-790034. (GK)

588611K03/A

2-POKOJOWE, Koszalin,
666078430. (GK)

1679811K01/A

PARZE/SAMOTNEJ, ceniącej
spokój, niepalącej, kawalerka,
Kłos/Sianów, 691-715-009. (GK)
1667111K01/A

PAWILON 26 mkw. Franciszkańska
(obok Sano) 510-231-758. (GK)

2 POKOJOWE, Słupsk,
692434866. (GP)
5903UK03/A

2-P0ZI0M0WE, Millenium, centrum
Koszalina 1500 zł, 502-369-333.
(GK)
3 POKOJOWE wynajmę
501162276. (GK)
1679011K01/A

1628511K01/A

UMEBLOWANE pokoje na wsi, tanio,
691-948-236. (GK)
1671511K01/A

WYDZIERŻAWIĘ teren, Chłopy,
696480045. (GK)
1676611K01/A

WYNAJMĘ DOM szeregowy, 5-pokoi
+ garaż ok. Emki, 604-912-639.
(GK)
1627111K0VA

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA
ZAMIENIĘ mieszkanie 2-pok. na
większe, 94/318-00-66.

1597811K01/A

PIĘTRO domu niezależne, 98 mkw.
tanio Bonin, 603-336947. (GK)
1650311K01/A

POKOJE 1-, 2-osobowe, ładne,
tanio, Północ tel. 600-238-806.
(GK)

1661411K01/B

ANGLIA! Zbiory truskawek.
Czerwiec!!! 94/340-00-54.
www.imperial.org.pl (GK)
1655411K01/A

BLACHARZA w serwisie
samochodowym zatrudni "Gazopol"
Koszalin, tel. 608087827 (N)
1649211K01/A

BRICO Marche Kołobrzeg
poszukuje osób na stanowisko
księgowej i kadrowej lub biura
rachunkowego. Oferty prosimy
składać na maila:
kolobrzeg@bicomarche.pl. (GK)
=

51511K06/A

BUDOWLAŃCA do robót
wykończeniowych zatrudnię,
Koszalin 502-627-999. (GK)
CUKIERNIKA oraz sprzedawcę
zatrudnię. Słupsk, 59/843-28-28.
(GP)
572011K03/A

DO dociepleń, (tylko fachowcy),
694154-233 (GP)
583211K03/A

DO działu handlowego
(fakturowanie, windykacja
należności) zatrudni hurtownia CV
kierować dyrektor@bjb.verde.pl
(GK)
1602411K01/A

DO działu sprzedaży.
biuro@rekprom.koszalin.pl

(GK)
1513511K01/A

DO kebaba, sezon 511-234727
(GP)
563911K03/A

DO O.W. w Mielnie pomoc
kuchenną, kelnerki, konserwatora,
sprzątaczki, 509-268001. (GK)
1672911K01/A

(GK)

DO prac remontowych,
698-611-992. (GK)

1 M & Ł

1493511K01/A

Więcej
ofert pracy
znajdziesz
w serwisie

regiopraa.pl
PRI i B Infrabud Koszalin
zatrudni:

laboranta

DO prac wokół domu,
601-881415. (GK)
1673811K01/B

DO pracy na sezon 502-994-030.
(GK)
1653411K01/D

DO roznoszenia ulotek. Koszalin,
600-749-020. (GK)
1653211K01/A

DO sprzątania od zaraz Mielno. CV
na email: bes84@web.de Tel.
886-557-536. (GK)
1648211K01/A

DO sprzątania, obsługi parkingu,
konserwatora, stróża na polu
namiotowym, najlepiej z ok.
Mielna - Unieścia, 60&45-18-54.
(GK)
1670711K01/A

DO układania polbruku Białogard,
Tychowo, tel. 505-015-362. (GK)
69911K05/A

Wymagania:

MIELNO lokal 50 mkw.
607-580-917. (GK)
1199311K01/A

2 POKOJOWE na sezon,
724-279-139 (GK)

STANOWISKO fryzjerskie do
wynajęcia, 510-35-95-95 po 18-tej.
(GK)

1663011K01/A

LOKAL 150m w centrum Koszalina
lub sprzedam. Tel. 604143 579.
(GK)

561811K03/A

AGROBUD zatrudni do pracy panią
w charakterze sprzedawcy z
doświadczeniem w handlu (kasa
fiskalna, komputer) po 30 roku
życia. Podania prosimy składać w
biurze Koszalin, ul. Połczyńska 66
do 9 czerwca 2011 r. (GK)

1672511K01/A
1428511K01/A

1660811K01/B

1664311K01/A

2-POK., Herbsta, 660-918-816
(GP)

1609611K01/A

ROSNOWO, kawalerka,
660-062-058. (GK)

1684411K01/A

! Pokój Słupsk, tel. 59/844-30-28.
(GP)

2 POKOJOWE, 663-575-169.

1642911K01/A

POKÓJ tanio Słupsk, 504-235-831.
(GP)

:

1674111K01/A

KAWALERKA 508-251-347.

1690811K01/A

1,2-osob., mieszkania
501-860-810. (GK)

POKÓJ osobne wejście
943416159. (GK)

1526811K01/A

B0X Manhatan, parter, wynajmę
lub sprzedam, 601-638-704 (GP)

iZATRUDNIMY kierowców kat.C+Etrasy międzynarodowe, z praktyką,
Słupsk, 59/842-00-31. (GP)

:
1682311K01/A

KAWALERKA 507-200-774.

I ! Kawalerka 40 mkw.
nieumeblowana, centrum, nowe
603-601-646. (GK)

1673211K01/B

TRZYPOKOJOWE tel. 598403033
www.gieldaslupska.pl (GP)

(GK)

1748710K03/B

(GK)

!!!AVON Zarabiaj! 515708822.
(GK)

1634411K01/A

POKÓJ 2-osob. Koszalin 602656
430 (GK)
1661911K01/A

3-POKOJOWE, umeblowane, lip.,
Słupsk, centrum. 601-935-601
(GP)

1687811K01/A
1534611K01/B

569911K03/B

KAWALERKA 94/340-52-73.
—

1687311K01/A

1642011K01/A

PÓŁ domu, 60 mkw + budynek
gosp. 26 mkw., działka 8 arów, ok.
Koszalina, 609-887-521.

346811K03/B

POKÓJ-1 osobowy, 608-548-108.
(GK)

1652711K01/A

! ! ! AGROBUD posiada do
wynajęcia pom. magazynowobiurowe od 50-1500 m2 w
Koszalinie przy ul. Połczyńskiej,
Szczecińskiej i Boh. Warszawy, plac
ok. lO.OOOm przy Boh. Warszawy i w
Ustroniu Morskim hala ok.l500m.
606-601-160. (GK)

:

DZIAŁKI inwestycyjne, z
możliwością budowy domu, o
powierzchni 4000 m2 i większe w
Bolesławicach/ k Słupska, od 30
zł/m2.602-329-304. (GP)

2

POKÓJ 1 i 2 osobowy,
59/842-36-96 (GP)

POKÓJ 94/318-30-19

VII lub X 604-254-830.

1667711K01/A

1606911K0l/A

DZIAŁKI budowlane. Koszalin,
796-229-211. (N)

2

o d 2 0 0 m d o 1.000 m

1657011K01/A

MAŁE gospodarstwo 3.40 ha, 12
km do Koszalina. 519-649-847.
(GK)

(GK)

* komfort * klima
* tanio

1614011K01F

ZIEMIA 1 h - Kliszno, 664-082-080.
(GK)

3-pok Zwycięstwa (Merkury), wysoki
standard, dwupoziomowe, wynajem
1750 zł/mc + opłaty

2-pok Jana Pawła, 42m Xp, 129 000 zł

NORD Nieruchomości
Koszalin, ul. Piłsudskiego 17
ul. Zwycięstwa 155
94 347 12 30, 94 345 30 00

Ścisłe Centrum
Szczecina

r.

- wykształcenie wyższe chemiczne
- dyspozycyjność
- prawo jazdy kat. B

kontakt: 608 686 482
e-mail: infrabud@lnfrabud.pl
!!!!!!!!!!!!!!!PRACOWNIKA
ze znajomością pakietu Offfce do
biura w Koszalinie- tel.
661-987-785. (GK)
1686011K01/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! "FORMAT" zatrudni
pakowaczy, doświadczonego
kierowcę z uprawnieniami na HDS.
Koszalin, Władysława IV-go 139b.
(GK)

EKSPEDIENTKĘ do sklepu
spożywczego w Sarbinowie, wysokie
zarobki, 604-582-776. (GK)
EMERYTOWANEGO kierowcę z
kat. C Koszalin 606-744-984.
(GK)
1633411K0l/A

FIRMA A-Z zatrudni murarzy,
glazurników, malarzy. Kontakt w
godz. 8-10. Tel. 94/34&80-36.(GK)
1687611K01/A

FIRMA budowlana zatrudni
dekarzy - cieśli budowlanych,
606401-050. (GK)
1661811K01/A

FIRMA finansowa poszukuje osób
na stanowisko doradcy klienta i
! ! ! ! AGROBUD zatrudni kierowców
kierownika regionalnego na terenie
i operatora wózka widłowego.
Szczecina. Oferty prosimy wysłać na
Podania prosimy składać w biurze
adres
przy ul. Szczecińskiej 42.
a.matoga@kredyty-chwilowki.pl
(GK)
(GS)
1688511K01/A

[
|

ogłoszenia drobne
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GANZ Polska Sp. z o.o. zatrudni
inżyniera kosztorysanta ze
znajomością programów Norma,
Rodos, do przygotowania produkcji.
CV prosimy przesyłać na adres
sekretariat@ganz.pl, fax.
943185899 lub osobiście w
siedzibie firmy Sianów, Dworcowa
16, godz. 7-15. (GK)

FIRMA poszukuje kobiet-sprzątanie
marketów w Słupsku, 510-139-532
(GP)
599011K03/A

FIRMA STOLL Polska zatrudni
spawaczy w osłonie C02 - praca w
Słupsku. Kontakt: STOLL Polska, ul.
Bałtycka 10,76-200 Słupsk, tel.
59/842-72-51, e-mail:
office@stollpolska.pl

1646611K01/A

HOSTESSY 502-994030. (GK)

(GP)

16534UK0VA

598811K03/A

FIRMA z Białogardu zatrudni
pracownika do działu eksportu.
Wymagany komunikatywny
angielski. CV proszę przesyłać na
adres: office@imperial.pl
67711K05/A

—

15911S03/A

KOBIETY z okolic Łeby do
sprzątania w każdą sobotę w
sezonie, tel. 607-242-177. (GP)

5745UK03/A

KOMUNIKATYWNĄ osobę do pracy
w handlu 502-9944)30. (GK)

1653411K01/B

HOTEL Dobosz Police zatrudni
kucharzy, tel. 504-145-539. (GS)

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

HURTOWNIA Owocowo- Warzywana
zatrudni pracownika
magazynowego z kat B.
94/347-64-88. (GK)

KRAWCOWĄ z doświadczeniem, na
usługi krawieckie, 668-038-115.
(GP)

306710S0VC

(GK)

KIEROWCÓW kategorii C, E z
doświadczeniem Skandynawia,
91/3216151,60176 87 74.
(GS)

1687511K01/A

-

1662311K01/A

S93211K03/A

KUCHARKI, pomoc kuchenną,
FIRMA z branży napojowo HURTOWNIA płyt meblowych
recepcjonistki (studentki), Mielno,
alkoholowej zatrudni kierowców z
zatrudni pracownika: na stanowisku
509-851-645. (GK)
kat. C, cv na adres:
magazyniera - mile widziane
1677911K01/A
s.kempa@poczta.fm bądź osobiście uprawnienia na wózki widłowe oraz KUCHARZA i dziewczynę do pizzerii,
ul. Przemysłowa 8. (GK)
na stanowisku sprzedawcy ul. Zwycięstwa 47. (GK)
1556811K01/A
1682811K01/A
przedstawiciela 694-622477.
FIRMA zatrudni do prac
KUCHARZA i pomoc kuchenną
(GK)
wykończeniowych, glazurnika
—
1622911K0VA
zatrudnię. Restauracja
502-233-702. (GK)
HURTOWNIA ryb zatrudni kierowcę - Franciszkańska 59/842-52-86
1634111K01/A
(GP)
FIRMA zatrudni pilota śmigłowca na sprzedawca, znajomość branży
1 504911K03/A
gastronomicznej wymagana,
terenie wielkopolski, emeryt mile
KUCHARZA na stałe 88&020-903.
502-67-13-23.
(GK)
widziany. Oferty Biuro Ogłoszeń,
1671411K01/A
(GK)
1666411K01/A
60-779 Poznań ul. Skryta 1 dla
HURTOWNIA STARLET ZATRUDNI NA
0G18473/11. (GK)
KUCHARZA, kucharkę, Sycewice,
STANOWISKO:
SPRZEDAWCA,
1640311K01/A
500-079-446 (GP)
MAGAZYNIER, KIEROWCA. CV •
585111X03/A
FIRMA zatrudni pracowników
ZDJĘCIE
UL
SIENKIEWICZA
12.
biurowych i kurierów, mile widziale
KUCHARZA, pizzermana na sezon,
(GK)
orzeczenie o niepełnosprawności,
509-549-666. (GK)
53711K06/A
1642611K01/A
Kołobrzeg, 668-929-725,
INFORMATYK (student) obsługa
KURIERA z okolic Darłowa i
dadamczyk@inpost.pl
biura. 721-181-872. (GK)
156
IS11K0/IB Koszalina 883-581490 po g.
(GK)
18-tej. (GK)
•
1673711K01/A
KEBAB, kurczak z rożna-z
1677611K01/A
FIRMA zatrudni spawacza C02,
doświadczeniem Jarosławiec
KURS
j.
niemieckiego
dla
ślusarza, 2400 zł. brutto/miesiąc.
602-257-136. (GK)
wyjeżdżających, tel. 59/841-36-32.
.
1639211K01/A
728-500-555. (GK)
1640211K01/A
(GP)
KELNERKI, barmanów Mielno od
548811K03/A
FRYZJERKĘ na dobrych warunkach
lipca. CV na email: best84@web.de MAGAZYNIERA 502-994030.
płacowych zatrudnię
Tel. 886-557-536 (GK)
(GK)
94/342-37-53. (GK)
1Ą48311K01/A
1653411K01/C
1678911K01/A

MAŁA gastronomia, 511-234727.
(GP)

KIEROWCĘ kat. B 502-994030.
(GK)

FRYZJERKĘ zatrudnię,
94/341-1542. (GK)

563911K03/8

1653411K01/E

/

/

KOSZALIN

eoMeastoE- .

1691811K01/A

NA sezon do sklepu odzieżowego,
Unieście, 606-99-2086. (GK)
1689611K01/A

NADZÓR nad osobami
sprzątającymi z grupą inwalidzką, z
samochodem w Koszalinie i
Szczecinku 697-777-980. (GK)
1669511K01/A

NORWEGIA- praca fizyczna dla
mężczyzn. Wyjazdy na 6 tygodni.
Wynagrodzenie 25 tys.zł. Tel.
692-848-009. (GK)
1398111K01/A

OD zaraz na sezon do
30.09.2011r. w O.W. na basen
ratownika wodnego, 509-877-264.
(GK)
1670011K01/A

Xj

niepełnosprawnością do sklepiku,
513-033-919. (GK)
1639U1K01/8
PIEKARZA-CUKIERNIKA zatrudnię.
Koszalin ul. Garlickiego 24.
(GK)
1681111K01/A

POKOJOWĄ, kelnerkę do baru
"Opty"- Unieście tel. 507-106-124.
(GK)
—

1677011K01/A

POMOC kuchenną 602-785-745.
(GK)

1682611K01/A

POMOCNIKA kucharza z
doświadczeniem do restauracji w
Sarbinowie 9 zł/h, 604-972-636.
(GK)
1672011K01/B

POSZUKUJEMY WYKONAWCY
ROBÓT TAPECIARSKICH NA
TERENIE KOSZALINA. TEL. (59)
8429-880. (GK)

1688411K0VA

PRACA wakacyjna dla dziewcząt w
Kołobrzegu i Mielnie na stoiskach
handlowo-usługowych 604-797-662
lub 796-853-082. (GK)
50911K06/A

PRACOWNICE na sezon (18-26 lat)
, Ustka-Rowy. 668-828-173. (GP)

"

588511K03/B
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1665411K0VA

PRACOWNIKÓW
ogólnobudowlanych, 606-64-21-71.
(GK)
1672611K01/A

PRZYJMĘ do pracy w lodziarni w
Mielnie i Sarbinowie. Tel. 503 566
511 (N)

1668711K0VA

PRZYJMĘ do remontu palet.
Biesiekierz 503-056-740. (GK)

1664811K01/A

PUHP PILAWA Kołobrzeg zatrudni
od zaraz pracowników- do działu
techniczno- projektowego z
wykształceniem wyższym
inżynierskim, kierowników robót,
alektryka- magazyniera,
elektromontera, ślusarza. Oferty
prosimy przesyłać na e-maila:
kadry@pilawa.pl. Informacji
udzielamy pod nr telefonu
943517842. (GK)
1614311K01/A
Koszalin «www.gk24.pi
Słupsk

- www.gp24.pl

Szczecin -www,gs24,p

, . „
Adresy kontaktowe.

1636211K01/A

1486311K0VA

SPAWACZA TIG Koszalin
601403174 (N)
1611411KM/A

SPRZĄTACZKI i placowych z grupą
inwalidzką Koszalin, Kołobrzeg,
Szczecinek, Drawsko Pomorskie i
okolice 697-777-980. (GK)

reklama.gk24@mediaregionalne.pl
rekiama.gp24@mediaregionalne.pl
reklama.gs24@mediaregionalne.pl

94 koszalińska,
59słupska
91 szczecińska

1669511K01/B

SPRZEDAWCĘ do sklepu
spożywczego, sezon, 798-641-799.
(GK)

RECEPCJONISTKĘ j. niem. lub
angielski, K-łin, Hotel Monika godz.
9.00 -13.00.504-038-644.
(GK)
1599911K01/A

ZATRUDNIĘ na stałe do pracy w
kuchni kucharza, pomoc
kuchenną, Słupsk,
694468-700 (GP)

1681911K01/A

STOLARZY, ślusarzy zatrudni
Fasada, Słupsk, ul.Bałtycka 10
(GP)
596611K03/A

ŚLUSARZ, tel. 59/842-66-67. (GP)
574311K03/A

TECHNIKA elektryka, elektronika,
systemy alarmowe 502490-970.
(GK)
1595211K01/A

TOITOI Polska zatrudni monterów
z uprawnieniami do 1KV. Kontakt
ul. BOWID 7, Koszalin lub
mmudryk@toitoi.pl (GK)
1675011K01/A

TRAKTORZYSTĘ, dojarza przyjmę,
tel. 662461-348. (GP)
598911K03/A

WITRAŻYSTĘ szklarza 501-39&600.
(GK)
1601411K0VA

WYKSZTAŁCENIE średnie, tel.
531-711-611. (GP)
ZATRUDNIĘ blacharza
samochodowego z
doświadczeniem; kontakt osobisty
Grottgera 14 Adkonis (GP)

598611K03/A

ZATRUDNIĘ dekarza 50248-17-56.
(GK)
1674411K01/A

ZATRUDNIĘ do montażu CAR
AUDIO, zarobki od 1800 zł
660-111-110. (GK)

ZATRUDNIĘ elektryków Koszalin, ul.
Łużycka 41b. (GK)
1641311K01/A

ZATRUDNIĘ fyzjerkę, 608-701-270
(GP)
584211K03/A

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E w transp.
międzynarodowym. 604-61-60-26.
(GK)
21111K05/C

ZATRUDNIĘ kosztorysanta branży
elektrycznej. Wymagana biegła
znajomość Excela i mile widziana
znajomość programu
kosztorysowego, wsz@entech.pl
(GK)
1681511K0VA

ZATRUDNIĘ kucharkę z
doświadczeniem do pracy w
pensjonacie (Mielno- Unieście). Tel.
500157 325. (GK)
1677311K01/A

ZATRUDNIĘ osoby do sprzątania hal
magazynowych Biedronki w
Koszalinie 79&826-713. (GK)
1630311K01/A

ZATRUDNIĘ pomoc kuchenną do
pracy w pensjonacie (MielnoUnieście). Tel. 500 157 325. (GK)
1677311K01/B

ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄUSTRONIE MORSKIE, TEL
602492-858. (GK)
51811K06/A

ZATRUDNIĘ pracownika biurowego
ze znajomością AutoCAD, produkcja
mebli 94-340-22-10 (N)
1636311K0VA

ZATRUDNIĘ sprzątaczki,
recepcjonistkę na sezon- Ustronie
Morskie, 662-180-798. (GK)
52U1K06/A

ZATRUDNIĘ stolarza i pomocnika
stolarza 94-340-22-10 (N)
ZATRUDNIMY kierowców C+E w
transporcie międzynarodowym, Tel.
94 346 0417. (GK)
— '

1660911K0VA

ZATRUDNIMY KIEROWCÓW KAT
C+E. STAŁE WYSOKIE ZAROBKI.
TRANSPORT KRAJOWY. CODZIENNE
POWROTY DO DOMU.
POSZUKUJEMY OSÓB Z KOSZALINA
IOKOUC. KONTAKT 664-724-662
LUB G.P.TRANSP0RT802.PL (GK)
—

1661611K01/A

ZOSTAŃ pracownikiem restauracji
McDonaUTs tel. 668-281-403 lub
668-834-604 (GP)
568011K03/B

PRACA SZUKAM
KIEROWCA B,CE,D poszukuje pracy,
doświadczenie i praktyka- kraj,
zachód. Koszalin, 693-593-666.
(GK)
811K05/HZ

KIEROWCA C+E doświadczenie,
karta kierowcy tel. 505-319-800.
(GK)
8J1K05/IA

KIEROWCA kat C, tel. 887578887.
(GP)
6111K08/A

KSIĘGOWY Z DOŚWIAD.
506997590. (GK)
1665011K01/A

OPIEKA nad starszą osobą
519-731-752. (GK)
—

1691411K01/A

RENCISTA (czę-wa niezdolność)
pilnowanie obiektu Darłowo,
Darłówek, Dąbki tel. 667911554.
(GK)
811K05/IB

SZUKAM pracy dodatkowej i
weekendy. 795272987. (GK)
811K05/HY

ZATRUDNIĘ kucharza,
661-611-033. (GK)
1631711K01/A

ZATRUDNIĘ murarzy, tynkarzy,
glazurników, tylko poważne
oferty, Słupsk, 694468-700
(GP)

593611K03/A

1599411K01/A
594411K03/A

1643811K01/A

G

(GK)- obszar koszaliński
(GP)- obszar słupski
(GS)- obszar szczeciński
(N)- ogłoszenie
z internetowego systemu

SIEĆ aptek Centrum Zdrowia
zatrudni od zaraz na okres wakacji
hostessy w Koszalinie,
513-033-973 lub cv na adres:
pawelpaslawski@sors.com.pl (GK)
e
lSSTK
l OV*
SMAŻALNIA, kebab w Mielnie
zatrudni pracownika. 696-090-969.
(GK)

PRACOWNIKA magazynowego Żel1680211K01/A
Metal Koszalin, ul. Przemysłowa 5F. ZATRUDNIĘ do skanowania towaru
(GK)
kobiety i mężczyzn, 513-186448.
1676311K01/A
(GK)
PRACOWNIKA ogólnobudowlanego i
1660611K01/A
hydraulika do pracy w Holandii od
ZATRUDNIĘ dziewczyny do
lipca 509480085,
malowania tatuaży z henny
grzegorz@volcano-meble.pl (GK)
664-142-908. (GK)
I
1661711K01/A

<U=BORK

%.

SALONY optyczne poszukują do
salonu w KOSZALINIE:
SPRZEDAWCY LUB OPTYKA.
Kontakt telefoniczny: 6184 60
605 lub mailowy
salonyoptyczne@tlen.pl (N)

OPERATORA koparko- ładowarki i
1674011K01/A
kierowcę kat. C. B-rd, 505-015-362. SPRZEDAWCĘ, Salonik Prasowy
(GK)
Dworzec PKP, 604-786-952.
(GK)
OSOBĘ z umiarkowaną

PRACOWNIKÓW
ogólnobudowlanych 602-187-840.
(GK)

,
•

1600211K0VA

MONTER kanalizacji zewnętrznej,
604-863-673. (GK)

PRACA w ogrodnictwie- mężczyźni.
Koszalin, 609-967-525. (GK)

SŁAWNO

' v KOŁOBRZEG V

1669711K01/B

MGR farmacji zatrudnię w
niepełnym wymiarze czasu pracy,
608433884. (GK)

16J9911K0V*

Nasze regionalne portale
to ponad 18 milionów odsłon
w maju 2011.
Zapraszamy do współpracy
Reklamodawców zainteresowanych
dotarciem do blisko 1,8 miliona
unikalnych użytkowników.
.SŁUPSK

MĘŻCZYZN +50 do prac fizycznych.
Koszalin. 608-875-290. (GK)

PRZEWOZY
OSOBOWE
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1!!!!!! I ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ANGLIA,środa,
piątek, niedziela z domu pod dom,
503-198450,67/266-94-91 (GK)
46511K04/A

ogłoszenia drobne
ROLOWANIE najwyższy zgniot,
60S041455. (GK)

(G/0 - obszar koszaliński
(GP)- obszar słupski
(GS)- obszar szczeciński
(N)-ogłoszenie
z internetowego systemu

1642811K0VA

SIANO kupię 791-663488.

(GK)
1679711K01/A

SKUP bydła, trzody 602469-399.
(GK)
951811K01/A

SKUP- maciory, knury, tel.
504-539-303. (GK)
53111K06/A

STOŁY do rzepaku, tel.
501496-288. (GK)

593511K03/A

ZABYTKOWY ciągniczek ogrodniczy,
tel. 506-675-133. (GP)

1545211K01/B

I ! ! ! ! KAMIEŃ łupany świeży i
polny (dowóz) 510-774996. (GK)
! ! ! ! ! QUAD 110-250,
784459083. (GK)
11! Garaże, blaszakl - tanio i
solidnie 91/488-49-11,
517-959-375,52/348-71-48,
608-414-949. (GK)

! ! ! ! ! ! WESELA, www.barninek.pl
(GK)
1607111K01/A

"EUROPEJSKA" 94/347-11-77,
www.europejska.com.pl (GK)

46511K04/C

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
Holandia, Belgia, Niemcy, solidnie i
tanio, 94373-34-34, 502-254-639.
(GK)
48911K04/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HOLANDIA
codziennie z domu pod dom,
503-198446, 67-26-69-491 (GK)
46511K04/B

! ! ! ! ! EST najtaniej do Niemiec,
94/719-20-30, www.estgdansk.pl
(GK)
1320711K01/A

miNTERBUS, Holandia, Belgia,
Niemcy, tel. 602485864. (GS)
478610S0VA

NAJTANIEJ Niemcy,Holandia,Belgia+
paczki z adresu na adres
888019559 (GK)
39711K04/A

ROLNICTWO

1610911K01/B

"ROGALICZEK" Wesela!
602173759 (94)341-0143;
www.rogaliczek.pl, (GK)
1430311K01/A

HD-STUDIO-filmowanie,
604087283 (GK)
ORKIESTRA - wesela, zabawy,
bankiety, tel. 508-896-333. (GK)
71411K05/A

ROYAL PARK HOTEL&SPAw
Mielnie organizuje: wesela,
przyjęcia okolicznościowe, imprezy
firmowe, szkolenia i konferencje.
94-310-84-80. (GK)
:

1631211K01/A

VIDEO-DVD, fotografia.
502-329-385. (GK)

287211K0VA

! ! Atrakcyjna cena garaży
blaszanych- transport, montaż
gratis 505-126-033. (GK)

1185511K01/A

WESELA 70 zł I Inne, 607-033-894.
(GP)
560211K03/A

WESELA w Pałacu, 694938-703.
(GK)
922211K01/6

WESELA, bankiety, przyjęcia Hotel
Verde w Mścicach. hotel@verde.pl,
660-738-796. (GK)
1610711K01/A

I ! ! ! ! ! ! Wapno nawozowe.
"DOWO". Tel. 91578-67-33,
601-86-39-37. (GS)
111S02/A

ł ! ! ! l l Wapno rolnicze.
943656318. (GK)

WESELA, przyjęcia okolicznościowe,
dancingi. Domowe obiady od 9,90
zł., Restauracja Mewa - przy
wjeździe do Mielna, ul. Lechitów
11,506-321484. (GK)
1520311K01/A

603911K01/A

!!!!!! KUPIĘ knury, maciory oraz
bydło pourazowe, tel. 692-906410.
(GK)
45111K06/A

C 330 sprzedam 696427-937.
(GK)
1626411K0VA

C-330- sprzedam. 600-613-319.
(GK)
1688211K01/A

CIELAKI mięsne, 606-1425-27.
(GP)

504811K03/A

CZĘŚCI do przyczep i maszyn
rolniczych, łożyska, paski klinowe,
hydraulika. 694955559. (GK)
811K05/EG

JAŁÓWKI m. sprzedam
791-663488. (GK)
1679711K01/B

KOMBAJN ziemniaczany, rozrzutnik,
tel. 502-992-198. (GP)
594711K03/A

KOSZENIE kosiarko rozdrabniaczem
880690849 (N)
1668411K01/A

KURKI odchowane, kaczęta, gęsięta
696462482. (GP)
466311K03/A

KURY nioski Łebień, 667-099-669
(GP)
595111K0:

LEASING MASZYN I URZĄDZEŃ
Tel. 695 52 56 56. (GK)
1373111K01/C

OWIES sprzedam. 721-163-373.
(GK)
1688311K01/A

53311K06/A

PSZENICA, kombajn 604-266-771.
(GK)

ZESPÓŁ Brandys, tel. 724-735-215
(GP)
481811*13/1

ZESPÓŁ muzyczny 600-3340-25.
(GK)

SPRAWNY automat do lodów
kręconych. 6 tys. zł, 668148368
(GP)

811K05/GM

PRODUKCJA mebli z nierdzewki do
gastronomii 505-171-321. (GP)
583611K03/B

588211K03/A

PROSTOWNIKI duże
380V/ 12/24V/200A firmy Bester,
urządzenie rozruchowe 380V.
694955559. (GK)

SPRZEDAM towar ze sklepu z
pamiątkami (tanio) 504-206-763.
(GK)
1660711K01/A

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

811K05/1G

1540311K01/A

TARCICA sezonowana
59/8582226. (GP)

RURY stalowe 406x10; 159x8;
133x5; 114x4 ocynk i ine rozmiary
f-ra. Koszalin, 694955559. (GK)

TARCICA sezonowana, dąb -buk,
różne grubości, 601-935-601.
(GP)

22411K01/A

"EKO-GROSZEK". W workach- 700
zł/t. Dowóz!!! WORKI na kapustę,
śmieci. K-lin, (94)346-19-66;
507-312-907. (GK)
BLASZANGARAZ.COM szybka
realizacja 798710329 Promocja!
(GK)
967311K01/A

CENTRUM Wyprzedaży AGD i RTV,
lodówki, pralki, telewizory,
wentylatory. Koszalin Kołłątaja
la/d tel. 94/316-63-90. (GK)
4053310K01/A

CZERWONĄ cegłę rozbiórkową,
94/31845-27,609-505-629.
(GK)
1637011K0VA

DOMKI ogrodowe, drewutnie, inne
ogrodowe. Producent.
94/31-15-317, 606-345-036. (GK)
1663511K01/B

DREWNO - superoferta,
508774151. (GK)
1620211K01/A

DREWNO kominek 880449478.
(GK)

SIATKA, Koszalin. Topolowa 25A.
Słupki. 602-7440-57;
94/3404-360. (GK)

433111K03/B

1605311K01/A

SIATKA leśna, ogrodzeniowa, słupki;
59/846-11-10; 795422-301 (GP)
1808710K03/A

SIATKA ogrodź, leśna, słupki,
montaż. K-lin, Westerplatte 46.602
825 699. (GK)
1583711K01/A

:

SIATKA, słupki ogr. 94/342-30-68.
(GK)
1448711K01/A

SIATKA, słupki, panele, grodzenie,
512-808-548, 509-910-269. (GK)
1492411K01/A

SIATKI ogr., słupki. Raszyńska,
Słupsk 603-070-188;
59/842-87-55 (GP)
358011K03/A

SIATKI ogrodzeniowe ocynk PCV
leśne druty słupki montaż,
producent, transport, 059 84 716
42. (GP)
11811K03/A

SIATKI, słupki, drut - ocynk,
żarzony, kolczasty, PCV, tel.
59/84-71-329. (GP)
—

URZĄDZENIA gastronomiczne,
maszyny do lodów, wyposażenie
sklepów spożywczych, odzieżowych
i obuwniczych, 505-171-321.
(GP)
583611K03/A

WENTYLATORY dachowe i
promienniowe różne wielkości 220
lub 380V F-ra Vat, 694955559.
(GK)
811K05/IH

WĘGIEL wysokokaloryczny, orzech790 zł, groszek - 690 zł,
607415-385, 607-354-713,
transprt. (GK)
1600811K01/A

WORKI foliowe, stretch, produkcja,
sprzedaż, 602-723-619. (GP)
597711K03/A

WYPRZEDAŻ mebli sosnowychK-lin, Morska 53a. (GK)
1652911K01/B

WYPRZEDAŻ śruby, łożyska, paski
klinowe, okładziny, uszczelnienia,
segery. 947227000. (GK)
811K05/IF

569811K03/A

SILNIKI elektryczne 220V
l,lkW/2800obr, 380V 1,1; 2,2,5;
7,5; 11; 15,30kW. 694955559.
(GK)

m

m

m

"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,
94/3403495. (GK)
1648611K01/A

I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CASABLANCA
24 h. Zatrudnimy Panie.
94341-16-54 (GK)
68611K05/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Dojadę,
511-895-873 (GP)
551311K03/A

!!!!!!!!!!!!!Xena
531-306-069 (GP)

ZIEMIA rolna: 3,49 i l,89ha.
Żelimucha. 668078700 (N)
1675811K01/A

ZLEWOZMYWAKI Inne
gastronomiczne 603-299-900
(GK)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Angel 25,
663-342-049 (GP)
591911K03/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 662-665457.
WYJAZDY. (GK)
68611K05/B

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NATALI,
788-001-424. (GP)
:

582811K03/B

! ! ! ! ! Ciasteczko 19,
796-096-606. (GP)
589011K03/A

! ! ! ! ! tanio i wyjazdy 880735663.
(GK)
1686211K01/A

! ! ! MŁODA studentka.
516-019-656. (GK)
1669811K01/A

! ! ! Zatrudnię panie, super
warunki. Dyskretnie, 792-813-606.
(GP)
589111K03/A

30-LATKA Kołobrzeg 880-704058.
(GK)
52511K06/A

35-LATKA nowa Ola 510-583-517.
(GK)
1547211K01/A

505-674-425 Miła 38-latka.
(GK)
1687411K01/A

698-249-682 Ola, Słupsk. (GP)
597911K03/A

886-287-916 prywatnie, Słupsk.
(GP)

NOWA KSIĄŻKA

565911K03/A

DREWNO kominkowe,
661-202-600. (GP)
596311K03/A

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

PIOTRA POLECHOŃSKIEGO
Dziennikarza „Głosu Koszalińskiego", autora cyklu „Wieści Koszalińskie"
oraz książek „Mój magiczny Koszalin", „Koszalin w magicznym zwierciadle"

71311K05/A

DREWNO układane, 600-880-776
(GP)
181061M03/A

B6ŻNE
! ! ! ! ! ! DETEKTYWISTYCZNE
(rozwody, biznes) 513-129-851.
(GK)
1430211K01/A

! ! ! ! PRYWATNY DETEKTYW
601-999-101. (GK)

DWUIHOWNIK 360 2 szt x 12 mb,
rury 273x17,5 i inne hutnicze.
Koszalin, tel. 947227000. (GK)
811K05/ID

FIGURY ogrodowo-balkonowe.
Kobylnica, 604-289092. (GP)
581611K03/A

1577H1K0VA

"DETEKTYWI" (rozwody, wariograf)
602-601-166. (GK)
ALKOMATY osobiste I
profesjonalne stoisko Galeria
Forom, Koszalin, 604-233-475.
(GK)
1628911K01/A

GABLOTY szklane, 889-380-059.
(GK)

GARAŻE - blaszakl, najtaniej!!!
RATY- www.blaszaki.com,
18/334-08-10,608-648-356,
94/354-20-23,58/762-95-12,
606-235-417. (GK)

85411K01/B

KARAŚ. 517-598754.

(GK)
56211K05/E

KOMINKOWE, opałowe
531-682-290. (GK)
1544711K01/A

LADY, witryny sklepowe,
608-595-330 (GP)
594811K03/C

1635411K01/A

ŁÓŻKO szpitalne, pilot 660770734.
JUBILER - luksusowa biżuteria złota,
(GK)
brylanty, Igr 0585 -140 zł.
1648411K01/A
Koszalin ul. Zwycięstwa 46
MASZYNY urządzenia pralni wodnej
"Mercury" w pasażu. (GK)
sprzedam 603-299-900 (GK)
:
1423611K01/A
NAGROBKI Granit od 1800 zł. do
30.06.1110% rabatu na jasne,
raty, Mieszałki tel. 943737544,
782-982-263. (GK)

44111K04/A

SKUP złota wszystkie próby
Koszalin Mariańska 27.
94-34-27-104. (GK)

1568311K0VB

1685811K01/A

OGRODOWE, drewniane
piaskownice, pergole, doniczki. Od
producenta. Na życzenie. Zdjęcia
wyślemy emailem lub mms,
943115317,606345036. (GK)

1663511K01/A

SKUP złota, Młyńska 63,
509345577 (GK)
1504711K01/B

YORKI, tel. 606-224565.

1329611K01/B

NETBOOKAsus 10:1 cali
608881920 (GK)

(GK)

1689911K01/A

PŁYTY chodnikowe 50x50 używane
sprzedam. Słupsk 888-957-294
(GP)

598511K03/A

! ! ! ! ! ! ! ! Ewa, dojadę,
517-857-727 (GP)

1591611K01/A

DREWNO kominkowe 120 zł,
opałowe 85 zł i węgiel polski,
695-141-520. (GP)

L

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

550811K03/D
6211K08/A

. 811K05/IE

! GARAŻE blaszane, bramy
garażowe. Transport, montaż gratis.
Cały kraj-raty! 94/31-88-002,
91/317-02-33,95/737-63-39,
58/588-36-02,503-073-111.
www.konstal-garaze.pl (GK)

:
:

595611K03/A

1572511K01/A

1606811K01/A

1395711K01/A

SPAWARKA, imadło, kuźnia, tel.
781-694261. (GP)

RURKI na słupki nowe najtaniej
602408-677. (GK)

287211K01/B

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRANS-GLASS
Okonek, 503-19&446,
67-26-69491. (GK)

PRZYJMĘ pracownikagospodarstwo rolne, tel.
94-35-87-388. (GK)

I ! I ! ! 111 Garaże, blaszakl od
1350,-Raty. 791-131-343,
791-979-644. (GK)

POMPY do wody i CO Grundfos,
Leszno, PJm, SK, hydrofor ocynk
300 Lf-ra 694-955-559. (GK)

1537711K01/A

WARCHLAKI, sprzedam
509-264-946. (GP)

94 koszalińska,
59słupska
91 szczecińska

:

SPRZEDAŻ

1507611K01/A

1586711K01/A

Podajmystrefy

środa 8 czerwca 2011 r.

MOJ SEN

O KOSZALINIE
Mecenat wydawnictwa - Prezydent Miasta Koszalina

Do kupienia w biurze ogłoszeń „Głosu",
ul. Mickiewicza 24

I r o d i S aerwca
M l

ogłc szenia drofc ne

r.

ABSOLUTNIE wszystko.
514-808-274. (GK)
1654211K01/A

ADA Słupsk, 513-751-832.

(GP)
592011K03/A

AGNIESZKA Koszalin 506-55-77-83.
(GK)
1615011K01/A

AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333
(GK)
404741W01/A

AMELIA. 662-596-798. (GK)

TRANSPORT, ładowność 5 palet,
516-132-393. (GK)
6
i 145ukova
TRANSPORT, przeprowadzki- bus
maxi, 785-700-506, 601-88-67-79.

16060UK01/A

USŁUGI

"MEXIM" ROLETY, WERI1KALE,
PLISY. U NAS ZAWSZE
PROMOCJEII! KOSZALIN

1571611*0]/«

!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!'•!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
49111*06/«

ANIA masażystka 500408-533.
(GK)
1562311*01/«

ARMANDA 120 zł./h 782-379-725.
(GK)
16897111(01/«

ASIA 30-latka Nowa 797-918-798.
(GK)
1687011*01/«

ATRAKCYJNA dojrzała,
661-177-611. (GP)
:

591611*03/«

BLONDI Świdwin 691-987-155.
(GK)
1656911*01/«

DOMINIKA, 721-199-256, Słupsk.
(GP)
597011K03/A

FAJNA 38-latka. 509-771-589.
(GK)
1649811*01/«

GORĄCA Lena 698-995060.
(GK)

16040UK01/«

"DEKORAT". Rolety rzymskie,
WYWROTKA 151 z HDS, koparka
austriackie, żaluzje, plissy. Bramy
kołowa, roboty ziemne,
garażowe, przemysłowe!
604-790491. (GK)
Grunwaldzka 6. Tel. 94/3460-353;
mmmm 501-682-902. (GK)
^
«501*«

ANETA Ładna Blondi 794-229-110.
(GK)
ANIA i Gosia Kołobrzeg
883-022-540. (GK)

! ! ! OKNA, dizwi, rolety zewnętrzne,
bramy garażowe. "Drew-Plast",
Koszalin, Zwycięstwa 253.
(94)347-65-32. Atrakcyjne ceny!!!
(GK)

I! 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NAPRAWA RTV gwarancja,
bezpłatny dojazd, tel.
94-345-7461, kom. 72-72-72-878.
(GK)
—
1684211K01/»
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1588111*01/«

IZA ładna 30-latka, 506-286454.
(GK)
1383111*01/«

KASIA, 795-663-219
LENA 507-352-600

(GP)
(GK)

MĘŻATKA zaprasza. 505-786480.
(GK)

(GK)

OKNA „Anterm" PCV, ALU. RoletyMickiewicza 8, K-lin94/346-23-93. (GK)

u L

OKNA drzwi PCV, drewniane,
a | u m j n j 0 we. Rabaty. PW Ryszard
Piotrowski. Koszalin, ul. Łużycka
4 6 / 2 ( 94/34349-72.

OKNA,rolety,plisy,markizy,bramy,
napędy. Najtaniej! Kaszubska 2 1
94-34-11-632,606421-720.

(N)

1675511K01/A

SANDRA 504-350-988

(GK)
1645S11KOI/A

SARA 504-351-000

(GK)

. 1645411*01/*

SPEŁNIAMY fantazje. 511-958-878
(GK)
165401IK01/A

TYLKO dla VIP-ów. 518 867 454.
(GK)
1476111*01/4

WDÓWKA Fuli serwis. 662415818.
(GK)
1654611*01/«

WIOLA po 40-tce. 691-857-735.
(GK)
1583011*01/«

WYJAZDY, 792-694-718

(GP)
535111*03/1

ZGRABNA 35-latka 507-538-797.
(GK)
1687011K01/B

TRANSPORT

^ 2 3 - 1 0 1 """
—
I M ! ! Napraw W , 50MS7M37

094/343^818,603-5^2503.

4033010K01/A

I ! ! Przeprowadzki, 504-894-004.
(GK)

:

1592211K01/A

AGD, pralki, zmywarki,
514-285-226. (GK)

7
1670811*01/«

HOLOWANIE- mechanika
505128219 (GK)
1513811K01/A

TRANSPORT do 1.5t, 500-201-769.
(GK)
168311K01/A

1684611K01/A

:

1652511*01/«

(GK)

1626511*01/»

POLBRUK, kamień 889-348835.
(GK)

—

1626011K01/A

1681011K01/A

660683-933. (GK)
"
: " 7 ,
' wykonczenia wnętrz 664423-307
(GS)

-snr

i m l m m

—
LODÓWKI, zamrażarki.
94-345-79-16. (GK)

i m m m

PRALKI - AGD, zmywarki, naprawy,
instalacje elektryczne
503-380410. (GK)
PRALKI, urządz. elektryczne, gastr.
tel. (94)3411-804; 507-380-118.
I6067iikova

(GK)
D

H

I P

T

E

S - ~

_

1315311K0VA

KOMPUTEROWY serwis. Domowy
bezprzewodowy Internet. Dojazd do
klienta. Koszalin, 696812-161.

1

,

^
^11
[ '
CYKUNOWANIE bezpył.
94/3468405.

vmmw

(GK)

16m3m||1/B

CYKUNOWANIE układanie
renowacja schodów, drzwi tel.
601-778402.

(mse2/|

94346-30 03 (GK)

,

m !lll01/1

! ! ! ! ! ! ! ! ROLETY

CYKUNOWANIE, montaż podłóg z
chemią, www.fagus.com.pl,
502488-750. (GP)

(GK)

1

1334811K01/A

AWARIE junkersy, kuchenki,
naprawa, gwarancja, 606-579-846.
(GK)
1572311K01/A

CYKUNOWANIE, układanie,
żelowanie, lakierowanie "Pardet"

696-727-338,513084-539.
„

B

1513611*01/«

582111*03/«

POZOSTAŁE
1610111K01/A

CZYSZCZENIE dywanów 8438911
(GP)

:

CZYSZCZENIE dywanów,
943431144. (GK)

591511*03/1

1589911*01/«

KOSZENIE trawy, cięcie żywopłotów,
602-746-896. (GK)
1647711K01/A

MEBLE na wymiar, tel.
880-044-955. (GK)

922911*01/«

PRALNIA "RENIFER"- 30 lat
praktyki! Tkaniny, skóiy. Renowacja
skór! Letnie rabaty! Obotrytów,
943410431 (GK)
1607311K01/A

TAPICER 691-027-776,
94/3411-276 (GK)

m > m m
—ŁrmfjvTiiir ,
ELEKTRYCZNE, kompleksowo,
697-859-007. (GK)
16I5611IWI

—

1606611K0VA

UKŁADANIE polbruku 721-124-740.
(GS)
—

ZAKŁAD Stolarski K-lin
94-341-08-65. (GK)

ELEKTRYK A-Z, 512-325-129
(GP)

m

n

(GK)
1672311K0VA

LEG. studencka Krzysztofik M.
(GK)
1676711K01/A

LEGITYMACJA nr albumu 65297.
(GK)
lemuKoi/i

! ! ! 0-50346-21-22 Ginekolog,
farmakologia, tanio.
I!! GINEKOLOG 790-685-267.
(GS)
517-463-205 ginekolog dyskretnie
(GP)
467511K03/B

ALKOHOLOWE odtrucia
509/306-317 (GK)

LEGITYMACJA studencka 2192.
(GK)
16S34UK0V»

LEGITYMACJA studencka 64041
(GK)
1674711K0VA

LEGITYMACJA studencka 69480.
(GK)
1681411K01/A

LEGITYMACJA studencka 69494.
(GK)
1681311K0VA

1582411K0VA

DOM Opieki "Piast" w Mielnie
oferuje pobyty stałe lub opiekę
dzienną, 600-9004*90,
www.piast.mielno.pl (GP)
5875UK03/A

FIZYKOTERAPIA I masaż w domu
pacjenta, 507-184-960 po 15.00
(GK)
1683011K01/A

KRĘGARZ masażysta 727-288-901.
(GK)
1136611K01/A

MATERIAŁY profesjonalnego
manicure, pedicure: Starnalls,
Gehwol, rzęsy 601-149-881.

—iMBZŁIA,—
OWCZARKI niemieckie długowłose,
602467-694. (GK)
1690011K0VA

SPRZEDAM ule z pszczołami,
514-900-606. (GK)
1674311K01/A

YORKI, 785-197493
(GP)
576111»

Biuro Ogłoszeń

(GK)
1506711K01/B

PRZEDŁUŻANIE włosów
500-002-867. (GK)
WIZYTY domowe 509-306-317.
(GK)

www.nadaj.pl

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że zgodnie z art.
35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2 1 sierpnia
1997 roku /tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 6 5 1 z
późn.zm./ na tablicy ogłoszeń usytuowanej na budynku Urzędu
Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13, na okres od 06 czerwca
2011 roku do 26 czerwca 2 0 1 1 roku wywieszony został do
publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu
mieszkalnego nr 13 położonego w Kołobrzegu przy ulicy Unii
Lubelskiej 61.

OGŁOSZENIE

HYDRAULICZNE 506-505409.
(GK)

1647111K01/A

S f i r '

5811K03/A

1576811K01/A

ELEKTRYKA - hydraulika - instalacje
wodne, gazowe i systemy grzewcze,
tel. 513-629-325 (GP)

529911K03/B

ELEKTRYCZNE 509-262-263.
(GK)

59/8447-900° 6 O l ^ 2 5 8 2 .

(N)

MEBLE kuchenne, 510-307-263
(GP)

Produkcja, montaż,%%4-37-373
(GP)

BLIŹNIAK-żaluzje, markizy,
verticale, moskitiery. Stolarka
aluminiowa. Słupsk, ul.

1611911K01/A

I Pranie dywanów kanap
943414295 (GK)

(GK)_

1754210K03/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! Ginekolog,
507-947-939 (GP)

z

LEG. studencka 65361.

5811K01B

www.cyklinowanie-koszalin.pl
(GK)

"Linda"-żaluzje, verticale

-

1397111K01/A

HYDRAULICZNE, tel. 663410-975.
(GP)

1686111K01/A

Koszalin, Władysława IV-go 147A,

ZDROWIE I URODA

(GK)

70511K05/A

HWHYDRAULIK 660448463

1621311K01/A

N 0 W U b U I

19

CYKUNOWANIE, 692-944-672.
/cpi
swiw.
CYKUNOWANIE, bezpyłowe,
94/3414I-3O,504-308-000.

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

Rol-Pol ul. Ogrodowa 8,
508-230-887; 59/841-2444

(GP)

! ! ! ! ! ! ! INSTALACJE: C.O.,
wod.-kan. gazowe, solarne.
602-597-830. (GK)

AWARIE wod.-kan. piece
792715325. (GK)

592811K03/A

Z A B I E G I lekarskie, kwas
hialuronowy, powiększenie ust,
604064-597.

591111K03/A

(GS)

Y

"NOWOŚCI"

1

W0D.-KAN.-C.0.

! I ! Hydraulik przeróbki
509-765-180. (GK)

=

! ! ! ! ROLETY

1577011K03/A

(N)

PANELE, gładzie, malowanie,
tapetowanie, 665-290-207. (GK)

~

« ,

1638611K0VA

! WYWROTKA 5ton HDS
787-306-997 (GK)

MALOWANIE 606974245

—

WILNO - Kowno - Troki, 22-26.06,
www.belferjb.pl, 59/84-11-114.
(GP)

127210S01/A

WIĘŹBY pokrycia, stany surowe,
polbruk 884-178-930 (GK)

tanio i solidnie, Słupsk,
694-662-636 (GP)

180461W03/A

589211K03/A

1685911K01/B

POSADZKI mixokretem
662009006. (GK)

179311S01/C

339311B07/A

12811S02/A

[ 11 REMONTY od A - Z,

AKi i a HR7WI

I ! ! ! ! ! ! ! ! PRZEPROWADZKI, itp.
94-343-50-84, 502-637-252.
(GK)

KOMPLEKSOWE remonty
692000523 (GK)

POLBRUK 606-283-981.

WĘGRY: gorące źródła! Zdrowy HIT
2011 wczasy w SARVAR i EGER! od
1725 zł/os. www.wegry.travel.pl
Tel. 33-853-1014. (GS)

467511K03/C

1575311K01/A

M

350611K03/A

!!M!!!!!!!!!!!!!!
Przeprowadzki, transport. Słupsk,
601-781-095. (GP)

INSTALATORSTWO i pomiary,
94/318-35-07,698^43-128.
(GK)

TYNKI, posadzki, tel. 664423-307.
(GS)

REMONTY

: :
5354HK03/A
! Chłodziarki, pralki, zamraż. K-lin.

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meblowozem przeprowadzki,
Słupsk, 602-284693 (GP)
;

GŁADZIE, malowanie 508 717 564.
(GK)

1611711K01/A

1654111*01/«

1688111K01/A

599411K03/A

REMONTY Słupsk, tel.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Naprawa RTV
^
mmmm
517-59-69-37. (GP)
593811K03/A
Sikorskiego 5 Koszalin,
ROLETY, PUSY m>. PRODUCENT
SZAFY, zabudowy 796-570-750.
698074-634. (GK)
^ w
WWW.BEMA-ROLErY.PL
(GK)
I ! ! ! ! LODÓWKI pralki,
503-346-583 (GK)
^ ^

1654511K01/A

PRZEMEK dla pań. 794009958

589811K03/A

GLAZURA, terakota, 506-972-882.
(GP)

1S934UK01/1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naprawa RTV - domowe,
59/84304-65 (GP)

MŁODA mężatka. 514-810-135.
(GK)
OLA, sexi 50, tel.790-204-996.
(GK)

1670411K01/A

GLAZURA, remonty, 518-024-323.
(GP)

HYDRAULICZNE tel. 506-181-212.
(GS)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Naprawa
AGD i RTV u klienta, tanio,
IGWUKOI/A
gwarancja, dojazd gratis!
0 K N A pyc tanio! 150xl50cm 400
94-340-51-63,602-843015.
z ) netto 94/342-19-53,
W
—
' 517-965356. ( « >
_____

535111*03/0

1645611*01/«

(GK)

1666811K01/A

1632911*01/«

GORĄCE 20-stki, 796-313-751,
796-313-748 (GK)

157211K03/A

GLAZURA, 517-602427.

26111S0Z/A

MDWÓRZU).

WYPOCZYNEK I
TURYSTYKA

FRESCO kompleksowe remonty;
59/8456-888 (GP)

458911K03/B

9611S02/A

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów dla
obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Sklbno i Sucha
Koszalińska
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zmian.) w związku z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), uchwały Nr LVII/34j/10 z dnia 01
czerwca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów dla obszaru
położonego w obrębach ewidencyjnych: Skibno i Sucha Koszalińska oraz na
podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów obejmującego obszar
położony w obrębach ewidencyjnych Skibno i Sucha Koszalińska wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.06.2011 r. do
08.07.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy I Miasta Sianów pokój nr 4, wgodz.

od 10" do 14". Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia
terenów oraz zasad ich zagospodarowania a także dokonanie ustaleń
wymienionych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.07.2011 r. w Kinie
„ZORZA" (Sianów, ul. Plac pod Lipami) o godz. 17".

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie, do Burmistrza Miasta
Sianów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2011 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów

re arna
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Burmistrz Miasta Lęborka

podaje do publicznej wiadomości,
że w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego w Lęborku w okresie
od dnia 09.06,2011 r. do dnia 30.06.2011r.

Chcesz osiqqnqcsukcesM

" "na fali!

zostanie zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia z zasobów Gminy Miasto Lębork.
600611K03A

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"

76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (O- 59) 84 32 516
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na montaż elektronicznych
podzielników kosztów z odczytem radiowym i rozliczanie kosztów zużytego
ciepła na potrzeby c.o.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 20.06.2011r o godz, 10"
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać
ze strony internetowej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością
przeprowadzenia przetargu ustnego lub negocjacji cenowych z wybranymi
oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
572411K03/

INOXA Sp. ZO.O.

Dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży metalowej
(elementy złączne) poszukuje kandydatów na stanowisko:

Regionalny
Przedstawiciel Handlowy
miejsce pracy: woj. pomorskie

Opis stanowiska:
Pozyskiwanie nowych klientów
Realizacje planu sprzedaży
Koordynowanie działań handlowych na powierzonym terenie
Monitorowanie sytuacji rynkowej i raportowanie wg
standardów firmy
Wymagania:
Prawo jazdy kat. b z praktyką w prowadzeniu samochodu
Biegła obsługa komputera
Nastawienie na realizację celów i zadań
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientami
Oferujemy:
Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
Atrakcyjne warunki zatrudnienia
Narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon
komórkowy)

Obręb,
księga wieczysta

wejdź na

1111K01W

www.peugeot.pl

POKAŻ CHARAKTER
W N O W Y M PEUGEOT 308
P O D C Z A S D N I O T W A R T Y C H 9-11 C Z E R W C A

r*--

5 LAT GWARANCJI*

O O
E

T

rekomendujeT O T A L

Poznaj charakter nowego Peugeot 308 podczas Dni Otwartych! Przyjdź
do salonu Peugeot w dniach 9-11 czerwca, weź udział w konkursie
i wygraj „Weekend z charakterem" w Paryżu albo inną atrakcyjną
nagrodę dopasowaną do Twojego charakteru.
Model Peugeot 308 po raz drugi z rzędu znalazł się w czołówce
w rankingu niezawodności ADAC.
N O W Y P E U G E O T 30Q

Ul. Lutosławskiego
22
76 200 Słupsk

u™IIR
H
i i a n i1x5
a i ^ -. ^ ^^2^.^
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n

autoryzowany dealer
www.ankrls.peugeotpl

Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
S L 1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
S L 1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1 S/00065031/8
Przewłoka
SL1S/00065031/8

Numer
działki

Powierzchnia
działki [m2]

Cena wywoławcza
działki netto [zł]

Wadium
[zł]

799

804

95.200,00

9.600,00

921

786

93.200,00

9.400,00

923

785

93.100,00

9.400,00

803

802

95.000,00

9.500,00

924

1032

119.100,00

12.000,00

925

920

108.700,00

10.900,00

926

964

114.300,00

11.500,00

927

896

105.700,00

10.600,00

928

828

97.900,00

9.800,00

929

829

98.000,00

9.800,00

930

828

97.900,00

9.800,00

931

828

97.900,00

9.800,00

932

829

98.000,00

9.800,00

933

828

97.900,00

9.800,00

934

1037

117.300,00

11.800,00

935

920

108.700,00

10.900,00

936

964

114.300,00

11.500,00

937

896

105.700,00

10.600,00

Funkcja w mpzp i infrastruktura:
Obręb Przewłoka - dz. Nr 799,921,923,803,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937: zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru wsi Przewłoka w jednostce przestrzennej Nr 1 w Gminie Ustka: a) funkcja podstawowa:
zabudowa mieszkaniowe - usługowa, o charakterze centrotwórczym tj. związanym z organizacją przestrzeni centralnej w zespole zabudowy, o
podwyższonym standardzie dotyczącym jakości rozwiązań architektonicznych, estetycznych, o reprezentacyjnym charakterze, b) funkcje dopuszczalne zabudowa usługowa, realizowana jako samodzielna (bez towarzyszącej funkcji mieszkaniowej). Budynki sytuowane wzdłuż obowiązującej linii zabudowy
kształtować w sposób tworzący zwartą pierzeję wzdłuż drogi - placu 001.KDD/ZZ, w projektach budowlanych wymagane wskazanie sposobu nawiązania do
sąsiedniej zabudowy, dopuszcza się bramy wjazdowe. Szczegółowe ustalenia planu zawarte w Uchwale Rady Gminy Ustka Nr XXXI11/382/2009 z dnia 30
grudnia 2009 roku zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.ustka.ug.gov.pl
Działki leżą w strefie „B" Uzdrowiska Ustka oraz w granicy pasa ochronnego wybrzeża.
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej zostaną wybudowane w terminie do3 1 grudnia 2011 roku. Drogi dojazdowe o numerach 820,825,922,
829,944 są wytyczone ewidencyjnie lecz nie są urządzone. Po wybudowaniu dróg zastaną naliczone opłaty adiacenckie.
UWAGA: Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o
podatekVAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 Itoca 2011rokuo aodz. 12-tel w Urzedzle Qmlnv w Ustce, ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 Sceny wywoławczej działki na konto Bank Spółdzielczy w Ustce 69931500040000705420000010 do
dnia 05 Mocą 2011roku.Wadium nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 05 linca 2011roku. Wadium wpłacane Jest odrębnie na każdą
działkę. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm./. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Postąpienie
minimum 1% wartości nieruchomości. Termin podpisania umowy notarialne!21 dni od daty przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić
100 % wylkytowanol kwoty powiększone! o podatek VAT 23% Osobom, które przetarg wygrały wadium zaliczane jest na poczet ceny nieruchomości.
Wadium przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny powiększonej o podatek VAT i podpisania umowy notarialnej. Działki będące
przedmiotem zbycia nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni
po zakończeniu przetargu - po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. Koszty umowy
notarialnej ponosi Nabywca. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

* 2-letnia gwarancja producenta + 3 lata umowy serwisowej „Peugeot
Optiway" do 100 000 km. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 4,2
do 7,4 1/100 km, emisja C 0 2 : od 109 do 1 74 g/km.
U

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej
wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka
II przetarg

sweetdeal
602111K03;

E

WOJT GMINY USTKA

www.sweetdeal.pl

List motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
aolszewska@inoxa.pl

P

5811K01BW

Korzystaj
z przyjaciółmi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr l t e l . (059) 815-24-31 lub 8146044wew. 4 3 1 fax. (59)814 42 57.
Osobom zainteresowanym nieruchomości będące przedmiotem zbycia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą być okazane na gruncie przed datą
przetargu.
Informacje dotyczące warunków zabudowy można uzyskać w pokoju 2 tel. (059) 815-24-33 lub 814 6044 wew. 433.
Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej: blp.ustka.ug.gov.pl
Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl

f3X (0-59) 841-24-80
e-ma:
li Mrs
i@peugeot.com.pł

597211K03A

informator

Sprawdź, gdzie można potańczyć,
co grają w kinach i teatrach,
gdzie odbędą się pikniki
www.strefaimprez.pl
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DYŻURY APTEK

Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, tel.
59 862 7 1 7 7 - pływalnia czynna
codz.wgodz.622.
POMOC DROGOWA
SŁUPSK: 59 845 60 00; 59 845
70 70; 59 844 04 31; O 507 074

SŁUPSK: Ratuszowa, ul. Tuwima 4,
tel. 59 842 49 57;
USTKA: Remedium, ul. Kard.
Wyszyńskiego l b , tel. 59 814 69

EL
BYTÓW: Rodzima, ul. Lęborska 11,

tel. 59 822 7202;
MIASTKO: Rodzinna, ul. Wybickiego
30 tel. 59 857 87 25;
CZŁUCHÓW:
Obertand,
ul.
Długosza 29, tel. 59 834 17 52;
LĘBORK:
Bluszczowa,
al.
Czołgistów, tel. 59 863 3 2 05;
ŁEBA: Słowińska, ul. Kościuszki
70 a, tel. 59 8 6 6 1 3 65;
WICKO: Pod Agawą, tel. 59 8 6 1 1 1
14.

Film w kinie Fregata. .
842 4 3 26, czynna poniedz.piątekwgodz.8-16;
USTKA: tel. 59 814 7170, czynna
poniedz. w godz. 9-17; wtorekpiątek w godz. 8-16, fax 59 814 99

KINO
SŁUSK: Rejs Przegląd Filmów
Indonezyjskich: 3 marzenia, 3
miłości, godz. 18; Jaskinia zapom
nianych snów, godz. 18
BYTÓW: Albatros Jestem Bogiem,
godz. 19,
MIASTKO: Grażyna nieczynne;
LĘBORK: Fregata Piraci z Karaibów,
godz. 17 i 20; FPFF: Wyspa
czarnoksiężnika, godz. 9, Jutro
będzie lepiej, godz. 11:
ŁEBA: Rybak nieczynne.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
SŁUPSK: tel. 59 842 0791; 59

WAŻNE

SŁUPSK: Policja 997; ul. Rey
monta, tel. 59 8 4 8 0 6 45;
Pogotowie Ratunkowe 999; Straż
Miejska 986; 59 843 3217; Straż
Gminna 59 848 59 97; Straż
Pożarna 998; Pogotowie Energety
211;
czne 991; Pogotowie Gazownicze
LĘBORK; 59 862 17 87, 59 863
992; Pogotowie Ciepłownicze 993;
2323,0601628414;
BYTÓW: 59 822 27 28; O 665 3 0 1 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
994.
316;
CZŁUCHÓW: 59 8341412; O 602 USTKA: Kapitanat Portu - 59 814
44 30; Urząd Celny - 59 814 4 6
176059.
37; Straż Miejska - 986,59 814
KOMUNIKACJA
67 6 l , O 697 696 498.
PKP 118 000; 22194 36; PKS 59
842 4 2 56; dyżurny mchu 59 843 TELEFONY GOSPODARCZE
7110; MZK 59 848 93 06; Nord
Urząd Skarbowy w Słupsku - 59
Express 59 843 23 41;
8453400,
LĘBORK: PKS 59 8 6 2 1 9 72; MZK Urząd Skarbowy w Bytowie - 59
w godz. 7-15 059 8 6 2 1 4 51;
8222891,
BYTÓW: PKS 59 822 22 38;
Urząd Skarbowy w Lęborku - 59
8624170,
CZŁUCHÓW: PKS 59 834 22 13;
ZUS w Słupsku - 59 8 4 1 92 00,
MIASTKO: PKS 59 857 2149.
ZUS w Lęborku - 59 863 19 11,
USŁUGI MEDYCZNE
Schronisko dla Zwierząt - 59 842
SŁUPSK: Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, 29 59,
tel. 59 842 84 71; ul. Kopernika,
Urząd Celny w Słupsku - 59 848
tel. 59 842 8 4 81;
5103
USTKA: Wojewódzki Szpital Spec Słupska Izba Przem. Handl. - 59
jalistyczny, ul. Mickiewicza 12 tel. 8425098,
Słupskie Stow. Inicjatyw Gospo
59 814 69 68; Poradnia Zdrowia
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 59 814 darczych - 59 8 4 1 3 0 32,
6011; Pogotowie Ratunkowe - 59 Cech Rzemiosł Różnych wSłupsku
-598424360,
8147009.

26.

REKREACJA
SŁUPSK: Ośrodek Sportu I
Rekreacji, ul. Szczecińska 99, tel.
59 844 75 4 2 - pływalnia czynna
codz. w godz. 6-22.
REDZIKOWO: Paik Wodny, tel. 59
8 4 1 25 51, czynny: poniedz.czwartek 7-22; piątek 7-23; sobota
9-23; niedziela 922;
LĘBORK: Centrum Sportu i

Informator płatny
USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: Kalla, telefon alarmo
wy 19588, ul. Armii Krajowej 15,
telefon 59 842 8196,601 928
600, H. K. Banachowie;
Zieleń - (24 h na dobę) telefon
502 525 005 lub 59 8 4 1 1 3 1 5
i 59 848 37 64, ulica Kaszubska
3A;
Hades, ul. Kopernika 15, cało
dobowo: tel. 59 842 98 91,601

Program trwa 60 minut
Rozpoczyna się o godzinie
17.15. Powtórki oglądać można
do godziny 17 dnia następnego.
Podane przy programie liczby
oznaczają czas rozpoczęcia
audycji po każdej pełnej godzinie.
20 Blok audycji informacyjnych:

663 796. Winda pogrzebowa przy
grobie;
Hermes, ulica Obrońców Wybrze
ża 1, (całodobowo) numery tele
fonów 59 842 84 95 lub 604 434
441. Winda pogrzebowa i namiot
przy grobie.
STOMATOLOG
_
SŁUPSK: Protetyka, implanty, tel.
59842 98 24,

www.dentystasuchorowski.pl
KANTOR
SŁUPSK: Miami Nice: Podkowa, ul.
Starzyńskiego, nr tel. 59 8 4 1 70
31;
Złoty Róg ul. Murarska, nr tel. 59
8 4 2 0 3 02.
KEBAB
SŁUPSK: Pizzeria Merano czynna

poniedziałek-sobota w godz.
10.00-23.00, niedziela 12.0023.00; dowóz - Słupsk, Królowej
Jadwigi 7, tel. 59845 53 53.

R E K L A M A

Magazyn Lęborski serwis informa
cyjny, Obserwator sport - serwis
sportowy, prognoza pogody, z poli
cyjnych raportów serwis policyjny;
40 Polska Siatkówka - magazyn
sportowy;
RAPłO SŁUPSK
Serwisy lokalne 6.30-14.30. 6

Biuro Pogody
Calvus

IPogoda dla Pomorza

Krzysztof Śclbor

pogodnie
mgła

V

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

Studio Bałtyk; 7.10 Informacja
dla kierowców; 7.15 Pogoda;
7.20 Relacje reporterów; 7.40
Konkursowy poranek; 7.45
Sport; 7.55 Utrudnienia na
drogach; 8.10 Gość PM; 8.40
Dziennikarskie interwencje; 8.53
Zapowiedzi kulturalne; 9.10 Ot
warta antena; 9.45 Pogoda.
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Orientacyjna prognoza na tydzień
Od czwartku z północy zacznie do
nas napływać suche i łagodne
B powietrze. Odpoczniemy od upału i
pogoda się ustabilizuje. Od
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powtarzały. Nie mogą się one także po
wtarzać w małych kwadratach. W sudoku nie potrzebujesz słowników.
Wystarczy logiczne myślenie.

Gdańsk
Kraków
Lublin
Olsztyn
Poznań
Toruń
Wrocław
Warszawa

JŁ-,

Lębork

Kołobrzeg

16

Wejherowo

o

Gra polega na tym, by w dużym kwa
dracie uzupełnić puste pola cyframi
(od 1 do 9), tak aby w poziomym wier
szu i pionowej kolumnie cyfry się nie

IPogod, d l a Polski

Władysławowo

Sławno

zachmurzenie umiarkowane
marznąca mgła } / } śliska droga

5
7 3
1
6
1
3
7
8 6 4
2 3
9 5 8 7
1
9 8 6 5
1 4
4 1 7
6
3
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9
7
9 5
2

MOTORYZACJA
SŁUPSK Klimatyzacja i mecha
nika samochodowa, pełen
serwis, NISKIE CENY, ul.
Kopernika 27a, tel. 59 842 33
82,602 294 682.

1338808SLBH_B

Środa 8.06.2011 r.
Z południa Europy napływa do nas
gorące i wilgotne powietrze. Do
południa pogodnie, po południu
przewaga chmur i możliwe będą
opady deszczu, burze, miejscami
spadnie grad. Burze mogą być
gwałtowne. Temperatura koło
południa wzrośnie do 28:30°C.
Wiatr z południa, tylko w czasie
burzy porywisty i groźny. W nocy
dość pogodnie i bez opadów.
Pogoda na jutro
Na Pomorzu pogoda ustabilizuje
się, nie powinno padać i zacznie
napływać do nas łagodne
powietrze. Koło południa
temperatura wzrośnie do 18:20 °C.
Wiatr zachodni, umiarkowany.
Astronomia
Wschód Słońca o 04:16,
Zachód Słońca o 21:19

PORADNICTWO
SŁUPSK: Biuro Porad Obywatels
kich, tel. 842 22 55, al.
Sienkiewicza 21;
Dla ofiar przemocy JAMA" - tel.
59 8 4 1 4 0 46, ul. Jana Pawła II,
604-607 (IV p.), poniedziałek piątek w godz. 16-20, soboty 1014;
Narkotykowy telefon zaufania - 0
604 936 933 czynne poniedzialekpiątek w godz. 1 6 - 1 8 ;
Towarzystwo Zapobiegania Narko
manii , al. Sienkiewicza 7, tel. 59
840-14-60 - poniedziałek w
godz.10-19, wtorek godz. 10-15,
środa 10-19.30, czwartek 10-20,
piątek godz. 10-18.30; sobota godz
10.15-13.15 dyżur psychologa;

Punkt konsultacyjny Fundacji Fenix
dla osób z problemem narkomanii
w rodzinie, al. Sienkiewicza 7, i
piętro, tel. 59 842 70 8 0 czynne
poniedz.-piątek w godz. 16-19;
Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul.
Ziemowita 2, tel. 59 840 20 01,
poniedz.- piątek w godz. 9-17;
Dom Interwencji Kryzysowej, ul.
Wolności 3, tel. 5 9 8 4 2 7 1 2 5 (przy
PCK) - placówka dostępna całą
dobę
dla
osób
rodzin
doświadczających przemocy lub
znajdujących się w innej sytuacji
kryzysowej;
Katolicka Poradnia Rodzinna, ul.
Paderewskiego 9, tel. 059 842-37
69 - wtorek godz. 10-12, czwartek
godz. 16-18.
Poradnia Odwykowa
ul.
Paderewskiego 9, tel. 059 840-2001, poniedz.-czwartek w godz. 917; piątek w godz. 9-14;
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku I Rodzinie, al. Sienkiewicza
3 (li p.), czwartki w godz. 15-18 (po
rady
pomoc
psychiczna
i
terapeutyczna dla dzieci, młodzieży
i rodzin);
Ogólnopolska
Poradnia
Telefoniczna dla osób dorosłych w
kryzysie emeocjonalnym czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 1422,
tel.
116
123;
www.116123.edu.pl.

ZABAWA Z SUPOKU

: ramo
VECTRA

Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości
Pomorza Środkowego - 59 842 60
04,
Pomorski Urząd Wojewódzki.
ZespółwSłupsku - 59 84119 34,
Urząd Marszałkowski w Gdańsku
- 5 8 3 2 6 1 5 55,
Pomorski Urząd Wojewódzki w
Gdańsku-58 307 7610,
Urząd Pracy w Słupsku - 59 845
67 8 1
Wojewódzki Urząd Pracy w
Gdańsku - 58 3018019,
Słupski Oddział Państwowej In
spekcji Pracy - 59 845 60 61.
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Zobacz fotogalerię z meczu
Błękitni Stargard - Drutex-Bytovia
Bytów na

środa 8 czerwca 2011 r. Głos Pomorza www p24.pl

www.gp24.pi/fotogaierie

Na adrenalinie z ii ligi
w Pucharze Polski

PIŁKA NOŻNA
Słupska klasa okręgowa
juniorów A
Grupa I: Skotawa - Dom-Star
3:0 - walkower, Pomorze - Stal
1:4, Polonez - Szansa 5:0,
Chrobry - KS 3:5. Mecz Rowokół
- Anioły przełożono na 8
czerwca (środa). Początek gry o
godz.17.
1. Pomorze Potęgowo
2. Stal Jezierzyce
3. Anioły Garczegorze
4. Chrobry Charbrowo
5. KS Damnica
6. LKSłebunia
7. Polonez Bobrowniki
8. Rowokół Smołdzino
9. Szansa Siemianice
10. Skotawa Budowo
11. Dom-Star Domaradz

PIŁKA NOŻNA - PUCHAR POLSKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Po wejściu do II ligi Drutex-Bytovia
ma szansę na kolejny sukces - awansować do finału Pucharu Polski. Musi pokonać Gryfa Wejherowo.
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@mediaregionalne.pl

Dzisiaj zapowiada się cie
kawe spotkanie na stadionie
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. A Mickie
wicza w Bytowie. Początek o
godz. 17.30.
- Moja drużyna chce wy
grywać we wszystkich me
czach - przypomina Waldemar
Walkusz, bytowski trener. Na pewno nie będzie to łatwe
spotkanie. Z nas zeszła już
presja, która była w ostatnich
meczach. Osiągnęliśmy już
główny cel w tym sezonie.
Druga liga stała się faktem.
Podobnie dobrze chcemy wy
paść w pucharze. Gryf trochę
zawiódł w trzeciej lidze i
obecnie skoncentrowany jest
na grze pucharowej.
Wyjątkowa koncentracja
panuje również w szeregach
wejherowian.
- Do środowego spotkania
mój zespół podejdzie bardzo
zmobilizowany, bo będzie
chciał zmazać plamę po ostat
niej trzecioligowej porażce u
siebie z Pogonią Barlinek - in
formuje Grzegorz Niciński,
trener Gryfa. - Nie mamy za
miaru ustąpić pola już no
wemu drugoligowcowi. Je
steśmy w stanie powalczyć z
bytowianami.
Bojowo nastawiony jest
jeden z podstawowych graczy z
Wejherowa.
- W naszej ekipie przeko-

M
19
19
18
19
20
19
19
18
19
19
19

P
48
45
35
33
31
30
27
26
13
8
7

BZ-BS
108-33
89-23
47-29
51-37
49-61
73-46
64-54
32-48
42-84
20-90
41-111

Grupa II: Dąb - Barton 8:1,
Wybrzeże - Bistal 1:3, Iskra
- Skotawia 4:0, Diament - Echo
4:1, Słupia-Granit 8:0.
M

1. Bistal Machowino
17
2. Słupia Kwakowo
17
3. Wybrzeże Objazda
17
4. Dąb Kusowo
17
17
5. Granit Kończewo
6. Diament Trzebielino 17
17
7. Iskra Dretyń
8. Skotawia Dębnica Kasz. 17
17
9. Echo Biesowice
10. Barton Barcino
17

P

49
43
36
31
26
19
16
16
7
6

BZ-8S

85-17
81-13
79-40
68-41
5746
45-38
31-56
30-64
21-88
29-123

Grupa III: Start - Kolejarz 1:3,
MKS - Granit 3:0, Urania - Prime
Food Brda 4:3, Bytovia - Koral
6:0, Sokół - Orkan 4:1.

Bytowski zespół (czerwony strój - Kamil Rosiak) walczy o awans do finału Pucharu Polski.

nani jesteśmy, że w DruteksieBytovii może nastąpić roz
prężenie po drugoligowym
awansie i to będziemy chcieli
wykorzystać. Nasze zwyci
ęstwo wchodzi w rachubę
- mówi Łukasz Kłos, pomocnik
Gryfa.
Również optymistycznie na

stawiony jest do gry bytowski
pomocnik Krzysztof Bryndal.
- Zagramy na maksa z
Gryfem, bo chcemy pod
trzymać wyśmienitą passę. W
dodatku będzie to nasze
pierwsze spotkanie z bytowskimi kibicami po histo
rycznym awansie do drugiej

ligi - oznajmia Krzysztof
Bryndal. - Gryf to niezwykle
wymagający
przeciwnik,
którego można pokonać, a to
dowiedliśmy jesienią, bo w
Wejherowie wygraliśmy 3:0.
Przypominamy dotychczasową
drogę do półfinału i zwycięskie
wyniki bytowian w tej edycji: w

FoL Łukasz Capar

1/8 finału w Czarnem z Czar
nymi 3:1 i w 1/4 finału w
Słupsku z Gryfem 2:0.
Tydzień temu poznaliśmy
już pierwszegofinalistę. Został
nim czwartoligowy Gryf 2009
Tczew, który wygrał 2:1 z trzecioligową Kaszubią Koście
rzyna.*

1. Bytovia Bytów
2. Koral Dębnica
3. Urania Udorpie
4. MKS Debrzno
5. Prime Food Brda
6. Start Miastko
7. Sokół Wyczechy
8. Kolejarz Chojnice
9. Orkan Gostkowo
10. Granit Koczała

M
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

P
51
32
29
27
26
25
22
21
7
6

BZ-BS
124-13
76-37
42-31
58-36
67-45
49-39
30-59
49-39
17-69
7-151

Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ bramki zdobyte, BS - bramki stracone.
(FEN)
PIŁKA NOŻNA

Posypały się kary
Wydział Dyscypliny Pomor
skiego Związku Piłki Nożnej
ukarał Marcina Petrusa, bram
karza i jednocześnie prezesa Ka
rola Pęplino. Stało się tak w na
stępstwie jego niesportowego
PIŁKA NOŻNA Zawodnicy klubów z regionu słupskiego powołani zostali do kadry Regions Cup. zachowania w meczu ligowym
w Ustce przeciwko JantaPierwsza konsultacja odbędzie się dzisiaj w Redzie.
rowi/Euro-Industry. Od 22 maja
PIŁKA )Ż WII lidze Drutex-Bytovia Bytów bardzo szybko
będzie zdolny do g r y - tłuma nie ma prawa wystąpić w trzech
Kadra skupia najlepszych
Mwfrfl
rozpocznie sezon. Liga ruszy już w weekend 23/24 lipca.
czył Waldemar Walkusz, szko meczach swojego zespołu.
młodych zawodników klubów z
leniowiec bytowian. Jeszcze Musi także zapłacić 300 zł kary.
województwa pomorskiego.
inna sprawa jest z Kamilem
Mało odpoczynku będą mieć zimową, bo piłkarze wrócą na Przygotowują się do zmagań w
Natomiast zawodnik Korala
Gołębiewskim, bramkarzem Dębnica Daniel Fabich został
piłkarze Druteksu-Bytovii boiska dopiero 17 marca. Do turnieju, który odbędzie się 24
Jantara/Euro Industry. Dzisiaj zdyskwalifikowany na dwa
Bytów przed rozpoczęciem kładne terminarze rozgrywek - 26 czerwca w Wałczu. Re zawodników z regionu słupskiego
będzie przechodził testy w Le mecze za nieprzepisowe za
zmagań w II lidze. Polski Zwi zostaną zaprezentowane naj prezentacja Pomorza walczyć
otrzymało powołanie do Regions
chu Gdańsk. Zagra w spa chowanie wobec rywala w
ązek Piłki Nożnej zadecy prawdopodobniej pod koniec będzie z kadrami województw
Cup.
ringu i może nie zdążyć doje meczu z Murkamem Przod
wielkopolskiego, zachodniopo
dował, że ze względu na roz czerwca.
kowo. 100 zł kary musi zapłacić
chać na konsultację.
(RES) morskiego i kujawsko-pomorgrywane w Polsce mistrzostwa
sMego. Z Druteksu-Bytovii po Paweł Kryszałowicz dzwonił do
- Nieobecności nie są dla Patryk Buława (z Korala) za uży
Europy mecze ekstraklasy, I i
wołanie otrzymali Mateusz mnie z prośbą o zwolnienie pi nas problemem. Będzie jeszcze wanie słów niecenzuralnych i
Terminy zmagań w II lidze w sezonie
II ligi ruszą już w lipcu.
Oszmaniec, Michał Szałek. Z łkarzy ze Słupska. Przygoto jedno spotkanie, w nim mogą obraźliwych. Sam klub Koral
Rozgrywki krajowe muszą 2011/2011
Jantar a/Euro Industry Ustka wują się oni do ważnego meczu pokazać się ci gracze, których Dębnica został ukarany karą fi
zakończyć się bowiem w pierw • lipiec-23/24,30/31.
szej połowie maja. Wszystkie • sierpień - 6/7,13/14,20/21,27/28. Kamil Gołębiewski, z Gryfa w lidze - mówi Maciej Cieślik, zabraknie w Redzie — komen nansową 400 zł za niewłaściwe
zachowanie kibiców na meczu
Słupsk Marcin Kozłowski, szkoleniowiec
pomorskiej tuje Cieślik.
kolejki zaplanowano na week • wrzesień - 3/4,10/11,14 (środa),
wyjazdowym.
Karol Świdziński i Patryk Py kadry Regions Cup.
endy, jednak pojedyncze mecze 17/18,24/25.
Regions Cup to organizo
tlak. Z Pomorza Potęgowo Da
będą rozgrywane także w pi • październik -1/2,8/9,12 (środa),
Gryf w najbliższą sobotę wane przez UEFA mistrzo
Z kolei Jantar/Euro-Industry
mian Formela, a z Pogoni zagra z Chemikiem Police. Na stwa Europy amatorów. Po Ustka musi zapłacić 2000 zł za
ątki i w poniedziałki. WII lidze 15/16,22/23,29/30.
Lębork Kacper Markowski i konsultacji może zabraknąć morskie, gdy wygra zmagania nieprzystąpienie do zawodów
jesienią zostanie rozegranych • listopad-5/6,12/13,19/20.
aż 20 kolejek, a wiosną jedynie • marzec-17/18,24/25,31/1.
Grzegorz Kowalski.
także graczy z Druteksu-By- regionalne, walczyć będzie w pucharowych w starciu z
14. Jesienią zaplanowano dwie • kwiecień-7,14/15,18 (środa),
Konsultacja rozpoczyna się tovii, którzy mają dzisiaj mecz finale krajowych, a następnie Gryfem Słupsk 11 maja. Ustkolejki środowe, a wiosną - 21/22,28/29.
dzisiaj o godz. 18 w Redzie. Już w Pucharze Polski. - Powołany międzyregionalnych w Eu czanie nie zorganizowali
trzy. W nadchodzącym sezonie • maj-5/6,9 (środa), 12/13,16.
meczu, bo nie mieli ochrony.
wiadomo, że zabraknie na niej Michał Szałek ostatnio na ropie.
zaplanowano dłuższą przerwę (środa), 19/20,26/27.
(RES)
(RES)
graczy Gryfa. - Dyrektor klubu rzekał na uraz, nie wiem, czy

Drutex-Bytovia Bytów
zaczyna gry w lipcu

Amatorzy wzywani pod broń

E

Trener Franciszek Smuda szykuje
zmiany w składzie w czwartkowym
meczu z Francją.

sport

Czytaj jutro w głosie"

środa 8 czerwca 2011 r.

Francuzi dokopali Ukraińcom
PIŁKA NOŻNA 4:1 wygrali Trójkolorowi w meczu towarzyskim z Ukrainą. Już jutro zmierzą się z drugim organizatorem
Euro 2012, czyli Polakami (transmisja o godz. 21 w TVP1).
Tymczasem Polacy po poko
naniu Argentyńczyków 2:1 w
towarzyskim meczu w War
szawie odpoczywali. W ponie
działek odbyły się tylko krótkie
zajęcia z trenerami od przygo
towania fizycznego. Zajęcia
prowadzili Amerykanin Adam
Rotchstein i Remigiusz
Rzepka. Natomiast przedpołu
dniowy trening został odwo
łany.
- Kilku zawodników jest
nieco poobijanych, ale nikt nie
doznał poważnego urazu. W
poniedziałek zespół poddany
był odnowie biologicznej, a
później pojechał na basen. Po
południu był czas wolny i
okazja, by wybrać się do kina
- powiedziała rzeczniczka
PZPN Agnieszka Olejkowska.
Wróćmy jednak do meczu w
Doniecku. Spotkanie obejrzało
tylko 7 tys. widzów (na mo
gącej pomieścić 51 tys. Donbas
Arenie). Trójkolorowi udzielili
współgospodarzom Euro 2012
srogiej lekcji, choć wynik remi
sowy utrzymał się do 87. mi
nuty.
Francuzi przyjechali do Do
niecka z Mińska, gdzie w pią
tek zremisowali z Białorusią
1:1 w ramach eliminacji do
Euro 2012. Dzień przed me
czem trener Laurent Blanc za
powiedział, że przeciwko Ukra

Mecz zmienił oblicze, gdy
Blanc puścił do boju swoich
najlepszych piłkarzy: Francka
Ribery'ego, Karima Benzemę
i Florenta Maloudę. Francuzi
uzyskali zdecydowaną prze
wagę, a w końcówce wręcz roz
jechali rywali.
W czwartek w Warszawie
piłkarska reprezentacja Polski
po raz szesnasty zmierzy się z
Francją. Bilans dotychczaso
wych spotkań jest korzystny
dla Trójkolorowych. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo od
prawie 29 lat. Na własnym te
renie nie wygrali dotąd nigdy.
Francuzi wygrali siedem
razy, pięć meczów zakończyło
się remisem, a w trzech zwycię
żyli Polacy. Bramki: 26-16 na
korzyść Francji. • (PAP)

Ukrainiec Mykoła Iszaenko w walce z Karimem Benzemą w meczu w Doniecku. Francuzi wygrali 4:1 i także w czwartek w Warszawie chcą wygrać,
Fot. PAR/EPA
tymrazemz Polską.

inie wystawi dublerów i słowa
dotrzymał.
W pierwszej połowie żadnej
z drużyn nie udało się prze-

prowadzić groźnej akcji, gra to
czyła się głównie w środku bo
iska. Po zmianie stron emocji
nie brakowało, a kibice obej

rzeli pięć bramek. Prowa
dzenie dla gospodarzy zdobył
zawodnik Bayemu Mona
chium Anatolij Tymoszczuk.

Kilka minut później wyrównał
najlepszy francuski strzelec
Ligue 1, ale rezerwowy w talii
asów Blanca - Kevin Gameiro.

Ukraina - Francja 1:4 (fcO) —
Bramki: dla Ukrainy - Tymoszczuk (54);
dla Francji - Gameiro (58), Martin (87,
90+2), Kaboul (89).
Ukraina: Piatów - Kobin, Kuczer (33Kaczeridi), Iszczenko, Szewczuk Gusiew (74-Chudobiak), Tymoszczuk,
Rotan, Nazarenko (62-Kożanow) Woronin (59-Milewski), Devic (69Sełezniow).
Francja: Mandanda - Reveillere, Kaboul,
Sakho (76-Abidal), Evra - Cabaye
(Martin, 76), Mvila, Matuidi (Diaby, 76)
- Remy (Ribery, 64), Gameiro
(Benzema, 64), Menez (64- Malouda).

Reprezentacja Polski pozbierała się po porażkach z Canarinhos
SIATKÓWKA Andrea Anastasi nie daje odpocząć polskim siatkarzom. Biało-czerwoni trenują po dwa razy dziennie, a po dwóch meczach z Brazylią w Rio de Janeiro (0:3 i 1:3) gracze uwierzyli, że
mistrzów świata można pokonać.
- Atmosfera w kadrze jest
świetna. Z Canarinhos
chłopcy rozegrali bardzo
dobre spotkania, pokazali
wolę walki i duże ambicje.
Oczywiście wszyscy żałujemy
końcówek, w których nie po
trafiliśmy dokończyć piłek.
Wiemy jednak, że z Brazylią
nie wygrywa się na co dzień,

bez względu na to, w jakiej są
formie i w jakim składzie wy
stępują. Jednocześnie tak wy
równane mecze pokazały, że
możemy triumfować nad nimi
— powiedział kierownik pol
skiej ekipy Andrzej Wołkowycki.
Siatkarze nie mają zbyt
wiele czasu na odpoczynek i

zwiedzanie. Do tego doszło
zmęczenie zmianą czasu i pod
różą.
- Mimo wszystko trener
Anastasi nie daje więcej wol
nego niż zwykle, a zawodnicy
nie narzekają. Treningi są
dwa razy dziennie, a jeśli mecz
jest rozgrywany wieczorem,
przed południem również są

Koszykówka

Piłka nożna

Rajdy

zajęcia. Włoch jest na tyle do
świadczonym szkoleniowcem,
że wszyscy mu ufają. Na
pewno nie przesadzi i jeśli zo
baczy, że przyda się trochę
luzu, to gracze na pewno go
dostaną - dodał Wołkowycki.
W Brazylii udało się jednak
siatkarzom i sztabowi wysko
czyć na trzygodzinną wy

cieczkę do olbrzymiego posągu
Chrystusa Zbawiciela (Cristo
Redentor) na górze Corcovado.
- Zrobił na wszystkich ol
brzymie wrażenie. Rio de Ja
neiro to miasto, które warto
odwiedzić. Moim zdaniem
jedno z najpiękniejszych miejsc
na świecie - skomentował kie
rownik ekipy.

Wczoraj siatkarze rozpo
częli podróż do Portoryko. Do
San Juan polecieli z prze
siadką w Panama City. Na
środę i czwartek zaplanowano
po dwa treningi. Mecz z repre
zentacją Portoryko zaplano
wano na piątek o godz 2.30
czasu polskiego.
(PAP)

Lekkoatletyka

Małysz zaraz zadebiutuje w aucie

Ranni po meczu

Kadra Litwy

Usain Bolt w Diamentowej Lidze

Rajd Wrocław-Drezno, który wystarłuje 25 czerwca ze stolicy Dolnego
Śląska, będzie przedsmakiem Rajdu
Dakar - zapowiedział we wtorek
podczas konferencji promującej im
prezę Adam Małysz.
Najlepszy polski skoczek narciarski w
historii wystartuje w rajdzie z nu
merem 00, jako kierowca Porsche
Cayenne w barwach RMF Caroline
Team.
- To impreza, która nosi nazwę
rajdu przygodowego. To miejsce, w
któiym startowało wielu zawod
ników odnoszących później sukcesy
w Dakarze. Uczestniczy w nim
ponad 300 zawodników z całego
świata - powiedział Albert Gryszczuk z RMF Caroline Team.
Trasa liczy ponad 1500 kilometrów,
które kierowcy przemierzą w ciągu

Cztery osoby zginęły w zamieszkach,
do których doszło w sobotę wie
czorem w stolicy Kamerunu Jaunde
po meczu piłkarskiej reprezentacji
tego kraju z Senegalem. Jest rów
nież wielu rannych.
Przedstawiciel policji, który poinfor
mował agencję Associated Press o
wstępnym bilansie zamieszek, zastrzegł sobie anonimowość. Nie
chciał ujawnić, czy ofiary śmiertelne
to funkcjonariusze, czy cywile.
Po meczu chuligani niszczyli witryny
sklepów, zaparkowane samochody,
a także zdzierali z ludzi koszulki z
nazwiskiem Samuela Eto'o.
Wszystko dlatego, że kameruński
snajper nie wykorzystał w 87. mi
nucie rzutu karnego. Piłkarz Interu
Mediolan przepraszał za to.

Linasa Kleizy z Toronto Raptors i Jonasa Maciulisa z Armani Jeans Me
diolan zabrakło w szerokiej kadrze
Litwy powołanej na sierpniowe mi
strzostwa Europy koszykarzy. Oby
dwaj są kontuzjowani. Gospodarze
turnieju to jeden z rywali Polski w
grupie A.
W ogłoszonym przez trenera Kestutisa Kemzurę składzie jest 35-letni
rozgrywający Sarunas Jasikevicius.
W 2003 roku poprowadził zespół do
mistrzostwa Europy, zdobywając
tytuł najlepszego zawodnika (MVP).
Po raz ostatni wystąpił w drużynie
narodowej w pekińskich igrzyskach
w 2008 roku. Są też bracia bliźniacy
Kristof i Darius Lawrinovic mający
polskie korzenie. Litwini rozpoczną
przygotowania 18 lipca.

Biegacz po przylocie do Oslo od
mówił transportu limuzyną z lot
niska do miasta i pojechał pocią
giem razem z innymi pasażerami.
Trzykrotnego mistrza olimpijskiego i
świata powitał zespół muzyczny zło
żony z Jamajczyków mieszkających
w Oslo. Zarówno na lotnisku, jak i w
centrum stolicy sprinter wywołał
ogromne zainteresowanie pasa
żerów i przechodniów, lecz chętnie
pozował do zdjęć
- Nie wymagam luksusów. Jestem
zwykłym showmanem i za każdym
razem chcę dać publiczności tyle, ile
warte były ich bilety. Zdaję sobie
sprawę z tego, że jestem gwiazdą,
ale lubię być blisko ludzi - powie
dział lekkoatleta w wywiadzie dla
norweskiej telewizji podczas jazdy
pociągiem z lotniska Gardermoen,

tygodnia. - Średnio tę imprezę ko
ńczy 60 proc. zawodników - dodał
Gryszczuk.
Adam Małysz podkreślił, że Rajd
Wrocław-Drezno będzie przedsma
kiem Dakaru. - To będzie mój de
biut w rajdach terenowych, który
wymaga nauczenia się pewnych sys
temów i procedur. Będziemy starali
się jak najlepiej wypaść, pomimo
tego, że nie będziemy klasyfikowani
-tłumaczył Małysz.
Dodał, że w nowej dyscyplinie czuje
się bardzo dobrze. - To bardzo
wciąga i jest fascynujące - dodał.
Pytany, czy nie obawia się niebez
pieczeństw związanych z tym
sportem, odpowiedział, że skoki
narciarskie również są sportem eks
tremalnym.
(PAP)

(PAP)

(PAP)

oddalonego od centrum o 45 kilo
metrów.
Bolt jest po raz pierwszy w Norwegii
i w czwartek wystartuje na 200 me
trów. - Będzie to mój pierwszy start
na tym dystansie w tym roku. Obie
cuję, że jeżeli tylko warunki atmos
feryczne będą odpowiednie, to po
biegnę bardzo ostro. Słyszałem, że
w Oslo jest bardzo szybka bieżnia i
często pada. Ja swoje najlepsze
biegi miałem właśnie w deszczu
- powiedział mistrz olimpijski.
W mityngu wystartuje aż 10 mi
strzów olimpijskich. W czwartek wy
startują również polscy lekkoatleci.
Na 3000 metrów z przeszkodami po
biegnie Tomasz Szymkowiak, a w
skoku o tyczce rywalizować będą
Monika Pyrek i Anna Rogowska.
(PAP)

sport

Fotogalerie z meczów Energi
Czarnych w Tauron Basket Lidze
można zobaczyć na

środa 8 czerwca 2011 r. Głos Pomorza www p24.pl

www.gp24.pl/fotogalerie

Dziewczęta z drzewniaka
mistrzyniami Słupska

S ł u p s k , h a l a SP n? 1 0 p y z y w L K u z y ń s k i e g o , g o d z 1 7 . 3 5

Medaliści we własnej twierdzy

KOSZYKÓWKA Jerel Blassingame dopingował w finale.
W sali gimnastycznej ZSOiT
w Słupsku rozegrany został
turniej finałowy Słupskiej
Olimpiady Młodzieży w ko
szykówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Dziew
częta
ze
słupskiego
drzewniaka, gospodynie, bro
niły ubiegłorocznego tytułu
mistrza i udało im się po
wtórzyć sukces. Pokonały
pewnie ZSEiO Słupsk 47:32
oraz ILO Słupsk 25:24. Mecz
o pierwsze miejsce wzbudził
wiele emocji i olbrzymi doping
wśród kibiców, tym bardziej

że z trybun obserwował gość
drzewniaka czołowy gracz
Energi Czarnych Słupsk
- Jerel Blassingame, brązowy
medalista. Opiekunem zwyci
ęskiej drużyny jest Katarzyna
Koch-Gadowska. Skład dru
żyny mistrzyń Słupska: Karo
lina Rączka, Paulina Pertkiewicz, Małgorzata Lemańska,
Agnieszka Zielińska, Iwetta
Salachna, Martyna Data, Ada
Bemacka, Aneta Całka, Ka
tarzyna Wiszomirska, Anna
Zięba, Ewelina Ciok.
(FEN)

Wojciech Szawarski
wraca do domu
KOSZYKÓWKA Rzucający obrońca Energi Czarnych zdecydował
się podpisać kontrakt na nowy sezon. Jednak nie w Słupsku.
Szawarski podjął decyzję, że
w nowym sezonie zagra w BM
Węgiel Stali Ostrów Wielko
polski. To zespół grający w dru
giej lidze. Jednak przyjście tak
doświadczonego gracza (35 lat)
ma rozpocząć budowanie pod
walin pod powrót basketu w
Ostrowie do ekstraklasy. Sza
warski, który od lat mieszka
w tym mieście, ma tam żonę i
dom, zdecydował się podpisać
dwuletni kontrakt. - Dzwonił
do nas i przedstawił swoją de
cyzję. Powiedział, że tam jest

jego miejsce i będzie bliżej
domu - skomentował Andrzej
Twardowski, prezes Energi
Czarnych.
Jak się nieoficjalnie dowie
dział „Głee", pieniądze ofero
wane graczowi były większe
niż w niejednym klubie eks
traklasy. Obok Szawarskiego
w nowym sezonie w BM
Węgiel zagrają Mariusz Matczak z Sudetów Jelenia Góra
oraz Jakub Dryjański zOpen
Pleszew.
(RES)

Wicemistrzowie Polski do lat 16 z Czarnych Laminopol Słupsk wczoraj mieli pierwszy trening po przyjeździe z krajowychfinałóww Krakowie. W
hali Szkoły Podstawowej nr 10 pizy ul. Kulczyńskiego mogli pochwalić się srebrnymi medalami, które zdobyli pod Wawelem. Słupszczanie w
meczu o złoto przegrali z Kormoranem Sieraków, (RES)
FOL M NAGÓREK

KAJAKARSTWO
Człuchowianie
w reprezentacji
Trzech kajakarzy reprezen
tujący Piasta Człuchów za
pewniło sobie udział w dwóch
najważniejszych imprezach w
2011 roku (mistrzostwach Eu
ropy i świata). Tego zaszczytu
dostąpią: juniorzy - Patryk
Sokół i Michał Łubniewski oraz
młodzieżowiec Vincent Słomiński. Dobrą formę potwierdzili
podczas silnie obsadzonych
ogólnopolskich regat w ra
mach konsultacji do kadry na

rodowej na torze regatowym
Brdyujście. W Bydgoszczy star
towało 570 uczestników. Pa
tryk Sokół w C-1 na 500 m zajął
pierwsze miejsce. Ten sukces
zapewnił mu czas 1.59,62 min.
Sokół swój wyczyn powtórzył
w C-1 na 1000 m. W tej nie
zwykle wyczerpującej rywali
zacji okazał się ponownie naj
lepszy. Jego czas t o 4.09,14
min.
,
Michał Łubniewski pierwszy
zameldował się na mecie w
konkurencji C-1 na 200 m. Do

tego potrzebował45,03 s. Człuchowianin startował także w C1 na 500 m. W tej konkurencji
był drugi - 2.00,71 min. W C-1
na 500 m Jędrzej Słomiński był
dziewiąty - 2.05,14 min. Łub
niewski finiszował na szóstej
pozycji w C-1 na 1000 m
-4.17,03 min.
W C-2 na 1000 m Łubniewski
płynął z Łukaszem Wietrakiem
(Stomil Poznań). Duet człucho wsko-pozna ński
był
pierwszy na mecie. Juniorka
Aleksandra Słomińska starto

l i

Tomasz Błoński na najwyższym
stopniu podium w zawodach
w Opolu.
Fot Archiwum Gzyfa-3 Słupsk

grane zostaną w dniach18-19
czerwca). Do zmagań na Węgrzech
Błoński zakwalifikował się wcześniej
wraz z czwórką kolegów z klubu
- podkreśla Irena Waszkinel, trenerka Gryfa-3.
W Opolu startowali również bracia
Tomka, Rafał i Roman Błońscy.
Blisko zdobycia medalu był Roman
Błoński, który stoczył trzy walki w
wadze 81 kg i zajął ostatecznie piąte
miejsce. Roman miał szansę walczyć
nawet w finale, ale przegrał starcie
półfinałowe jedynie przez wska
zówki. Natomiast Rafał Błoński star
tował w wadze do siedemdziesięciu
trzech kg. Po wygranej pierwszej
walce, następną, niestety przegrał i
zakończył udział w zawodach na eli
minacjach.
(RES)

chowianie: Michał Łubniewski i
Patryk Sokół. Powołanie do re
prezentacji Polski na mistrzo
stwa świata w Brandenburgu
(impreza odbędzie się w dniach
29-31 lipca) otrzymał młodzie
żowiec Vincent Słomiński z
Piasta. W kategorii juniorów w
mistrzostwach świata juniorów
popłyną Łubniewski i Sokół.
- Spodziewałem się znako
mitej dyspozycji ze strony
swoich podopiecznych, bo nie
zwykle intensywnie przepraco
wali oni okres przygotowawczy.

Powołania czluchowskich za
wodników do reprezentacji
Polski na dwie najważniejsze
imprezy wielkiego formatu to
ogromne wyróżnienie dla Mi
chała Łubniewskiego, Patryka
Sokoła i Vincentego Słomińskiego oraz dla samego klubu.
Trójka ta czyni stałe postępy i
to mnie mobilizuje do jeszcze
bardziej wytężonej pracy
- ocenił Jerzy Opara, były
uczestnik igrzysk olimpijskich,
trener sekcji kajakarskiej Piasta.
(FEN)

Kolarstwo - Grand Prix Słupska

kydż

Sukces Tomka Błońskiego w Opolu

Tomasz Błoński, judoka Gryfa-3
Słupsk, wygrał w Opolu w Otwartym
Pucharze Polski Juniorów Młodszych
i Juniorów w Judo.
Tomasz Błoński zwyciężył w kate
gorii wagowej do czterdziestu sze
ściu kilogramów. Stoczył cztery zwy
cięskie walki, a w finale pokonał
Łukasza Ferenca z Uczniowskiego
Klubu Sportowego Dwójka Rydu
łtowy.
- Tomek jest jeszcze młodzikiem, a
zwyciężył w starszej kategorii wa
gowej, tj. w juniorach młodszych.
Był to kolejny start, w którym
Tomek pokazał swoje wysokie umie
jętności i to, że jest dobrze przygoto
wany, by godnie reprezentować
klub i Słupsk w Pucharze Świata
młodzików, który odbędzie się w
Gyor na Węgrzech (zawody roze

wała w K-1. Człuchowianka w
K-1 na 500 m była dziewiąta, a
w K-1 na 1000 m finiszowała
jako ósma. W Bydgoszczy z
ekipy juniorów młodszych
Piasta przepustki do XVII Ogól
nopolskiej Olimpiady Młodzieży
wywalczyli: Jacek Zaremba, Ar
kadiusz Moga i Michał Zaremba
(wszyscy w C-1) i Izabela Bere
zowska (K-1).
W dniach od 30 czerwca do 3
lipca w Zagrzebiu odbędą się
mistrzostwa Europy juniorów,
w których wystartują dwaj człu-

O puchar starosty

Ścigali się kolarze-górale

Para ze Słupska Krzysztof Meyer Jan Lange zwyciężyła w kolejnym
turnieju brydżowym o puchar sta
rosty słupskiego. Za zwycięskimduetem na drugim miejscu uplasowali
się: Andrzej Jasiński (Dębnica Ka
szubska) - Zdzisław Drewniak
(Słupsk). Trzecia lokata przypadła
żeńskiej parze ze Słupska Małgo
rzata Pawelec - Maria Tomczewska.
Brydżowa rywalizacja o puchar
wójta gminy Dębnica Kaszubska za
kończyła się sukcesem słupskiej pary
Antoni Adamiec - Tadeusz Podbielski. Wyniki turnieju w Dębnicy
Kaszubskiej zaliczane były do długo
falowej klasyfikacji o puchar starosty
słupskiego. Po tych zmaganiach na
fotelu lidera nastąpiła zmiana Przo
downictwo objął Podbielski.

W grupie masters najlepszym kola
rzem okazał się Krzysztof Perekitko z
Pruszcza Gdańskiego.
Po raz drugi kolarze uczestniczyli w
imprezie pod nazwą Grand Prix
Słupska w Kolarstwie Górskim MTB.
Tradycyjnie ścigano się w Lasku
Północnym w Słupsku. Tym razem
obecni byli reprezentanci między in
nymi: Gdańska, Kartuz, Pruszcza
Gdańskiego, Siemianic, Strzelina i
Słupska. Czołowe lokaty w drugich
zawodach w poszczególnych kate
goriach zajęli: żaki - dziewczęta: 1.
Natalia Andrzejuk, 2. Wiktoria Miszkiel, 3. Dominika Kołodziejska
(wszystkie - SP nr 3 Słupsk);
chłopcy: 1. Jakub Pluta (SP nr 3), 2.
Michał Maliszewski (SP nr 2 Słupsk),
3. Ernest Duda (SP nr 4 Słupsk); mło
dzicy - dziewczęta: 1. Patrycja Lor-

(FEN)

kowska, 2. Karolina Perekitko (oby
dwie - Cartusia Kartuzy), 3. Izabela
Niewiadomska (TKKF Chełm
Gdańsk); chłopcy: 1. Michał Głodek,
2. Michał Krygielski (obaj - TKKF
Chełm), 3. Patryk Witek (Słupsk);
spec - dziewczęta: 1. Bożena Lorkowska (TKKF Chełm); chłopcy: 1.
Maciej Łukaszewicz (Słupsk); ju
niorzy - chłopcy: 1. Patryk Staszak
(Strzelino). W stawce masters kobiet
triumfowała Beata Lorkowska (TKKF
Chełm). Rywalizację masters
mężczyzn wygrał Krzysztof Pere
kitko (Pruszcz Gdański). Trzecie
miejsce zajął Rafał Lelukiewicz
(Słupsk). Trzecie zawody z cyklu
Grand Prix Słupska w Kolarstwie
Górskim MTB zaplanowane są do
piero na 4 września.
(FEN)

