Dziś w Głosie
yjt

Własnym basen dla
każdego obywatela

Klimatyzacja w samo
chodzie lubi serwisy

Adomaitis zostaje
w Czarnych

Własny basen to marzenie wielu ludzi. Ci,
którzy nie mogą sobie pozwolić na wybudo
wanie basenu, mogą sobie kupić równie
duży, lecz tańszy basen na stelażu.

Po to, aby jeździć komfortowo samochodem w czasie
upałów, trzeba zadbać o klimatyzację. Urządzenie <t
wymaga serwisowania, nawet jeśli działa w miaręf
widłowo. Warto go używać także zimą.

Klub Energa Czarni Słupsk ogłosił
wczoraj podpisanie kontraktu z tre
nerem Dainiusem Adomaitisem na
kolejny sezon.
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I y truskawki

OWOCE Sezon truskawkowy otwarty. Rozpoczynamy
zbiory w naszym regionie. A jesteśmy potentatem.
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Natalia
Kwapisz-Daszczyńska
natalia.kwapisz@mediaregionalne.pl

D

ziałkowcy już zape
łniają pierwsze ko
białki świeżymi tru
skawkami. Lada dzień do
zbiorów przystąpią planta
torzy. - Na swojej działce przy
ulicy Gdańskiej uzbierałam
dziś cały koszyczek. To
pierwsze takie zbiory w tym
roku - zdradziła nam wczoraj
pani Katarzyna ze Słupska.
Dziś truskawki można jeść
niemal przez cały rok, oczywi
ście te importowane. Od kilku
tygodni w sprzedaży dostępne
są j u ż truskawki z południa
kraju. Są jednak one wciąż
drogie - ok. 7 zł za kilogram i
j a k twierdzą niektórzy, nie tak
smacznej a k te nasze, słupskie.
Ci, którzy działki nie mają,
na lokalne truskawki będą mu
sieli poczekać, ale nie długo.
Najwyżej do przyszłego tygo
dnia. Wtedy zbiory rozpoczy
nają lokalni plantatorzy.
Wszystko wskazuje na to, że
truskawek na rynku lokalnym
nie zabraknie. Na ich smako
wanie będziemy mieli około
trzech tygodni.
O prognozy zbiorów i cen za
owoce zapytaliśmy planta
torów, kupców i specjalistów.
Truskawkowy sezon czas za
cząć! •

• 100 g truskawek ma 37 kcal
• 100 g truskawek zawiera
87,4 g wody
• Truskawka zwiększa
potencję, a u kobiet podwyższa
poziom libido; spala tłuszcz,
zapobiega zmęczeniu,
uodparnia i chroni przed
nowotworami
• Największa znana polska
truskawka ważyła ok. 150 g,
rekordzistka świata ma 231 g
(rozmiar dużego jabłka)
• Największym eksporterem
truskawek na świecie jest
Hiszpania, a największym
producentem Chiny (1,5 min
ton rocznie).

WIĘCEJ CZYTAJ
na stronach 4 i 5
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Plan Euro 2012
Już za rok mistrzostwa Euro 2012.
Tymczasem mamy same problemy z
przygotowaniami.

Si Ratownictwo

U Słupsk

Minister zdrowia Ewa Kopacz doce
niła pracowników lęborskiego szpi
tala i ratowników z naszego regionu
za.poświęcenie w ratowaniu ludzi
podczas niedawnej katastrofy kole
jowej w podlęborskich Mostach.

Fotografie słupszczanina Tomasza
Kelera można będzie oglądać od
przyszłej środy w holu Starostwa Po
wiatowego przy ul. Szarych Sze
regów. W rozmowie z dziennikarką
„Głosu" autor zdjęć tłumaczy, dla
czego wszedł z obiektywem w in
tymny świat chorych dzieci. Opo
wiada o tym wyzwaniu.

Nagrody dla dzielnych ludzi w Mostach Niepełnosprawność, moje wyzwanie

podczas podsumowania ogólnopol
skiej akcji Jdrowe wakacje.

EB Inwestycje
Bytowa remonty
Wczoraj pracownicy spółki Strabag
rozpoczęli przygotowania do przebu
dowy skrzyżowania ulic Suchar
skiego, Miasteckiej i Polnej w By
towie. Naprawiony zostanie
niebezpieczny zakręt na ul. Wol
ności. Lada dzień rozpoczną się prace
drogowe także w Miastku. Ostrze
gamy kierowców.

kraj opinie

Szukasz firmy z onkretnej
branży? Partnera w biznesie?
Sprawdź naszą stronę.
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Gejowska rodzina zastępcza
WARSZAW A Sejmowe komisje nie poparły poprawki Senatu do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która
zakazywała homoseksualistom pełnienia funkcji rodziców zastępczych i prowadzenia rodzinnych domów dziecka.
Poprawkę zaproponował se
nator Piotr Kaleta (PiS). Zo
stała ona przyjęta wbrew ne
gatywnym opiniom senackiego
biura legislacyjnego oraz ko
misji, które ją opiniowały. W
innej poprawce Kaleta chciał,
aby osoby o orientacji homo
seksualnej nie mogły być asy
stentami rodziny, ale tej po
prawki senatorowie nie
poparli.
Spokojnie, decyduje sąd
Jak przekonywał w środę
na posiedzeniu sejmowych
komisji polityki społecznej i
rodziny oraz samorządu tery

torialnego i polityki regio
nalnej wiceminister pracy i
polityki społecznej Marek Bu
cior, poprawka wprowadzona
przez Senat budzi poważne
wątpliwości konstytucyjne.
Zapewnił, że ustawa zawiera
szeroki katalog przesłanek,
które muszą spełniać kandy
daci na rodziców zastępczych
i które dają wystarczającą
rękojmię właściwej opieki
nad
powierzonymi
im
dziećmi.
Bucior przypomniał, że o
„ tym, kto może pełnić funkcje
rodziny zastępczej lub pro
wadzić rodzinny dom dziecka,

w każdym przypadku decy
duje niezawisły sąd.
Sprzeciw wobec poprawki
wyraziła również pełnomocniczka rządu ds. równego trak
towania Elżbieta Radzi
szewska. W j e j opinii
poprawka ta jest „niewłaściwa
pod każdym względem".
Zwróciła uwagę, że nałożyłaby
ona na urzędników obowiązek
weryfikacji orientacji seksu
alnej, co w praktyce mogłoby
się okazać niemożliwe, tym
bardziej, że - jak przypo
mniała - są to wrażliwe kwe
stie, o które nie wolno nikogo
pytać.

Dwóch tatusiów? Nigdy!
Poprawki bronili posłowie
PiS.
- Naszym zdaniem, dziecko
nie może być wychowywane
przez dwie mamusie albo
dwóch tatusiów. Ta poprawka
jest słuszna, zgodna z dobrem
dziecka i będziemyjej bronić mówiła Beata Mazurek.
- Co ochroni dzieci przed
decyzją urzędnika, który zde
cyduje się je powierzyć parze
homoseksualistów? - pytała
Teresa Wargocka.
Zdzisława Janowska (SLD)
podkreśliła natomiast, że po
prawka jest sprzeczna z za

sadą równości, naszymi zobo
wiązaniami europejskimi oraz
orzeczeniami Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka.
Norbert Raba (PO) zwrócił
uwagę, że tzw. normalne ro
dziny również nie zawsze dają
gwarancję właściwej opieki
nad dzieckiem.
Ważny koordynator
Posłowie poparli poprawkę
przewidującą, że w pierwszych
trzech latach obowiązywania
ustawy obligatoryjnie opieką
koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej objęte będą te ro
dziny zastępcze i rodzinne

domy dziecka, które mają do
świadczenie krótsze niż trzy
lata. Pozostałe rodziny - mogą,
ale nie muszą być objęte opieką
koordynatora, w ich przypadku
funkcję tę pełnić może organi
zator rodzinnej pieczy zastęp
czej. Po trzech latach wszystkie
rodziny powinny znaleźć się
pod opieką koordynatora. Po
prawka została wprowadzona
na prośbę samorządów.
Główne założenie ustawy to
zapewnienie rodzinom z pro
blemami wsparcia, a tym
samym ograniczenie odbie
rania im dzieci.
(PAP)

Premier zapewnia: Stadion Narodowy będzie gotowy do 30 listopada
Wif5ZAMfI - Budowa Stadionu Narodowego w stolicy ma się zakończyć 30 listopada - powiedział premier Donald Tusk na środowej konferencji prasowej,
zorganizowanej na głównej polskiej arenie piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku.
- Nie ma żadnych wątpli
wości, że Stadion Narodowy
będzie gotowy z odpowiednim
wyprzedzeniem przed Euro
2012 - podkreślił premier, do
dając, że „każdy, kto twierdzi
inaczej, mija się z prawdą".
- Ocena UEFA dotycząca
stanu naszych przygotowań
jest zdecydowanie lepsza niż
komentatorów krajowych - za
uważył premier. Szef rządu
poinformował także, że po
ostatnich konsultacjach zde
cydowano, iż za ostatni etap
budowy odpowiadać będzie
PBG Hydrobudowa. Umowa z
niemiecką firmą Alpine nie zo
stała zerwana, konsorcjum bu
dujące stadion pozostaje w nie
zmiennym składzie, ale teraz
liderem całej grupy Alpine Hydrobudowa PBG będzie
właśnie PBG Hydrobudowa.
Obecny na konferencji pra
sowej minister sportu i tu
rystki Adam Giersz powiedział
z kolei, że mecz towarzyski
Polska-Niemcy, który miał być
rozegrany na Stadionie Naro
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dowym 6 września, powinien
odbyć się w Gdańsku.
Tymczasem zaplanowane na
23 czerwca uroczyste otwarcie
budowanego na przyszłoroczne
piłkarskie mistrzostwa Europy
stadionu PGE Arena w Gda
ńsku zostało przełożone - poin
formował wczoraj rzecznik pra
sowy prezydenta miasta Antoni
Pawlak. To kolejna impreza,
która nie odbędzie się na tym
obiekcie zgodnie z planem. 9
czerwca polska reprezentacja
miała zagrać na nim z Francją,
ale spotkanie przeniesiono do
Warszawy.
(PAP)
UEFA spokojna
m Opóźnienia w budowie nie
których stadionów, nie zmniej
szają naszej wiary w powodzenie
projektu - powiedział w War
szawie dokładnie rok przed inau
guracją piłkarskich mistrzostw
Europy sekretarz generalny UEFA
Gianni Infantino.
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Premier Tusk zapewniał waoraj, że koszty kontraktowe budowy Stadionu Narodowego, wbrew wielu obawom, nie zostaną przekroczone
Na zdjęciu: robotnicy montują elementy ruchome zadaszenia na budowie Stadionu Narodowego.
Fot. PAP/Radek Pietruszka
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JOrzeczeni TK

Finanse

Stopy procentowe
w górę

Zwrot majątku Kościołowi jest zgodny
z konstytucją

Rada Polityki Pieniężnej na zako
ńczonym w środę posiedzeniu pod
niosła stopy procentowe o 25
punktów bazowych. Referencyjna
stopa procentowa NBP wynosić
będzie od czwartku 4,50 proc. w
skali rocznej.
To czwarta podwyżka stóp procento
wych w tym roku. RPP podniosła
stopy procentowe w styczniu,
kwietniu i maju, także o 25 pb.
- Rada Polityki Pieniężnej zamierza
poczekać z dalszymi podwyżkami
stóp procentowych, jednak nie wy
klucza dalszego dostosowania, jeśli
perspektywy powrotu inflacji do celu
by się pogorszyły - powiedział w
środę prezes NBP Marek Belka.

Trybunał Konstytucyjny nie zakwe
stionował w środę zasad zwrotu Ko
ściołowi katolickiemu przez b. Komisję
Majątkową mienia zagrabionego mu
w PRL. - To zmowa rządu, episkopatu
i TK - komentuje poseł Sławomir Kopyciński z SLD, autor skargi do TK. Ko
ściół uznaje wyrok za satysfakcjonu
jący.
TK w pełnym składzie niejednogłośnie
orzekł, że tylko jeden zapis ustawy o
b. Komisji Majątkowej jest niezgodny
z konstytucją. Chodzi o to, że to
ustawa powinna określać, z mienia
których jednostek Skarbu Państwa lub
samorządu Komisja mogła przekazać
majątek Kościołowi - tymczasem
ustawa o Komisji stanowiła, że ma to
zrobić iząd w rozporządzeniu.

(PAP)

W ocenie Trybunału nie będzie to
jednak miało wpływu na bieg po
stępowań sądowych, jakie mogą się
teraz toczyć po likwidacji Komisji.
Komisja przekazała stronie ko
ścielnej ponad 65,5 tys. ha oraz
143,5 min zł. Według mediów, war
tość zwróconego majątku sięgała 5
mld zł. Komisja rozpatrzyła w sumie
ok. 2800 spraw, do zbadania pozo
stało jeszcze 216. Teraz, na wniosek
stron, mogą się nimi zająć sądy po
wszechne. Decyzja o likwidacji Ko
misji miała związek m.in. z krytyką
jej działalności. Media donosiły, że
nie weryfikowano wycen gruntów
- miały być one zaniżane. Trwają
śledztwa ws. nieprawidłowości.

(PAP)

i
r p n m d O V r t - p l
\Cvj.vvi

Europa świat

P
z y w ły*n^ ai i jumj ui iei v
i r%Ł*y
m i e s z k a n i aw a r t o s i ę
targować

czwartek 9 czerwca 2011 r.

www.regiodom.pl

Bakteria wciąż ucieka.
Może to jednak ogórki
NIEMCY Eksperci z Magdeburga wykryli nowy szczep pałeczki okrężnicy EHEC na resztkach ogórków
- poinformowały w środę władze niemieckiego landu Saksonia-Anhalt.
J a k informuje niemiecka
agencja dpa, nie jest jasne, w
jaki sposób doszło do zanie
czyszczenia bakterią resztek
ogórków. Po raz pierwszy
jednak wykryto na produktach
spożywczych groźny j e j typ
Ol04:H4, który grasuje n a
północy Niemiec i zabił już 25
osób.
Nie ma pewności
Przebadane odpadki leżały
w pojemniku n a śmieci orga
niczne od dwóch tygodni, dla
tego nie można wyciągać żad
nych daleko idących wniosków
z wyników testów - zastrzegł
rzecznik ministerstwa zdrowia
w Saksonii-Anhalt. W tym
k r a j u związkowym Niemiec
stwierdzono 32 przypadki in
fekcji EHEC.
Trzyosobowa rodzina, do
której należał pojemnik z od
padkami zawierającymi bak
terie, zachorowała 19 maja.
U ojca przebieg infekcji był
lżejszyJego żona trafiła do szpi
tala, u córki zaś wystąpił groźny
dla życia zespół hemolitycznomocznicowy (HUS), wywoły
wany przez toksynę bakterii.
Rodzina nie przebywała w
ostatnim czasie w północnych
Niemczech, najbardziej dotkni
ętych epidemią zakażeń EHEC.
Źródło nieznane
Przedstawiciele niemiec
kich władz zasygnalizowali w
środę, że być może nigdy nie
uda się zidentyfikować źródła
zakażeń bakterią EHEC.
Wciąż aktualne pozostaje
ostrzeżenie przed spożywa
niem ogórków, sałaty i pomi
dorów na surowo, a także kie
łków. Bardzo poważnie

Kontrolerzy ostrzegali
awionetki
Kontrolerzy lotów z lotniska
w Asturii ostrzegli pilotów pol
skich awionetek, które rozbiły
się w poniedziałek w Hiszpanii,
że z powodu gęstej mgły nie
będą mogli lądować - podał w
środę lokalny dziennik „El Comercio". W katastrofie zginęło
czterech Polaków.
- Mimo ostrzeżeń o mgle
dwie z trzech awionetek posta
nowiły podejść i zmniejszyć wy
sokość. Wieża nakazała im od
lecieć. Zignorowali to informuje gazeta.
Jak pisze „El Comercio", wi
doczność w momencie kata
strofy była „zerowa". Sami kon
trolerzy nie widzieli zbliżającej
się maszyny i „dopiero usły
szawszy ogromny huk, zdali
sobie sprawę, że doszło do wy
padku" - wyjaśnia dziennik.
Awionetka, którą leciał wy
bitny architekt Stefan Kuryłowicz ze współpracownikiem
Jackiem Syropolskim rozbiła się
w górach Bayas, a druga spadła
na pusty budynek na placu po
stojowym samolotów, w po
bliżu wieży kontrolnej. Leciał nią
Janusz Marek Zieniewicz i Jacek
Olesiński.
„El Comercio" informuje, że
obecnie śledczy analizują m.in.,
dlaczego następowały przerwy
w rozmowach z wieżą. Wszystko wskazuje na to, że tuż
przed dwoma wypadkami pi
loci rozmawiali ze sobą, a nie z
technikami z wieży kontrolnej donosi gazeta.
(PAP)

Niemiecki minister zdrowia Daniel Bahr mówił wczoraj, że doświadczenia wcześniejszych epidemii EHEC na świecie pokazują, iż w większości
- w 70-80 procentach przypadków - nie udaje się wykryćjej źródeł. Na zdjęciu: unijny komisands. zdrowia John Dalii, minister Daniel Bahr, i nie KRÓTKO
FoLPAP/EPA
miecki minister rolnictwa i ochrony konsumentów llse Aigner na wczorajszej konferencji w Berlinie.
Spór o unijną kasę
czech, nabyły geny bakterii
jest toksyna, która wchłania
Niech wydatki Unii Europej
bieg.
Bahr
poinformował
w
traktowany jest trop wskazu
środę, że liczba nowych infekcji czerwonki. W ten sposób stały się w ludzkim przewodzie jeli skiej w latach 2014-20 wzrosną
jący na kiełki z gospodarstwa
spada, co daje powody do się jeszcze bardziej patogenne. towym, atakuje nerki, powo przynajmniej o 5 proc., czyli ok.
w okręgu Uelzen w Dolnej
duje biegunkę krwotoczną.
60 mld euro, a budżet niech
ostrożnego optymizmu, iż naj Kiedy bakteria szczepu EHEC
Saksonii jako źródło epidemii,
ginie, zj e j wnętrza uwalniana
(PAP)
będzie zasilany nowymi
gorsze już minęło.
pomimo że pierwsze testy kie
źródłami dochodu, np. podat
łków nie wykazały obecności
kiem od transakcji finansowych,
W Polsce - drugi przypadek zakażenia E, coli
bakterii. Kilkudziesięciu cho Zatruwa, kiedy ginie
a nie tylko składkami państw Biotechnolog dr Krzysztof
rych przebywających w szpi
postuluje w przyjętej w środę
• Potwierdzono drugi przypadek żenie od ojca, który wrócił chory z
Kucharczyk uważa, że mutacja
talach w Dolnej Saksonii
rezolucji Parlament Europejski.
zakażenia bakterią E.coli o takim
Niemiec. Natomiast świętokrzyskie
twierdziło, że spożywało kiełki. bakterii E.coli spowodowała, że
Główne przesłanie rezolucji
samym
serotypi
e
jak
ta,
która
wy
służby
sanitarne
sprawdzają,
c
z
y
w
przebieg epidemiijest inny niż
Wspomniane gospodarstwo
brzmi: zamrożenie wydatków
wołuje zachorowania w Niem
grupie kilkunastolatków, u których
miało to miejsce wcześniej. Jak
dostarczało również kiełki do
jest niemożliwe. To odpowiedź
czech.
Zakażeni
e
bakteri
ą
E.col
i
pojawiły
si
ę
objawy
zatrucia
po
stołówek, restauracji i hoteli
dotąd epidemie E.coli atako
na grudniowy list przywódców
wykryto u siedmioletniego chłopca karmowego, nie wystąpiło zaka
na północy Niemiec, których
wały najczęściej dzieci, a ich
pięciu państw (Wielkiej Brytanii,
z
Gi
ż
ycka.
Jest
o
n
hospitalizowany
żeni
e
szczepem
bakterii
E.coli.
wielu gości zaraziło się EHEC.
źródłem było zwykle np. nie
w jednym z warszawskich szpitali. Chłopcy na początku czerwca prze Francji, Niemiec, Holandii i Fin
dopieczone
mięso.
Do wtorku w Niemczech od
landii), którzy domagali się za
Najprawdopodobniej powodem
bywali na turniej piłkarskim w
Biotechnolog wyjaśnia, że
notowano ponad 1900 zakażeń
mrożenia budżetu.
choroby
dzi
e
cka
było
wtórne
zaka
Ni
e
mczech.
EHEC, z czego u ponad 670 bakterie szczepu E.coli, który
(PAP)
wywołuje
zakażenia
w
Niem
osób choroba ma ciężki prze

Libia
NATO wciąż atakuje z powietrza, są ofiary, także wśród
cywilów - alarmuje libijski rząd

Eurostat

Prognozy demograficzne nie są zbyt optymistyczne
- Unia Europejska szybko się starzeje. Polska też.
Blisko jedna trzecia mieszkańców
Unii Europejskiej będzie miała w
2060 r. co najmniej 65 lat. W Polsce
odsetek ludności w tym wieku wy
niesie aż 34,5 proc. - wynika z pro
gnoz opublikowanych w środę przez
unijne biuro statystyczne Eurostat.
- Ludność UE będzie się nadal sta
rała, przy czym odsetek mieszka
ńców w wieku co najmniej 65 lat
wzrośnie z 17,4 proc. w 2010 r. do
29,5 proc. w 2060 r., a w wieku co
najmniej 80 lat - z 4,6 proc. do 12
Proc. w tym samym okresie - pod
kreśla Eurostat w komunikacie.
W Polsce odsetek ludności w wieku
co najmniej 65 lat, który obecnie wy
nosi 13,5 proc., wzrośnie do 2060 r.
do 34,5 proc. i będzie niemal najwy

HISZPANIA

ższy w UE; wyprzedzą nas pod tym
względem tylko Łotwa i Rumunia.
Eurostat tłumaczy, że wzrost śred
niego wieku ludności UE wynika ze
„stosunkowo niskiego wskaźnika
rozrodczości i rosnącej liczby osób,
które dożywają zaawansowanego
wieku".
W 2060 r. najmniejszy odsetek osób
w wieku co najmniej 65 lat będą
mieć Irlandia (22 proc.), Wielka Bry
tania (24,5 proc.) oraz Belgia i Dania
(25 proc.).
Największy procent ludności w tym
wieku będą natomiast mieć Łotwa
(35,7 proc.), Rumunia (34,8 proc.) i
właśnie Polska.
Polska przekroczy także średnią
unijną, jeśli chodzi o ludność w

wieku co najmniej 80 lat; jej odsetek
wzrośnie z obecnych 3,3 proc. do
12,3 proc. W całej Unii średnia w
2060 r. wyniesie 12 proc.
Starzenie się ludności stwarza po
ważny problem dla państw, w
których emerytury są finansowane
przez ludność aktywną zawodowo.
W niektórych państwach podjęto już
reformy w tej sferze, ale wielu eks
pertów uważa, że będą konieczne
dodatkowe kroki.
Ludność Unii nie tylko się zestarzeje,
ale też będzie mniej liczna. W
Polsce, która na początku 2010 r.
miała 36 857 mieszkańców, liczba
ludności spadnie do 32 710 osób w
2060 r.- o 14,3 proc.
(PAP)

Według źródeł rządowych w Trypolisie, tylko we wtorek miasto to było
celem 60 ataków NATO z powietrza,
a 31 osób zginęło. Rzecznik rządu w
Trypolisie powiedział dziennika
rzom, że wtorek był „najstraszliw
szym dniem ataków, które zabiły co
najmniej 31 osób, wśród których są
cywile". - Jest inne wyjście. Usiąść,
rozmawiać i negocjować - dodał.
Od 31 marca NATO kieruje inter
wencją militarną w Libii, której celem
jest ochrona ludności cywilnej przed
reżimem pułkownika Kadafiego.
Wczoraj w Brukseli minister obrony
narodowej Bogdan Klich powiedział
m.in„ że po upadku Kadafiego NATO
nie rozmieści w Libii sił pokojowych. Wielbłąd nat k ciężarówki spalonej w wyniku jednego z ataków NATO.
(PAP)

Fot PAMPA

żarów i innych zdarzeń w regionie
www.gp24.pl
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Służba zdrowia
służyła dobrze

Mamy tu
o zbiorad

LĘBORK Minister zdrowia Ewa Kopacz doceniła pracowników szpitala
ZBIORY Będą już czy nie? A jeśli tak, to
i ratowników za poświęcenie podczas akcji po katastrofie kolejowej w Mostach, utęsknieniem wyczekują na nasze lokalr
Grzegorz Bryszewski

dla helikopterów. Zaprosiłem
też panią minister do odwie
dzenia naszego miasta podczas
26 pracowników lęborskiego
uroczystego otwarcia tych in
szpitala - lekarzy, pielęgniarek
westycji. Pani minister zapew
i ratowników medycznych po
niła, że postara się skorzystać
jawiło się w ubiegłą sobotę na
z naszego zaproszenia - pod
molo w Gdańsku - Brzeźnie.
kreśla dyrektor lęborskiego
Tam właśnie otrzymali oni dy
szpitala.
Oficjalne otwarcie Szpital
plomy i wyróżnienia od Ewy
nego Oddziału Ratunkowego
Kopacz, minister zdrowia.
Gdańskie spotkanie było
wstępnie zaplanowano na
częścią ogólnopolskiej akcji
wrzesień tego roku. Już teraz
„Zdrowe Wakacje" organizo
wiadomo, że inwestycja może
wanej z okazji Międzynarodo
się jednak opóźnić o miesiąc
wego Dnia Ratownika. Pra
lub dwa. W tym samym czasie
cowników lęborskiego szpitala
ma powstać lądowisko dla he
doceniono za udział w akcji ra
likopterów ratunkowych przy
towniczej 28 kwietnia, kiedy to
ulicy Sztaszica.
- Być może obie inwestycje
miała miejsce katastrofa kole
ruszą razem. I to na przykład
jowa w Mostach. Były dwie Podczas gdańskiego spotkania minister Kopacz wręczyła dyplomy 26
już w październiku. To też
ofiary śmiertelne i wiele ran pracownikom lęborskiego szpitala.
Fot. Szpital Lębork
dobre
rozwiązanie,
bo
nych osób, także poważnie.
W Gdańsku pojawili się też,
Spotkanie było też szansą wspominał o kilku dużych in będziemy mieli wtedy pod
i zostali nagrodzeni, ratownicy na przeprowadzenie mniej ofi westycjach realizowanych z wójny powód, żeby zaprosić do
z Wejherowa i Słupska, którzy cjalnych rozmów z minister funduszy unijnych w lęborskiej Lęborka szefową resortu
uczestniczyli w akcji ratun Kopacz. Andrzej Sapiński, dy placówce. - Chodzi o rozbu zdrowia - dodaje dyrektor Sa
kowej.
rektor lęborskiego szpitala dowę SOR i budowę lądowiska piński. •

grzegorz.bryszewski@mediaregionalne.pl

Natalia
Kwapisz-Daszczyńska
natalia.kwapisz@mediaregionalne.pl

Niestety przymrozki z po
czątku maja i brak opadów w
ostatnim czasie nie sprzyjają
naszej truskawce. - Na po
czątku maja temperatura w
niektórych miejscach spadła do
nawet minus 8 stopni. Co
prawda kwiat truskawki może
bez szkody wytrzymać tempe
raturę do minus 7 stopni, ale
za to zawiązek owocu znosijuż
tylko 1,5 stopniowy przy
mrozek - tłumaczy Jan Ro
zenek, główny specjalista z
Ośrodka Doradztwa Rolni
czego w Strzelinie. - Na
szczęście, gdy przyszła fala
przymrozków nasze truskawki
jeszcze nie kwitły ani nie owo
cowały, więc niskie tempera
tury nie wyrządziły im szkody
- dodaje Rozenek. Gorzej jeśli
chodzi o suszę. - By zawiązać
owoce truskawka potrzebuje
deszczu, a. tego ostatnio bra
kuje. Niedostatek wilgoci w
glebie sprawi, że owoce i
owszem urosną, ale będą
bardzo małe - dodaje Rozenek.
Tyle teorii. Ajak to wygląda
ŁEBA Samochód, który zatonął w basenie portowym w Łebie, wydobyli wczoraj strażacy. Sprawa jest niejasna.
w praktyce zapytaliśmy Ma
riana Jarząbka, plantatora z
Jak
informowaliśmy
Całą akcję zorganizowano w rżenia. Prawdopodobnie sytu samochodu - mówi Mirosław podsłupskich Bolesławie. - Z
wczoraj volkswagen passat z ramach ćwiczeń na prośbę acja była próbą samobójczą. Krajewski, zastępca dyrektora początku nie zanosiło się naj
niejasnych przyczyn znalazł się Urzędu Morskiego w Słupsku. W środę rano w Kapitanacie ds. inspekcji morskiej w lepiej, ale truskawki kwitły ob
na dnie kanału portowego w Strażakom z OSP Łeba poma Portu pojawiła się babcia kie Urzędzie Morskim w Słupsku. ficie, więc powinno być dobrze
Łebie.
gali płetwonurkowie ze Straży rowcy - a jednocześnie właści
W sprawie nie prowadzi - zdradza Marian Jarząbek.
cielka feralnego samochodu. W żadnego
postępowania Plantator zapewnia, że nie
Podczas gwałtownej ulewy Pożarnej w Ustce.
i burzy strażacy wydobyli go
Jak udało nam się ustalić, południe auto zostało odebrane lęborska policja. - Sytuacja będziemy zawiedzeni smakiem
wczoraj po południu. Nurkowie kierowca samochodu - młody z terenu portu. Kierowca się miała miejsce na terenie portu tegorocznych
truskawek.
sprawdzili, że w samochodzie, łebianin, wjechał samochodem nie ujawnia i jest poszukiwany i ewentualne dalsze postępo - Truskawki uprawiane w na
kapitanat
portu. wanie w tej sprawie leży w ge szym klimacie nadmorskim
który leżał na dnie kanału por osobowym do kanału porto przez
towego od strony zachodniego wego ok. godz. trzeciej w nocy, - Chcemy ustalić na ile przy stii Kapitanatu Portu - tłu nie mają sobie równych, poza
falochronu, nie ma pasażerów 6 czerwca. Jeszcze zanim sa padkowe było to całe zda maczy „Głosowi" asp. Daniel tymi ze słonecznej Kalifornii.
i wydobyli pojazd na po mochód wpadł do wody rzenie. Niewykluczone, że kie Pańczyszyn, oficer prasowy
- deklaruje Jarząbek.
wierzchnię za pomocą balonów mężczyzna wydostał się z sa rowca passata będzie musiał KPP Lębork.
Nie na wszystkich lokal
ze sprężonym powietrzem.
(GREG,DH)
mochodu i uciekł z miejsca zda- pokryć koszty akcji wydobycia

Kto tu był na dnie? Po zatopieniu auta.

W sobotę w„Głosie"

Hallo, tu policja: help to nasza specjalność

11 czerwca

BEZPIECZEŃSTWO Policja uruchomiła telefony alarmowe z myślą o zagranicznych turystach odwiedzających nasz region.
turystycznym, gdzie w trakcie
lata przewija się wielu gości
spoza naszego kraju - mówi
Robert Czerwiński, rzecznik
prasowy słupskiej policji. Niestety, zdarza się, że padają
oni ofiarami przestępstw i
mają problem ze zgłoszeniem
sprawy. Często nie wiedzą jak
zachować się w naszych re
aliach.
Rzecznik nie dodaje jednak,
że te realia to bardzo słaba zna
jomość języków obcych wśród
policjantów w patrolach i na
dyżurują policjanci władający komisariatach.
- Te numery alarmowe
językiem angielskim i nie
mieckim. - Jesteśmy regionem mają im pomóc w komunikacji

Z myślą o gościach odwie
dzających m.in. Wybrzeże uru
chomione zostały dwa telefony
alarmowe — 0 800 200 300 (dla
tel. stacjonarnych, bezpłatny) i
608 599 999 (dla telefonów ko
mórkowych, płatny zgodnie z
taryfą operatora sieci). Obej
mują cały kraj. Dyżur pełnią
przy nich funkcjonariusze,
których zadaniem jest udzie
lanie pomocy obcokrajowcom,
którzy znaleźli się w sytuaęji
wymagającej
wsparciaturyści
policji.
Pod tymi numerami

z funkcjonariuszami - dodaje
rzecznik Czerwiński.
Zapytaliśmy, jak będą in
formowani turyści o systemie.
— W formie ulotek podczas
przekraczania granicy naszego
kraju, tam gdzie obowiązują
paszporty (granic już nie ma
po zachodniej i południowej
stronie Polski - dop. red.).
Można j e też znaleźć na
wszystkich komisariatach w
naszym powiecie oraz na stro
nach internetowych policji.
Słabością tego pożytecznego
systemu pomocy jest jego do
stępność. Wprawdzie dyżury
pełnione są przez cały tydzień,

nych plantacjach może być
jednak tak dobrze. - Pan Ja
rząbek ma dobrze zorganizo
waną uprawę. Część roślin ma
pod folią, a poza tym nawadnia
swoje pola. A nie wszyscy są
tak przygotowani na kaprysy
pogody i właśnie ich planta
cjom susza może zaszkodzić
najbardziej. Jak będzie czas po
każe. Kilka dni porządnego
deszczu może odmienić sytu
ację - dodaje Rozenek.
Plantatorzy, kupcy i specja
liści ostrożnie wypowiadają się
na temat ceny truskawek. Skupy jeszcze nie funkcjonują,
a to właśnie one dyktują cenę tłumaczy Rozenek. Dostępne
obecnie na rynku truskawki
pochodzą na ogół z południa
Polski i kosztują ok. 7 zł za ki
logram. - Ich smak to jednak
nie to. Cały czas czekamy na tą
naszą, którą zrywają rano i
kilka godzin później jest już na
straganie - mówi jedna z eks
pedientek na hali Manhatan.
Tak wyczekiwana słupska
truskawka w sklepach pojawi
się już za tydzień i odnośnie
ceny wiadomo tyle, że będzie
tańsza niż ta z południa kraju.
De dokładnie - nie wiadomo. A
w związku z tym trudno także
wyrokować, ile będą mogli za
robić zbieracze tych owoców.
- Zwyczajowo płaci się jedną
trzecią ceny kobiałki. Gdy tru
skawki są drogie, jedną
czwartą - mówi Jarząbek.
Zdradził jednak, ile zbieracze
zarabiali W ubiegłym roku. Średnio jedna osoba jest w
stanie uzbierać od 30 do 40 ko
białek. Za jedną dostawała od 2
do 2,5 złotego, czyli dniówka
takiego zbieracza może się
wahać od 60 do 100 złotych wylicza Jarząbek. •

ale tylko w godzinach od 10 do
22. - Statystyk dokładnych nie
znam, ale praktyka dowodzi,
że w sezonie nocą mamy nie
mniej ale więcej roboty - mówi
jeden z policyjnych patro
lowców.
MARCIN MARKOWSKI

Apel
Apelujemy do kwaterodawców,
właścicieli hoteli i pensjonatów
w naszym regionie, aby wywie
sili informację o policyjnych nu
merach telefonów dla obcokra
jowców.

Dodatek o oste

A w nim:
• Czym jest osteoporoza
i jak rozpoznać jej objawy?
Kto jest w grupie ryzyka?
A Jak chronić się przed
osteoporozą, a jeżeli
zachorujemy, jak ją
leczyć?
Które leki na osteoporozy
są refundowane, a za które musimy
zapłacić z własnej kieszeni?
Ponadto:
Zestawy ćwiczeń rehabilitacyjnych
Wszystko o diecie.

rozie!

Cztery łapy to internetowy serwis
„Głosu Pomorza" poświęcony zwie
rzętom domowym. Czytaj na

Napisz lul> zadzwoń do naT""
Bogumiła
Rzeczkowska

www.gp24.pl

W

wydarzenia

bogumila.izeakowska@mtdiareqionalne.pl
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kilka ciepłych słów
traskawek

Od majonezu
do indeksu studenta
SUKCES Dwóch uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w
Słupsku zostało laureatami XXXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

jakie? Te pytania nurtują nie tylko plantatorów, ale także konsumentów, którzy z
ruskawki. W tej kwestii - jak zwykle - wszystko zależy od pogody.
Truskawka vel poziomka

Truskawki prosto z pola

Świeże, pochodzące z lokalnych upraw truskawki są słodkie soczyste i wypełnione
witaminą C. W sezonie nie ma dla nich konkurencji.

Kilka rad, aby otrzymać to co najlepsze
•W y b i e r a j o w o c e t w a r d e , b ł y s z c z ą c e , b e z
odgnieceń; szypułka powinna b y ć zielona.
•N a j l e p i e j s p o ż y ćj e j e s z c z e w d n i u z b i o r u ;
bezpośrednio przed podaniem n a stół należy
j e delikatnie przepłukać w zimnej w o d z i e
razem z szypułkami, które zapobiegają
wchłanianiu z b y t d u ż e j ilości wody.
• W celu p r z e c h o w a n i a o w o c e z szy
p u ł k a m i należy umieścić w chłodziarce
w pojemniku wyłożonym papierem;
truskawki nie powinny b y ć wcześniej myte.
•P r z e d z a m r o ż e n i e m z o w o c ó w należy
usunąć szypułki, a p o opłukaniu o s u s z y ć
j e ; p o ułożeniu n a szerokiej f o r m i e d o
pieczenia całość umieścić w zarnrażalniku; po zamrożeniu przechowy
w a ć w zamrażalniku w zamkniętych
torebkach plastikowych.
Źródło: Bułsl

r H a a f l sonda
Jakie truskawki najlepiej d smakują?

Pospolita truskawka tak na
prawdę jest jednak... poziomką,
a właściwie krzyżówką po
ziomek: wirginijskiej z chilijską.
Zwyczajowo tę odmianę, która
dominuje u nas nazywa się ana
nasową wyhodowaną w 1712 r.

Alicja i Grzegorz z certyfikatami potwierdzającymi ich sukces na
olimpiadzie.
FoŁ Kamil Nagórek

W olimpiadzie uczestni wadzą 40-hektarowe gospo
czyło w pierwszej turze 2600 darstwo rolne w Niepouczniów szkół rolniczych. W fi ględziu.
Przepis
- J a też najpierw przeszłam
nale krajowym, który odbył się
3 i 4 czerwca w Zespole Szkół test. Startowałam w bloku ży
Truskawki kochają kozi ser
Przepis na sałatkę z truskaw
n r 2 Regionalnego Centrum wieniowym. Musiałam zrobić
kami, którą poleca Artur Lacho
Kształcenia Ustawicznego w majonez, składać serwetki i do
wicz, szef kuchni w restauracji
brać odpowiednie diety dla
Purzycach spotkało się 211
Atmosphere w Słupsku.
najlepszych. Wśród nich zna osób cierpiących na różne cho
Stiadnlld:
leźli się tegoroczni absolwenci roby - wylicza Alicja, której ro
- mix sałat sezonowych: sałataAlicja Minda z Technikum Ży dzina prowadzi małe gospo
lodowa, Masłowa, karbowanawienia i Gospodarstwa Domo darstwo w Żoruchowie.
Teraz laureaci czekają n a
sałata czerwona i zielona
wego oraz Grzegorz Pałubicki z
-truskawki
Technikum Agrobiznesu. Obie wyniki matury, która - j a k
- masło do podsmażenia
szkoły wchodzą w skład Ze twierdzą - nie była trudna,
-miód
społu Szkół Agrotechnicznych choć n a matematyce trzeba
sobie było poradzić z podchwy
-kozi ser typu brie
w Słupsku.
Grzegorz, którego do olim tliwymi zadaniami.
-1-2 kromki tosta
piady przygotowały Urszula
- ewent. oliwa z oliwek
Gdzie będę studiować?
Szagun i Elżbieta Ragan- - Mamy do wyboru dziewięć
Przygotowanie:
Chmiel w finale wystartował uczelni rolniczych w całym
Mix sałat myjemy, a następnie
w bloku agrobiznesu. - Naj kraju , ale nauczyciele nama
rwiemy na kawałki w salaterce.
pierw rozwiązywałem t e s t wiają nas, abyśmy wybrali
Umyte truskawki przekrajamy na
pół i delikatnie klarujemy na pa składający się z 60 pytań. W
Szkołę Wyższą Gospodarstwa
telni z masłem. Potem zalewamy części praktycznej musiałem Wiejskiego w Warszawie, bo to
m.in. obliczyć rentowność najbardziej
lejącym miodem. Po ostudzeniu
prestiżowa
przedsiębiorstwa - opowiada uczelnia - mówią obydwoje.
truskawki z miodem kładziemy
Grzegorz, którego rodzice prodo salaterki z sałatami. Można
ZBIGNIEW MARECKI
dodać oliwę z oliwek.
Na kromki tosta kładziemy pla
stry koziego sera i zapiekamy w
piekarniku. Upieczone tosty naj
lepiej jest położyć na sałatce z
truskawkami i jeść wszystko
BEZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH
razem. Można także jeść sałatkę i
O C H ® TAKŻE DLA OSOQ ZC ZLA HISTORIA W BIH,
zagryzać tostem.

POŻtiCZhl DLA OSÓB

Judyta Lubińska,
studentka
- Najbardziej lubię jeść
nasze krajowe truskawki z do
datkiem bitej śmietany.

Andrzej Kwiczała, wykładowca
Bożena Florczyk,
na Akademii Pomorskiej
wychowuje dzieci
- Jeśli truskawki to tylko
- Najlepsze są truskawki
prosto z krzaka, świeżo zerwane. nasze krajowe. W najprostszy
sposób ze śmietaną i cukrem.
Koniecznie nasze lokalne.

(NOT. NK

Więcej o przyrządzaniu tru
skawek wWeekedziezrodziną,
sobotnim dodatku „Głosu"

mi*
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Przy pożyczce 150 tys. zI miesięczna rata tylko 932
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Słupsk
Marsz dla Życia: zaprasza Caritas
i parafia św. Maksymiliana
W najbliższą niedzielę po raz
pierwszy w mieście odbędzie się
Marsz dla Życia.
Marsz rozpocznie się o godz. 16.
Jego uczestnicy spotkają się na placu
przed kościołem pw. Św. Maksymi
liana Kolbego, od strony ulicy Pi
łsudskiego. Potem przejdą głów
nymi ulicami Słupska (Sobieskiego,
Szczecińską, Kołłątaja, Wojska Pol
skiego, Sienkiewicza aż do Starego
Rynku). Tu, na rynku, przed kinem
Milenium uczestnicy wykonają
wspólną fotografię Przyjaciół Życia i
wypuszczą kolorowe balony.
- Kiedy z otwartym sercem czytamy
Pismo Święte, zauważamy, że Pan
Bóg jest miłośnikiem życia. Zawsze
stoi po jego stronie. I my jesteśmy

po stronie Pana Boga i tym samym
po stronie życia. Przyłączając się do
marszu, chcemy wyrazić naszą ra
dość i dziękujemy Panu Bogu za
życie, które szanujemy, o nie dbamy
i je rozwijamy - mówi ks. Piotr Domaros, inicjator akcji wspólnie z Civitas Christiana.
Swoją afirmację życia uczestnicy
marszu będą mogli także wyrazić w
praktyczny sposób, poprzez przy
stąpienie do Banku Dawców Szpiku
Kostnego. Zwieńczeniem Marszu dla
Życia będzie wspólna msza Św. w in
tencji obrońców życia, która zo
stanie odprawiona w kościele Ma
riackim o godz. 17.30. Organizatorzy
serdecznie zapraszają.
(MAZ)

Powiat słupski
Piorun strzelił
ogniście

Powiat słupski
Koty i pies
czekają na dom

Najprawdopodobniej uderzenie pio
runa spowodowało wczoraj po
ważny pożar gospodarstwa rolnego
w święcinie w gminie Główczyce.
Ogień wybuchł około godz. 17. Jak
informuje słupska straż pożarna
spalił się dach budynku gospodar
czego. Pożar strawił ok. 160 metrów
sześciennych dachu. W pożarze nikt
nie ucierpiał. Ogień nie przeniósł się
na budynki mieszkalne. W gaszeniu
pożaru brało udział kilkudziesięciu
strażaków. Ze Słupska do akcji poje
chały zastępy straży oraz cysterna z
wodą. Z żywiołem walczyli także
strażacy ochotnicy z OSP Główczyce.
Trwa szacowanie strat i wyjaśnianie
szczegółowych przyczyn pożaru.

Szukasz psa lub kota dla siebie?
Małe kotki urodzone 20 kwietnia (3
samce i 2 samiczki) szukają domu.
Mama kociaków była bezdomnym
kotkiem dokarmianym przez ludzi.
Pewnego dnia położyła się na chod
niku i urodziła 5 pięknych i zdrowych
kociąt. Przechodząca kobieta przy
niosła kotki do Straży Ochrony Zwie
rząt. Kociaki będą do adopcji po uko
ńczeniu 6. tygodnia życia.
Na pana czeka także trzyletni pies.
Został wyrzucony z pędzącego sa
mochodu w Kępicach. Przez wiele
dni leżał w błocie - okaleczony, prze
straszony.
W sprawie należy zatelefonować
pod numer 601 348 677.
(MAP)

(MAP)

^

25 tys. zł
75 tys. zł
150 tys. zł
300 tys. zł

rata 155,27 zł
rata 465,80 zł
rata 931,60 zł
rata 1863,19 zł
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Prokuratura zbada przetarg na
służbowy van słupskiego ratusza.
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Nowa ulica w listopadzie
INWESTYCE Pierwsza od lat nowa ulica w Słupsku ma powstać do końca listopada bieżącego roku. Nie wybuduje jej
jednak miasto, lecz prywatny inwestor.
Alek Radomski
aleksander.radomski@mediaregionalne.pl

Powstanie nowej nitki ściśle
związane jest z rozbudową
Centrum Handlowego Jantar.
To tam spółka Mayland Real
Estate, która zarządza tym
obiektem, wybuduje nową
ulicę. Budowany odcinek
będzie przedłużeniem istnie
jącej już, ale ślepej Kołobrze
skiej. Inwestor chce j ą
przedłużyć, tak by połączyła ul.
Szczecińską z ul. Grottgera.
Nowa, dłuższa Kołobrzeska
ułatwi dojazd do rozbudowa
nego C.H. Jantar.
- Ulica będzie miała długość
około 1,4 km i będzie przebie
gała na odcinku od istniejącego
już wjazdu od ul. Szczecińskiej
przy ZDZ wzdłuż dawnego na
sypu kolejowego do ul. Grott
gera - mówi Anna Skrocka, PR
manager w firmie Mayland
Real Estate.
Kołobrzeska będzie mieć
jezdnię wykonaną w techno
logii bitumicznej. Będzie to
dwukierunkowa nitka z
jednym pasem o szerokości 3
metrów dla każdego kierunku
ruchu. - Całość inwestycji to

Wizualizacja rozbudowanego CH Jantar od strony ul. Kołobrzeskiej.
zagospodarowanie terenu o
łącznej powierzchni 4,2 hek
tara - podkreśla Anna
Skrocka.

Przedłużona Kołobrzeska to
nie tylko sama jezdnia. May
land wybuduje również wy
sepki, zjazdy, chodniki i ścieżki

rowerowe. - W zakres prac
wchodzi także zagospodaro
wanie terenów zielonych, prze
budowanie nawierzchni skrzy

deszczowej, montaż oświe
tlenia i wykonanie stałej orga
nizacji ruchu, tzn. oznako
wania pionowego i poziomego wylicza rzeczniczka inwestora.
Dzięki inwestycji poprawi
się dojazd do centrum handlo
wego samochodem. Również
autobusem będzie łatwiej do
stać się do popularnego Jantara. Otóż Mayland dogadał się
z miastem i w ramach rozbu
dowy centrum handlowego
oraz budowy nowej ulicy pętla
autobusów ZTM zostanie prze
niesiona z ul. Dmowskiego na
ul. Kołobrzeską. - Pętla znaj
dzie się w pobliżu wejścia do
nowo budowanej części roz
rywkowej CH Jantar od strony
ul. Kołobrzeskiej - informuje
Anna Srocka. Z tego miejsca
będzie łatwo dostać się do Mul
tikina.
Mayland planuje zakoń
czenie budowy ulicy na li
stopad tego roku. Całość inwe
stycji związanych z budową
drogi to 7 min złotych. Miesiąc
FoL materiały inwestora
po oddaniu nowej ulicy ma być
żowań, przebudowa lub bu gotowe centrum. Inwestor się
dowa zjazdów na posesje zlo spieszy, by zdążyć przed go
kalizowane w obrębie ulicy, rączką przedświątecznych za
uzbrojenie, budowa kanalizacji kupów. •

Wojna o porozumienie z bankiem Promocja Słupska z lotu ptaka
Z RATUSZA Miasto szuka oferenta, który nakręci film promujący Słupsk i 10 dodatkowych spotów.
SAMORZĄD Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku uważa, że prezydent miasta złamał
dyscyplinę finansową. Urzędnicy protestowali, ale większość radnych opowiedziała się za kontrolą. Jednym z wymagań, jakie stawia miasto, są ujęcia z lotu ptaka.
Wniosek do rzecznika dys
cypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obra
chunkowej sformułował radny
Tadeusz Bobrowski (PiS), prze
wodniczący Komisji Rewi
zyjnej. Poszło o 4,8 min zł,
które ratusz był winny firmom
komunalnym za wykonanie
różnych usług od października
do' końca grudnia 2010. Od
września prezydent Maciej Ko
byliński siedmiokrotnie i bez
skutecznie zabiegał o zgodę
rady na emisję obligacji na po
krycie wydatków bieżących, w
tym niezapłaconych faktur wy
stawionych przez firmy komu
nalne.
- Choć w grudniu prezydent
po raz siódmy zabiegał o emisję
obligacji, tojuż zdążył podpisać
część porozumień z bankiem
Nordea, na mocy których wy
kupił on wierzytelności firm
komunalnych wobec ratusza.
Zrobił to bez informowania
radnych o takich działaniach,
choć w tym czasie przekroczył
dopuszczalne roczne limity de

betowe i limity wydatków za
pisane w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym. W ten sposób
naruszył dyscyplinę finansów
publicznych - tłumaczy radny
Bobrowski.
We wtorek wniosek był
omawiany podczas posiedzenia
Komisji Rewizyjnej. Poza jej
członkami uczestniczyli w nim
prawnik prezydenta Józef
Dudra, kandydat na skarbnika
miasta Tomasz Franciszkiewicz oraz wiceprezydent An
drzej Kaczmarczyk.
- To jest pana atak poli
tyczny na prezydenta miasta.
W ubiegłym roku na siłę
dążył pan do tego, aby nie
udzielić mu absolutorium, choć
wszyscy twierdzili, że nie ma
do tego podstaw. W tym roku
stosuje pan tę samą metodę
- mówił do radnego Bobrow
skiego wiceprezydent Kacz
marczyk.
Według niego prezydent re
alizował plan JET, gdy się zo
rientował, że nie może liczyć
na pomoc radnych w sprawie

emisji obligacji. Zrobił to, aby
nie dopuścić do paraliżu
miasta.
W podobnym tonie wypo
wiadali się inni urzędnicy.
— Porozumienie z bankiem
nie oznaczało zaciągnięcia no
wego kredytu. Dlatego prezy
dent nie musiał prosić radnych
0 zgodę. Gdyby te działania bu
dziły wątpliwości, zauważy
łaby j e Regionalna Izba Obra
chunkowa
w
Gdańsku
- przekonywał Józef Dudra.
- Problem z płatnościami
powstał nie z powodu błędów
ratusza, ale dlatego, że nie
osiągnięto planowanych do
chodów - dodał Tomasz Franciszkiewicz.
Mimo
to
Bobrowski
wniosku nie wycofał. Prze
ciwnie, poddał go pod głoso
wanie. Ostatecznie wniosek
poparł on, Ryszard Kruk (PiS)
1 Anna Bogucka-Skowrońska
(PO). Przeciwni byli Romuald
Detmer (Lewica) i Marcin Lubiniecki (PO).
ZBIGNIEW MARECKI

Bank i ubezpieczyciele miasta
Słupski magistrat obsługuje teraz
BRE Bank, który wygrał przetarg i
pokonał Bank PEKAO SA, przez wiele
lat związany z ratuszem.
- Na razie podległe ratuszowi jed
nostki i placówki są obsługiwane
przez różne banki, ale mogą się też

wiązać z BRE Bankiem - mówi Ma
riusz Smoliński, rzecznik prasowy pre
zydenta Słupska.
Wszystkie swoje nieruchomości magi
strat ubezpiecza w TU Ergo Hestia. W
tym roku na ten cel wydano 22526 zł.
Siedem samochodów ubezpiecza TU

Uniqa za 10343 zł. W kwietniu dwa
inne samochody - skodę octavię
oraz skodę superb - ubezpieczono w
TU Ergo Hestia za 5620 zł. Najnowszy
van renault espace został kupiony w
maju już z ubezpieczeniem, które
sprzedawca wykupiłwTU Uniqa.

Film promujący Słupsk,
jako miejsce gdzie warto inwe
stować, powstanie w trzech
wersjach językowych. Miasto
chce, by powstał jeden dłuższy,
trzyminutowy film plus dzie
sięć trzydziestosekundowych
spotów reklamujących kon
kretne tereny pod inwestycje.
Wszystkie w trzech wersjach
językowych, z lektorem pol
skim, angielskim i niemieckim.
Kiedy powstanie, będzie pre
zentowany inwestorom pod
czas spotkań i na targach.
- Projekt realizowany jest
przy współudziale Pomorskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.
Chcemy wypromować miasto
Słupsk, jako miejsce -do inwe
stowania - mówi Bartosz
Gwóźdź-Sproketowski, dy
rektor Wydziału Inwestycji i
Rozwoju Miasta. - Filmy mają
pokazać walory gospodarcze
Słupska-dodaje.

Dłuższy film ma ogólnie po
kazać zalety gospodarcze
miasta. Mają to zapewnić
zdjęcia z lotu ptaka, i takich
ujęć wymaga miasto od poten
cjalnego wykonawcy.
Co powinien zawierać film?
- Ma pokazać zalety Słupskiej
Strefy Ekonomicznej, infor
macje na temat lokalizacji
miasta i charakterystykę po
szczególnych branż - mówi dy
rektor Wydziału Inwestycji i
Rozwoju Miasta. Dodatkowo
ma powstać dziesięć 30-sekundowychfilmikówpokazujących
dziesięć miejskich terenów in
westycyjnych. - Jeszcze nie
wiemy, jakie tereny chcieli
byśmy pokazać w filmach. O
tym zadecyduje Wydział Geo
dezji razem z prezydentem Ko
bylińskim — mówi Dagna
Mikołajczyk-Maśnicka z Wy
działu Inwestycji i Rozwoju
Miasta.

Jak się wczoraj dowiedzie
liśmy od dyrekcji wydziału, na
krótkich filmikach mogły, by
pojawić się m.in. działki
wzdłuż obwodnicy. Filmy będą
prezentowane podczas spotkań
z inwestorami.
- Będziemy j e też poka
zywać na targach, część na pły
tach trafi do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, która będzie je
kolportować - mówi dyrektor
Gwóźdź-Sproketowski.
Projekt w 3/4 finansowany
jest ze środków unijnych,
resztę z własnej kieszeni do
łoży miasto. Nie wiadomo
jeszcze, ile będą kosztować pro
mocyjne spoty.
- Na pewno nie będą to
duże kwoty - zapewniał nas
wczoraj dyrektor Gwóźdź-Sproketowski. Na razie
Słupsk szuka wykonawcy z
branży reklamowo-filmowej.

wania w strefie zapłacimy 2,5 zł.
Jeśli zapomnimy ją przedłużyć,
spodziewajmy się 20-złotowej
kary. Za nieuiszczenie opłaty
możemy liczyć się z mandatem
w wysokości 40 zł.
(AR)

• 2,50 zł za pierwszą godzinę
parkowania
• 3,00 zł za drugą godzinę
parkowania
• 3,60 zł za trzecią godzinę
parkowania
• 2,50 zł za czwartą i każdą następną
godzinę parkowania
• 500 zł - miesięcznie za miejsce
zastrzeżone oznaczone znakiem
D-18 „parking miejsce zastrzeżone".

ALEK RADOMSKI

W SKRÓCI*
Od wczoraj drożej za
parkowanie w mieście

W środę zewnętrzna firma
zakończyła proces przeprogramowywania słupskich parkomętrów.
- Zgodnie z uchwałą rady
miejskiej zapłacimy więcej za
parkowanie - mówi Jarosław
Borecki, p.o. dyrektora ZDM w
Słupsku. Za godzinę parko

Nowe stawki za parkowanie w strefie
• 0,50 zł za pierwsze pół godziny
parkowania

Zobacz film i zdjęcia z 39. Dziecięcych
Wyścigów Kolarskich „Głosu
Pomorza" na

kultura
rozrywka

www.qp24.pl
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Niepełnosprawność to wyzwanie
ROZMOWA z Tomaszem Kelerem, słupskim fotografem, autorem wystawy o niepełnosprawnych dzieciach.
- Wszedłeś z obiektywem
w intymny świat chorych
dzieci. Chciałeś pokazać
ich inność, czy to, że nie
różnią się od nas?
- Ani jedno, ani drugie. Bo
haterowie moich zdjęć są inni
tylko dlatego, ze potrzebują
więcej miłości i opieki niż
zdrowe dzieci. Chciałem po
kazać
ich świat na obrazach, bo
0
niepełnosprawności napisano
wiele publikacji, ale emocje
najlepiej widoczne są na ob
razie.
- Niepełnosprawne
intelektualnie dzieci są
nieprzewidywalne, nie
ustawią się do zdjęcia, nie
uśmiechną na zawołanie.
Ich rodzicom też musiało
być trudno pokazać ci
codzienne życie...
- Najtrudniejsze było zdo
bycie zaufania rodzin, które od
wiedziłem. Przekraczałem
próg ich mieszkania, oni mnie
nie znali, a pokazali mi bardzo
intymne momenty swojego
życia - miłość, cierpliwość, jaką
muszą mieć do dzieci, a z dru
giej strony niepokój co do przy
szłości. Mam nadzieję, że udało Tomasz Keler ze zdjęciem Agaty, jednej z pięciu z bohaterek wystawy.

Survivai i nauka historii

.PATRONAT

e r

mi się to pokazać w sposób es
tetyczny, ale prawdziwy.
- A jak reagowały na
aparat chore dzieci...
- To fakt, że one są nieprze
widywalne. Reagują bardzo
emocjonalnie - potrafią na
przykład posikać się ze złości,
w jednej chwili śmieją się, w
następnej krzyczą. Ale nie o to
chodziło. Chciałem pokazać ich
relaqję z rodzinami. Pokazać
codzienne życie w ich domach,
że niepełnosprawność nie jest
dla ich rodziców przekle
ństwem, a wyzwaniem. •
ROZMAWIAŁA
MONIKA ZACHARZEWSKA

Wystawa
Fotografie Tomasza Kelera
można oglądać do przyszłej
środy w holu Starostwa Powiato
wego w Słupsku przy ul. Szarych
Szeregów, w godzinach pracy
urzędu. Otwarcie wystawy towa
rzyszyło uroczystości wręczenia
honorowych wyróżnień starosty
słupskiego „Daję radość" osobom
i instytucjom wspierającym nie
pełnosprawnych.
Fot Krzysztof Tomasik

Filmowo na całym Pomorzu

PRZYGODA 11 czerwca w Pucku odbędzie się ekstremalny rajd Kaszubski Kaper. Tłem dla zmagań KINO W regionie trwa filmowy tydzień - w Gdyni i Lęborku odbywają się pokazy w ramach
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, a w Ustce w sobotę swoje obrazy pokażą amatorzy.
roa być miasto, które niegdyś było siedzibą piratów.
Na starcie stanie około 30
uczestników, którzy będą ry
walizowali o miano kapra.
- Kaper to wojownik, który pod
szyldem Korony Polskiej
strzegł wybrzeża przed flotą
duńską i szwedzką - opowiada
major Arkadiusz Kups, były
szkoleniowiec 56. Kompanii
Specjalnej.
Wątek historyczny to ele
ment, który ma być wyróżni
kiem tej imprezy. Organiza
torzy chcą promować tereny
szczycące się ciekawymi wyda
rzeniami ze swej historii. Puck
na przykład był drugim mia

stem obok Jasnej Góry, które
samo się wyzwoliło spod po
topu szwedzkiego.
W trakcie rajdu uczestnicy
będą musieli wykazać się
umiejętnościami terenowymi
w połączeniu z pracą na mapie.
Każdy zawodnik dostanie
mapę, na której zaznaczona
będzie trasa z punktami reali
zacji zadań. Wśród konku
rencji znajdzie się 200-metrowa przeprawa wodna,
strzelanie, czołganie. Fina
łowym zadaniem będzie wspi
naczka na sieciach.
- Tu nie można tylko biegać,

Słupsk

Seniorzy uczą się międzynarodowo

trzeba też umieć strzelać,
pływać, poruszać się w terenie
przy użyciu mapy - instruuje
organizator.
Trasa rajdu poprowadzi
uczestników przez urokliwe te
reny gminy Puck - zmagania

będą się toczyły na Błotach
Puckich, w Grotach Mechowskich i w Puszczy Darzlubskiej,
a zakończą się nad Zatoką
Pucką. Początek w sobotę o 9,
organizatorzy spodziewają się
pierwszych uczestników na
mecie po 7 godzinach walki z
terenem i słabościami.
MAURYCY MACHNIO

Egzamin

Do plastyka

Seniorzy ze Słupska brali już udział W najbliższą sobotę o godz. 9 rozSłuchacze Uniwesytetu Tizeciego
Wieku w Słupsku wraz z seniorami z w trzech telekonferencjach z przed pocznie się egzamin wstępny do
Pięciu krajów unijnych realizują pro stawicielami Niemiec i Hiszpanii. W płatnego Liceum Plastycznego,
maju 11 członków SUTW uczestni które mieści się w Zespole Szkół In
jekt edukacyjny. Już przygotowali
formatycznych przy ul. Koszalińskiej
multimedialny pokaz o swojej dzia czyło w międzynarodowym spo
łalności.
tkaniu przedstawicieli państw part w Słupsku.
Egzamin obejmie: 45-minutowe ry
nerskich, które odbyło się w
Partnerski projekt Grundtviga
sowanie martwej natury i rysunek
„Uczymy się przez całe życie" - „Tell Wiedniu. - Poznawaliśmy zasady
pracy wolontarystycznej w poszcze kompozycyjny (też 45 minut).
me about your commitment,,
słupscy seniorzy prowadzą razem ze gólnych krajach oraz braliśmy udział Będzie też trzeba podejść do egza
w zajęciach warsztatowych - wyja minu z historii sztuki. Egzaminato
słuchaczami Słupskiego Uniwersy
śnia Urszula Wyrwa, szefowa SUTW. rami będą: Bogdan Jankowski (hi
tetu Trzeciego Wieku w Wiedniu.
Grupa słupska przedstawiła pokaz
storia sztuki), Michał Rosa i Marian
Tnwa od listopada 2010 r. Uczest
niczą w nim przedstawiciele: Austrii, multimedialny obrazujący pracę na Zieliński (rysunek i kompozycja).
Podczas egzaminu uczniowie będą
Niemiec, Szkocji, Hiszpanii, Słowenii rzecz seniorów w ramach działal
1
ności SUTW oraz pracę własnych
Polski.
korzystać z materiałów szkolnych.
Komplet dokumentów kandydaci do
Celem tego programu jest promocja wolontariuszy na rzecz Dziennego
Domu Pomocy, Caritasu, Warsz
Wolontariatu i wolontariuszy, wy
nauki w tej szkole będą musieli do
tatów Terapii Zajęciowej oraz świe starczyć do 19 czerwca. Szczegóły na
miana doświadczeń i utworzenie
tlic środowiskowych.
wspólnej strony internetowej w
stroniewwwjsi.slupsk.pl.
języku angielskim.
ZBKNIEW MARECKI

Po raz 8. w Ustce odbędzie
się ogólnopolski festiwal
filmów amatorskich UFF(o)A
- Jakość nadsyłanych
filmów z roku na rok jest
lepsza - przyznaje Jacek Łepkowski, ustecki nauczyciel, or
ganizator festiwalu.- I to nie
tylko zasługa coraz lepszego
sprzętu, do którego mają do
stęp młodzi filmowcy. Widać,
że tematykajest przemyślana,
kadry poprawne, gra aktorska
coraz lepsza.
To, co zaskoczyło twórców w
tym toku, to tematyka. - Tym
razem filmy fabularne są dość

Rozdajemy bilety

Z rączki do rączki
W sobotę i niedzielę w Nowym Te
atrze zobaczyć będzie można znako
mitą farsę „Z rączki do rączki". To hi
storia Eryka, bezrobotnego, który
nie pali się do pracy. Korzysta z
bardzo rozbudowanej brytyjskiej po
mocy społecznej.
Gdy jednak pewnego dnia posta
nawia wycofać się z oszustwa, zda
rzenia przyjmują nieoczekiwany
przebieg.
Początek przedstawień o godz. 18.
Bilety w cenie 28 i 23 zł można kupić
w kasie przy ul. Jana Pawła II3.
Pierwsza osoba, która dzisiaj o godz.
10 zadzwoni pod redakcyjny nrtel.
59 848 8121 i poda imię i nazwisko
reżysera tego przedstawienia, do
stanie podwójną wejściówkę na nie
dzielny spektakl;
(MIK)

mroczne, można je zakwalifikowad jako horrory. Jednak
oprócz opowieści fabularnych
na festiwal przysłano również
pięć obrazów dokumentalnych
i dwie animacje.
Wszystkie 21filmów,które
zostały zakwalifikowane do
konkursu, będzie można zobaczyć w usteckim Domu Kulturyjuż w sobotę. Każdy z nich
trwa maksymalnie 20 minut,
Oceniać je będzie jury w składzie: Joanna Gajdo z działu
edukacjifilmowej MCK, Adam
Mroczek-operator obrazu Telewizji Polskiej SA, absolwent

łódzkiej filmówki oraz Daniel
Odija - słupski pisarz, dziennikarz i publicysta,
— Celem festiwalu jest promocja w regionie słupskim
amatorskiej twórczości ludzi
młodych oraz umożliwienie
twórcom prezentacji swojego
dorobku - mówi Jacek Łepkowski.
Wstęp na pokaz konkursowy jest bezpłatny. Rozpocznie się on w sobotę o godz.
12 w Domu Kultury przy ul.
Kosynierów. Gala festiwalowa
rozpocznie się o 15.30.
(um)

Zdjęcia małych kolarzy

Prawie 400 dzieci wzięło
udziałw39. Dziecięcych
Wyścigach Kolarskich
iłosu Pomorza".

Pierwsze zdjęcia
zwycięzców, którzy stanęli
na podium, już w piątek
w „Glosie Słupska'

Słupsk

lidzie w Słupsku powinny"
powstać ścieżki rowerowe?
Opinie na stronie

Daniel Klusek

akcjaJ>re5Jakcja

daniel.klusek@mediareqionalne.pl

czwartek 9 czerwca 2011 r. Głos Pomorza www.qp24.pi

ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk

598488121

Gadu-Gadu: 10246970

www.gp24.pl/forum

Elewacja już się sypie
M f l i f t f i l l O A Członkowie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 36 są zaniepokojeni stanem elewacji
swojej kamienicy. Chcą, by wykonawca naprawił ją w ramach reklamacji.
Marcin Markowski
marcin.markowski@mediaregionalne.pl

Do n a s z e j r e d a k c j i przy
szedł Stanisław Naumczyk,
członek wspólnoty mieszka
n i o w e j z ulicy W o j s k a Pol
skiego 3 6 w Słupsku.
Mieszkańców k a m i e n i c y
zaniepokoiło to, ż e od dłuż
szego czas z ich b u d y n k u od
p a d a j ą coraz w i ę k s z e f r a g 
menty elewacji.
- J e j remont miał miejsce
w 2 0 0 2 r o k u . N a s z y m zda
n i e m odnowiono j ą j e d n a k
nieprofesjonalnie - mówi Sta
n i s ł a w Naumczyk. - Ele
w a c j a j u ż po k i l k u latach za
częła s i ę łuszczyć. Zrobiły s i ę

Uttfra

lat temu wyremontowano
kamienicę przy ul. Wojska Polskiego
36 w Słupsku.

n a n i ej bąble, potem zaczęła
odpadać f a r b a .
Z roku n a rok s t a n elewacji
pogarszał s i ę coraz bardziej.
- T e r a z od s t r o n y ulicy
można zobaczyć, j a k ze ściany
odpadają całe płaty elewacji.
Remont kosztował n a s z ą
wspólnotę b a r d z o dużo
pieniędzy. Byliśmy pewni, ż e
będziemy s i ę cieszyć piękną,
odnowioną kamienicą przez
kilkadziesiąt l a t - dodają p a n
S t a n i s ł a w . - Niestety, cały
c z a s s t a n e l e w a c j i s i ę po
garsza.
Członkowie
wsp ól n oty
chcieliby, ż e b y w y k o n a w c a
naprawił w ramach rekla
m a c j i s y p i ą c ą s i ę el ewację.
Twierdzą jednak, że m a j ą
problem z ustaleniem szcze
gółów i n w e s t y c j i , j a k ą było
odnowienie b u d y n k u .
- W 2002 r o k u w s z y s t k i e
formalności z a n a s załatwiało
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej w Słupsku.
N a s z a wspólnota n i e otrzy
mała żadnych planów zwią

niem powinna być t a k a mo
żliwość.
W celu w y j a ś n i e n i a spra
w y skontaktowaliśmy się z
P r z e d s i ę b i o r s t w e m Gospo
d a r k i Mieszkaniowej w
Słupsku.
- Zaproponowaliśmy w
2002 roku wykonawcę prac, a
wspólnota s i ę n a to zgodziła.
Po wykonaniu prac nastąpił
odbiór, pod którym podpisali
s i ę wszyscy mieszkańcy. Re
mont został więc wykonany
prawidłowo - tłumaczy Alek
s a n d r a Podsiadły, rzecznik
p r a s o w y PGM w Słupsku.
- Minęło p r a w i e dziesięć lat,
wi ęc r e k l a m a c j a n i e będzie
uwzględniona. Problem w tej
s y t u a c j i polega n a t y m , że
podjęto decyzję o remoncie
elewacji bez wykonania izo
lacji pionowej. Kamienica za
Stanisław Naumczyk twierdzi, że wykonawca elewacji powinien ją naprawić w ramach reklamacji. F*LK M I N E M częła więc wchłaniać wilgoć.
Wspólnota m u s i t era z s a m a
zdecydować się n a wykonanie
zanych z renowacją. W pełni
czyk. - Teraz m a m y ogromny PGM n a p r a w i l i e l e w a c j ę w
izolacji i odremontowanie olzaufaliśmy PGM i to ono pod problem z ustaleniem szcze r a m a c h reklamacji. Nie mi
n y c h u s k o k ó w elewacji, z
jęło z a n a s w s z y s t k i e decyzje gółów tego remontu. Chcieli
nęło n a w e t dziesięć l a t od
których odpada tynk. •
byśmy, żeby wykonawca l u b
- d o d a j e S t a n i s ł a w Naum
tych robót, więc n a s z y m zda

Tak im się spodobało, że chcieli u nas zostać
W redakcji „Głosu Pomorza" gościliśmy pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej numer 6 w Słupsku.

Dla uczniów był to pierwszy
w życiu k o n t a k t z mediami.
Nic więc dziwnego, że wszyscy
znakomicie się przygotowali do
wizyty. W r a z z wychowaw
czynią poznali wcześniejsze
wydania „Głosu Pomorza" oraz
naszą stronę internetową. U
n a s dzieci zobaczyły, j a k
tworzy się największą gazetę
w naszym regionie i najpopu
larniejszy portal.
Pierwszoklasiści poznali
dziennikarzy, dowiedzieli się
też, j a k ą t e m a t y k ą k a ż d y z
nich s i ę z a j m u j e . Zwiedzili
t a k ż e pomieszczenia, w któ

rych mieści się redakcja, dział
online, biuro ogłoszeń i dział
składu. W t y m ostatnim zoba
czyli, j a k powstawały strony
n a magazynowe w y d a n i e
„Głosu Pomorza".
Dużym zainteresowaniem
cieszył s i ę t e ż dział online,
gdzie dzieci zóbaczyły, j a k i e
ciekawe informacje, zajęcia i
filmiki można znaleźć n a na
szej stronie www.gp24.pl
N a koniec dzieci chciały wie
dzieć, co trzeba zrobić, żeby zo
stać dziennikarzem, ile czasu
t r w a napisanie jednego arty
kułu i s k ą d m am y informacje o

Pierwszoklasiści zobaczyli r
w dziale składu.

Jak Krzysztof FqddewiaW i e strony
FotbmHNagórek

najważniejszych wydarzeniach
z miasta i regionu.
Wizyta bardzo się i m spodo
bała, bo większość dzieci zapo
wiedziała, że w przyszłości chce
być dziennikarzami.
- T a praca bardzo m i się po
doba - mówił ośmioletni
Czarek Słupczyński. - Lubię
dużo pisać i wszystko wiedzieć.
Fajnie, ż e t u t a j można pra
cować przy komputerach i w
internecie. Najbardziej podo
bało mi się w pokoju, gdzie pra
cują łamacze i tworzą strony
w komputerze. A l e wiem, że
a b y pracować w gazecie, będę

Zapraszamy
Zachęcamy klasy ze szkół podsta
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów
do odwiedzin w słupskiej re
dakcji „Głosu Pomorza". Na zgło
szenia wychowawców i opie
kunów czekamy codziennie w
redakcji „Głosu Pomorza" przy
ul. Henryka Pobożnego w
Słupsku, tel. nr 59 848 8121.
się musiał jeszcze bardzo dużo
uczyć.
DANIEL KLUSEK

m
Ratusz ubolewa
Otrzymaliśmy pismo w sprawie nie
odpowiedniego zachowania pra
cownika Urzędu Miejskiego w
Słupsku. Czytamy w nim:
„W odredakcyjnym komentarzu do
listu naszego pracownika („Głos Po
morza" z 2 czerwca 2011 r.) win
nego skandalicznego zachowania
w odniesieniu do jednego z intere
santów poruszona została kwestia
posiadanych przez Urząd Miejski
w Słupsku certyfikatów zgodności z
międzynarodowymi normami za
rządzania - w tym certyfikatu zgod
ności z normą PN-EN ISO
9001:2008, w związku z tym jako
pełnomocnik prezydenta miasta
Słupska ds. zintegrowanego sys
temu zarządzania postanowiłem
zabrać głos w sprawie.
Na wstępie wyrażam swoje ubole
wanie nad zachowaniem naszego

pracownika, które było niedopusz
czalne i nie daje się usprawiedliwić
żadnymi względami. Sądzę, że
moją ocenę tego incydentu po
dzielają wszyscy pracownicy ra
tusza, którzy sumienne pracują nad
utrzymaniem jednego z naszych
najcenniejszych aktywów, jakim
jest społeczne zaufanie i pozytywny
wizerunek.
Proszę zwrócić uwagę, że incydent
ten jest pierwszym i jedynym w pię
cioletniej historii certyfikacji na
szego urzędu. W tym okresie ra
tusz odwiedziło tysiące intere
santów, w tym pewna liczba osób
zachowujących się podobnie jak w
opisywanym przypadku. Nasi pra
cownicy doskonale znają zasady
postępowania z „trudnymi klien
tami" i potrafią poradzić sobie z ta
kimi sytuacjami. Znał je również
pracownik będący antybohaterem

tego zajścia. Trudno ustalić, czemu
nie zastosował się do riłch, albo
wiem pracownik ten przebywa
obecnie na długotrwałym zwol
nieniu lekarskim.
Nie jest też tak, że programy certy
fikacji systemów zarządzania w
Polsce nie przewidują reakcji na
tego typu przypadki. Informacja o
zdarzeniu i podjętych działaniach
zapobiegawczych została przeze
mnie przekazana do jednostki cer
tyfikującej zintegrowany system za
rządzania w urzędzie, tj. Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji SA.
Po analizie podjętych przez nas
działań PCBiC oceni, czy nasza re
akcja na incydent była prawidłowa.
Podsumowując całe zajście,
pragnę z całą mocą zapewnić, że
Urząd Miejski jest zainteresowany
satysfakcjonującym załatwieniem
sprawy każdego interesanta; jego

zachowanie - nawet niewłaściwe
- nie ma i nie może mieć żadnego
wpływu na nasze działania i podjęte
rozstrzygnięcia.

w gotowości urządzeń wodociągo
wych i urządzeń kanalizacyjnych".
Koszty takie przecież mieszczą się
w cenie jednostkowej metra sze
ściennego wody i ścieków.
Uchwała zawiera wiele niejasności
i niezgodności, m.in. odnośnie spo
sobu naliczania opłaty abonamen
towej (czy wnosić ją będą także np.
spółdzielnie mieszkaniowe, wspól
noty mieszkaniowe i wszyscy wła
ściciele nieruchomości), charakteru
opłaty abonamentowej, jako źródła
stałego, ukrytego podatku. Czy nie
przyczynia się on do łatwego pod
noszenia niewypracowanego do
chodu i nie wynika z rachunku eko
nomicznego?

chwili obecnej przedsiębiorstwo
otrzymuje także olbrzymie dotacje
finansowe z Unii Europejskiej.
Jest parodią, że obecnie społeczeń
WOJCIECH SZULC, PEŁNOMOCNIK
stwo nasze zmuszone jest do
oszczędzania z powodu drożyzny, a
PREZYDENTA SŁUPSKA DS. SYSTEMU
z drugiej strony jest za to karane fi
ZARZĄDZANIA
nansowo. Ewentualne wprowa
Emeryci przeciwko
dzenie w życie nieprzemyślanej
abonamentowi
uchwały przyczyni się boleśnie do
narastającego zubożenia dużej
Otrzymaliśmy pismo od Regio
części mieszkańców naszego
nalnej Sekcji Emerytów i Rencistów
miasta, szczególnie emerytów, ren
przy ZR NSZZ Solidarność w
cistów, bezrobotnych itp. Jako wy
Słupsku. Czytamy w nim:
borcy obecnych władz miasta
„Przegłosowanie przez Radę
Słupska, tj. prezydenta i rady miej
Miejską uchwały dot. opłaty abo
skiej, jesteśmy zbulwersowani i
namentowej na rzecz spółki z o.o.
oburzeni podjęciem takiej uchwały.
Wodociągi Słupsk jest dla nas nie
do przyjęcia. Opłata abonamen Wprowadzenie takiego ukrytego po Wnosimy o ponowne rozpatrzenie i
towa jest „haraczem" dla miesz datku jest wynikiem niegospodar uchylenie ww. uchwały.
kańców. Brak jest rzeczowego uza ności przedsiębiorstwa, braku ope
WŁADYSŁAW WUATA,
sadnienia, że opłata abonamen
PRZEWODNICZĄCA SEKCJI EMERYTÓW
ratywności zarządu spółki, prze
towa będzie opłatą „za utrzymanie
I RENCISTÓW NSZZ * SOLIDARNOŚĆ"
chodzenia na tzw. łatwiznę. W

Kierowcy narzekają na fatalny stan
drogi Ustka - Darłowo.
Czy zostanie naprawiona?

ps

Kontakt z redakcją

Maran
Małkowski
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Czytaj w jutrzejszym „Głosie Słupska"
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Pani Cecylia jest już pod fachową opieką

P
O INTERWENCI Udało nam się pomóc starszej, samotnej słupszczance. Kobieta zgodziła się na opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i lekarzy.
Daniel Klusek
daniel.klusek@mediaregionalne.pl

Tydzień temu opisaliśmy hi
storię pani Cecylii, 80-letniej
kobiety, którą opiekują się
tylko sąsiedzi z kamienicy.
- Ta kobieta jest już bardzo
słaba, wymaga stałej opieki i
pomocy lekarskiej - mówiła
Krystyna Stoltman, sąsiadka

- Nie mam rodziny, jestem
pani Cecylii. - W jej miesz
stara
i słaba - mówiła słupszkaniu panują okropne wa
czanka. - Zawsze mogę liczyć
runki, ona nie ma prądu.
Zdaniem sąsiadów, kobieta na sąsiadki, ale jakby ktoś mi
jest bardzo nieufiia w stosunku pomógł wrzucić węgiel czy
do obcych. Mimo to sąsiedzi drewno na opał, to by było do
dbają o nią, gotują jej obiady i brze.
0 sprawie poinformowa
sprzątają mieszkanie.
W rozmowie z nami pani liśmy Miejski Ośrodek Pomocy
Cecylia przyznała jednak, że Rodzinie. Tam dowiedzieliśmy
się, że kobieta już kilka lat
pomoc by jej się przydała.

temu była pod opieką MOPR, socjalny, pani Cecylia ma też szczegółowe badania. - Jeśli
ale z niej zrezygnowała. przyznane usługi opiekuńcze. pani Cecylia będzie-wymagała
Elżbieta Jacniacka, dyrektor Opiekunka przychodzi do niej dłuższego leczenia szpitalnego,
MOPR, zapowiedziała jednak, dwa razy dziennie, przynosi będziemyją namawiać, aby się
że jej pracownicy odwiedzą obiad, pomaga w utrzymaniu na to zgodziła. Nasi pracow
panią Cecylię i zaproponują mieszkania. Staramy się o nicy będą j ą odwiedzać co
podłączenie prądu.
dziennie również w szpitalu
pomoc.
- Kobieta zgodziła się na
Niedawno u starszej pani - mówi Elżbieta Jacniacka.
naszą pomoc - mówi Elżbieta był też lekarz. Stwierdził - Będziemy starać się jej po
Jacniacka. Codziennie przy jednak, że powinna ona trafić magać, dopóki tylko kobieta
chodzi do niej nasz pracownik na kilka dni do szpitala na będzie miała na to ochotę. •

Gadżety się rozeszły

www.peugeot.pl

AKCJA Rodzice chorego chłopca zebrali 650 złotych.
- Nie spodziewałem się, że
aukcja będzie się cieszyła tak
dużym zainteresowanie. Tym
razem było dużo lepiej niż pod
czas pierwszej licytacji - cieszy
się Artur Świtoń, ojciec trzy
letniego Kajtka, chłopca cho
rego na nowotwór.
Tym razem słupszczanie i
mieszkańcy regionu kupili
dwie koszulki i piłkę Energi
Czarnych, koszulkę Sergeja
Krivetsa z Lecha Poznań oraz
Piłkę ze złotym autografem
Diego Maradony. Najdroższa
była jedna z koszulek Energi
Czarnych, za którą mieszka
jący od lat za granicą były
słupszczanin zapłacił ponad
300 złotych.
- Te pieniądze pozwolą nam
na jeden wyjazd z Kajtkiem do
Pomóż Kajtkowi
Fundacja Pomocy Dzieciom z
Chorobą Nowotworową, ul. Przy
byszewskiego 47,01-849 War
szawa. Nr konta: 0812401066
11110000 00061694. Z dopi
skiem: Kajetan Świtoń.

Warszawy
do
Centrum
Zdrowia Dziecka, gdzie nasz
syn poddawany jest leczeniu
- mówi ojciec Kajtka.
Artur Świtoń nie wyklucza,
że wystawi na licytację jeszcze
inne gadżety związane z lo
kalnym i krajowym sportem.
- Jeśli tylko zbiorę pamią
tki, to zorganizuję kolejną au
kcję. licytację podczas jednego
z meczów w przyszłym sezonie
obiecali mi również przedsta
wiciele Energi Czarnych.
Wszystkie pieniądze przezna
czymy na leczenie synka w
Warszawie i na jego rehabili
tację - mówi słupszczanin.
Trzyletni chłopiec choruje
na glejaka, rzadką chorobę no
wotworową, która zaatako
wała nerw wzrokowy. W war
szawskim Centrum Zdrowia
Dziecka poddawany jest che
mioterapii. Miała ona na celu
spowolnić, a w najlepszym wy
padku powstrzymać wzrost no
wotworu. Okazało się jednak,
że w ciągu ostatnich tygodni
glejak zmniejszył się o dwa mi
limetry.

POKAŻ CHARAKTER
W N O W Y M P E U G E O T3 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

DANIEL KLUSEK

MECENAS RYSZARD SKOWROŃSKI RADZI

Prawa do socjalu
nie można dziedziczyć

W redakcji „Głosu Pomorza"
Przyjmuje mecenas Ryszard
Skowroński. Doradza czytel
nikom w ich problemach praw
nych.
Nasz czytelnik wraz z żoną
kilka lat temu otrzymał sądowy
Wyrok eksmisyjny z prawem do
bkalu socjalnego. Takie miesz
kanie gmina małżeństwu przy
znała.
Ponieważ jednak zaraz
potem nasz czytelnik wyjechał
do pracy za granicę, umowę na
lokal socjalny na czas określony
Podpisała tylko jego żona.
Kobieta niedawno umarła.
Nasz czytelnik zapytał więc
prawnika, czy w związku z tym
może się domagać od gminy
Wstąpienia po żonie z mocy
prawa w stosunek najmu lokalu
socjalnego.
- W przypadku lokalu socjalne
9 o nie ma możliwości
wstąpienia w stosunek najmu
P ° zmarłym współmałżonku
^ tłumaczy mecenas Ryszard
Skowroński. - Czytelnik może
c o
najwyżej domagać się
Przedłużenia już zawartej
umowy. Wcześniej jednak musi
udowodnić,
że
spełnia

5LAT GWARANCJI*
» / ;.etn;o g

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.

wszystkie przesłanki do otrzy
mania lokalu socjalnego. Wy
magane przez gminę warunki
to brak innego mieszkania i do
chody nieprzekraczające okre
ślonej w przepisach kwoty.
DANIEL KLUSEK

producenta > 3 oto umowy serwisowej „Peugeot Optiwoy" do 100 000 km

Z u ż y c i e p o l - w a w c y k l u m i e s z a n y m o d 4,2 d o 7,4 1/100 k m , e m i s j a C O A o d 1 0 9 d o 1 7 4 g / k m
- R R S O d l a m o d e l u P e u g e o t 3 0 8 1,4 9 8 K M Access o w a r t o ś c i
4 0 0 At p r z y w p ł a c i e w ł a s n e j 2 5 % ,
k r e d y t o w a n e j o p l a r le p r z y g o t o w a w c z e j w w y s o k o ś c i 5%, d l a k r e d y t u n a M m i e s i ą c e w y n o s i 8 , 7 6 %

Nowy Peugeot 308 to zdecydowano, dynamiczna sylwetka, światła do jazdy 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.

P E U G E O T

N O W Y P E U G E O T 30Q

M Q T t O N &E M O T I O N

Stare Bielice k. Koszalina
MOJSIUK MOTOR
Stare Bielice 27c

Szczecin
D REW N łK O W S K 1
ul. Bagienna 36d

1667311K01C

Więcej o gospodarce, inwestycjach,
finansach i ekonomii piszemy
w internecie na stronie

><
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Trochę wody dla ochłody
PROMOGE Własny basen to marzenie wielu osób. Ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na taki wydatek, mogą kupić
równie duży, lecz tańszy basen na stelażu. Teraz wiele z nich przeceniono.
Marcin Markowski

Przykładowe ceny

marcin.markowski@mediaregionalne.pl

Wielu słupszczan wolny
czas spędza na działkach lub w
przydomowych ogródkach. Do
rośli lubią wygrzewać się na
słońcu, ale jak przekonać
dzieci, by wspólnie z nami
chciały spędzić cały dzień na
dworze w czasie upału? Naj
lepszym rozwiązaniem jest
zakup dla malucha dmucha
nego basenu. Nie jest to duży
wydatek. W marketach małe
baseny tego typu kosztują
średnio 50 złotych. Już teraz
jednak można znaleźćj e w pro
mocyjnych cenach. W słupskim
Realu basen rozporowy dla
dzieci został przeceniony z 44
na 34 złote. Opłaca się tam
także kupić dla pociechy basen
dmuchany, który do tej pory
kosztował 50 złotych, a teraz
obniżono jego cenę o 20 złotych.
Kilka większych basenów jest
nawet tańszych o 40 procent.
Spory wybór dmuchanych
basenów można także znaleźć

Obi

• basen dmuchany dziecięcy - 30
• mały basen dmuchany - 50 zł zł
• mały basen rozporowy - 40 zł • basen dmuchany z fontanną * duży basen dmuchany prosto 45 zł
kątny-130 zł
• duży basen dmuchany prosto
* basen na stelażu z pompą filtru kątny-1OO zł
* basen rozporowy - 35 zł
jącą 3 m x 76 cm—400 zł
• basen okrągły z pompą filtru • duży basen dmuchany owalny jącą-180 zł
70 zł
• basen na stelażu z pompą filtru Kaufland
jącą 4 m x 2 m —1000 zł
• basen ze zjeżdżalnią i dmucha
• basen na stelażu z pompą filtrunymi zabawkami-90 zł
jącą, drabinką i przykryciem 5,5 m • duży basen dwukomorowy x 3,5 m-1400 zł
150 zł
* piaskownica z basenem - 80 zł • mały basen dmuchany z fon
tanną-50 zł
Real
• basen dmuchany dla malucha - • mały basen rozporowy - 60 zł
10 zł
• wyspa dmuchana - 70 zł

okazało się, że ogromne baseny obniżamy ceny wybranych mo
za 1500 złotych wyprzedały się deli.
Zaletą dużych basenów
całkowicie w ciągu kilku dni.
Słupszczanie coraz częściej decydują się na zakup dużych ogrodowych basenów na stelażach. Fot Kama Nagóe
fk Istotne jest na pewno to, że ogrodowych ze stelażem jest to,
jeszcze kilka lat temu koszto że posiadają one pompy filtru
w marketach budowlanych.
W tym roku bardzo dobrze dzimierz Korsak, dyrektor wały one w granicach trzech jące wodę, co pozwala na utrzy
Niektóre z nich mają obniżone sprzedają się duże, rodzinne marketu Obi w Kobylnicy, tysięcy złotych. Teraz są tań manie ich w czystości bez przy
ceny.
baseny na stelażu - mówi Wło- - Zdziwiliśmy się nawet, kiedy sze, a ponadto co kilka tygodni krycia. •

U progu lata kolekcja wiosenno-letnia jest sporo tańsza
WYPRZEDAŻE W salonie Monnari w Słupsku obniżono ceny ubrań od 20 do 50 procent. Można tam znaleźć także modele z wcześniejszych kolekcji, tańsze nawet o 70 procent.
Kolekcje firmy odzieżowej
Monnari kierowane są do ko
biet po trzydziestym roku
życia, preferujących tak
zwaną nowoczesną klasykę i
elegancję. Każdą kolekcję
tworzą ubrania wysokiej ja
kości, wykonane ze szlachet
nych tkanin - naturalnych je
dwabi, lnu, wełny czy
kaszmiru.
Większość ubrań charak
teryzuje klasyczny krój,
jednak każdy z projektów
uwzględnia
najnowsze
trendy.
Wierne klientki salonu i
marki Monnari na pewno
ucieszy to, że w słupskim

sklepie trwa wyprzedaż wy
branych modeli ubrań.
- Odzież z najnowszej ko
lekcji wiosenno-letniej można
kupić taniej od 20 do 50 pro
cent - mówi Eliza Możdżeń,
kierownik salonu Monnari w
Galerii Słupsk. - Niektóre
bluzki letnie ze stu złotych
zostały przecenione o połowę.
Cienkie wiosenne pulowery
kosztują teraz około stu zło
tych, kiedy jeszcze kilka dni
temu trzeba było za nie za
płacić dwieście złotych.
Mamy też specjalnie wydzie
loną część sklepu, w której
znajduje się odzież z wcze
śniejszej kolekcji. Tam można

znaleźć ubrania tańsze
nawet o siedemdziesiąt pro
cent.
MARCIN MARKOWSKI

Przykładowe ceny
m bluzka - było 99 zł, jest 29 zł
m spodnie materiałowe - było
179 zł, jest 89 zł
m sukienka - było 359 zł, jest
139 zł
• spódnica - było 379 zł, jest
179 zł
• torebka - było 199 zł, jest 139
zł
• strój kąpielowy - było 189 zł,
jest 59 zł
Fot Kamil Nagórefc

278511K01D

u

g*mnazjum w ustce
bęczźe więcej kamer.
Podyskutuj na forum
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Prawo nie obroniło wydmy
2 WOKANDY Słupski Sąd Rejonowy uniewinnił Józefa W. i Sławomira S„ oskarżonych o zdewastowanie wydmy szarej
w Ustce. Wyrok w precedensowej sprawie zapadł po drugim procesie.
usteckich radnych dotycząca
utworzenia obszaru chronio
bogumila.rzeakowska@gp24.pl
nego na tym terenie.
W grudniu 2008 roku za
Według słupskiej Prokura
padł wyrok: urzędnicy z
tury Rejonowej, latem 2006
Urzędu Morskiego zostali unie
rolrn na usteckiej wydmie przy
winnieni, restauratorzy ska
promenadzie bezprawnie do
zani na karę po 20 tysięcy zło
szło do budowy ogródków ga
tych grzywny za zniszczenie
stronomicznych. Zgodę na ich
wydmy i roślinności oraz sa
budowę w tzw. nadmorskim
mowolę budowlaną.
pasie technicznym wydał An
W sprawie uniewinnionych
drzej Sz., zanim odwołano go z
urzędników odwołała się pro
funkcji dyrektora Urzędu Mor
kuratura, skazani restaura
skiego w Słupsku. 400 metrów
torzy także złożyli apelacje.
kwadratowych wydmy miało
Dwa lata temu sąd
służyć przez cztery miesiące re
okręgowy utrzymał wyrok An
stauratorom Józefowi W. i Sła
drzeja Sz. i Ryszarda T., a
womirowi S., w cenie po 15 zło
sprawę biznesmenów wrócił do
tych
za
każdy
metr
ponownego rozpoznania. Śąd
miesięcznie. Obaj przedsi
wtedy zaznaczył między in
ębiorcy mają w pobliżu swoje
nymi, że trzeba zwrócić uwagę
restauracje - Korsarza i City
na to, czy szkoda byłą istotna i
Bar. Tymczasem - według
czy doszło do niej na rozległym
śledztwa - to miejsce zawsze
obszarze.
było pod ścisłą ochroną. Space
W czasie drugiego procesu
rowanie po wydmach, zaśmie
przed sądem rejonowym udo
canie lub niszczenie roślinności
wodniono - że nie. Tym razem
groziło mandatem.
opinię wydawał biegły botanik
Po informacjach prasowych
zkkiUniwersytetu Gdańskiego
Budowa
jednego
z
obiektów
gastronomi
c
znych
n
a
wydmie.
Podczas
prac
zni
s
zczono
roślinność.
fol
S
a
ł
w
o
m
r
i
ż
a
b
o budowie ogródków zaprote
prof. Jacek Herbich, który
stowali mieszkańcy Ustki, a
Biegły
Zbigniew
Sobisz
z
stwierdził, że nie doszło do
stauratorów
Józefa
W.
i
Sła
dyrektor Sz. cofnął zezwolenie. Andrzeja Sz. o przekroczenie
Akademii Pomorskiej stwier przywrócenia stanu poprzed
womira
S.,
bo
dopuścili
się
sa
uprawnień,
bo
wydał
zgodę
na
Tłumaczył to tym, że gastrodził, że dwustumetrowy pas od niego.
nomicy nie dotrzymali wa prowadzenie działalności go mowoli budowlanej, wznosząc
- Czas regeneracji wydmy
falochronu na wschód jest ob
runków umowy i ruszyli z bu spodarczej w technicznym na wydmie drewniane po
szarej jest wolniejszy niż
szarem
chronionym,
tak
mosty,
a
w
czasie
prac
budow
dową bez wiedzy urzędu, a pasie nadmorskim; Ryszarda
wydmy białej i trwa 15 lat. Ro
obwodu lanych nieodwracalnie znisz zwanym zespołem przyrodtakże wykarczowali roślinność. T., kierownika
ślinność została zniszczona i
czyli
środowisko
i
niczo-krajobrazowym.
Znaj
Jednak jeden z ogródków roz ochrony wybrzeża w Ustce, bo
zdegradowali roślinność, a tym duje się tam ostoja łabędzi. W nawieziono glebę próchniczą.
począł działalność.
pozytywnie
zaopiniował
samym umocnienia brzegowe. procesie pojawiła się uchwała Glebę i rośliny sztucznie wpro
Efektem było oskarżenie wnioski o dzierżawę oraz re
Bogumiła Rzeczkowska

Wodny ambulans
tylko na sezon

Jeszcze w tym sezonie
usteckie plaże będą strzeżone
przez pierwszą w Polsce wodną
karetkę.
To będzie pierwszy w Polsce
ambulans wodny, w pełni wy
posażony w nowoczesny sprzęt
medyczny podobnie jak ambu
lanse drogowe.
Na pokładzie znajdzie się re
spirator, defibrylator, pompa infuzyjna, a także instalacja
próżniowa i tlenowa oraz płyny
infuzyjne. Dodatkowo ratow
nicy medyczni na co dzień ope
rujący z pokładu jednostki będą
mieli do dyspozycji pływające
nosze wodne, umożliwiające im
podjęcie człowieka wprost z
wody. Projekt zakupu, wyposa
żenia i przeszkolenia załogi
wodnej karetki finansowany
jest w połowie ze środków unij
nych. Swój wkład mają również
starostwo powiatowe, gmina i
miasto Ustka, w sumie na reali
zację projektu samorządy prze
znaczyły 300 tys. złotych. Tyle
samo na ten cel przekazała
Stacja Pogotowia Ratunko
wego w Słupsku, która będzie
właścicielem jednostki. - Pro
jekt jest jeszcze w trakcie reali
zacji, ale już w ten piątek
będziemy odbierać wodny am
bulans od wykonawcy - mówi
Marlena Wąchała ze słupskiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego,

która będzie armatorem jed
nostki. - W połowie czerwca
ambulans rozpocznie prace.
Jego zadaniem będzie obsługa
pasa wybrzeża w powiecie słup
skim. Będą to plaże w Ustce, Ro
wach i Poddąbiu, które ambu
lans będzie patrolował między
8-20 przez trzy miesiące sezonu
letniego. Pogotowie przeszko
liło już 10 osób personelu me
dycznego, który będzie obsłu
giwał jednostkę. Część z nich
uzyskała patenty sternika. Za
daniem karetki będzie szybkie
dostanie się do osoby potrze
bującej pomocy na morzu.
Będzie również mogła dotrzeć
bezpośrednio na plażę.-Takie
mamy założenie, ale w praktyce
to się okaże. Ambulans ma
wzmocniony w tym celu kadłub
przedni - wyjaśnia Marlena
Wąchała. Na zakup wodnego
ambulansu wydano niemałe
pieniądze. - Całkowity koszt
projektu wyniósł 1.353,488 zł. mówi Elżbieta Wodnicka z Wy
działu Rozwoju Starostwa i In
westycji. Szkoda, że tak duży
projekt, jakim jest zakup karetki
wodnej razem z dodatkowym
osprzętem, będzie wykorzysty
wany tylko przez trzy miesiące
w roku. - Po sezonie będziemy
ją przechowywać w bazie w
Słupsku. Tam będzie konser
wowana do następnego se
zonu - mówi Wąchała.
ALEK RADOMSKI

wadzono na wydmę, a wraz z
glebą chwasty - mówił biegły.
- Tam, gdzie roślinność nie zo
stała zniszczona, wydma zre
generowała się. Natomiast na
wiezienie gleby próchniczej
spowodowało nieodwracalne
zmiany - biegły podkreślił, że
to jednak sprawa urzędników,
a nie oskarżonych restaura
torów.
Według botanika, trudno
jednak ocenić, jak wyglądała
wydma
przed
budową
ogródków, bo nie ma fotografii,
a pracownicy Urzędu Mor
skiego, dbając o umocnienia
brzegowe, sami też przycinali
rośliny.
Wątpliwości pojawiły się też
co do chronionej ostoi łabędzi,
które przecież nie przechadzają
się po wydmach, a zwłaszcza w
sezonie letnim, gdy prawo lo
kalne nie obejmuje ich troską.
Jednak o uniewinnieniu re
stauratorów od zniszczenia
wydmy zdecydował fakt, że w
ogóle nie ma żadnych prze
pisów chroniących ten obszar,
a stara uchwała radnych nadal
opierała się na nieistniejącym
w czasie budowy ogródków
prawie o ochronie
przy
rody.
Natomiast samowolę bu
dowlaną sąd umorzył dlatego,
że społeczna szkodliwość tego
czynujest znikoma. Wyrok nie
jest prawomocny. •

Gdy się pali las, liczy się każda minuta
NASZ PLEBISCYT Letnie upały to czas wybuchania wielu pożarów. Palą się lasy, ale także zabudowania
gospodarcze i domy. Dziś podpowiadamy, jakie informacje podać ratownikom, by szybko dotarli na miejsce.
O tym, że w przypadku za
uważenia pożaru trzeba za
dzwonić na numer alarmowy
straży pożarnej 998, wie każde
dziecko. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że każdy, kto zauważy
pożar, obowiązanyjest natych
miast ostrzec ludzi, którzy
mogą być zagrożeni.
Alarmując straż pożarną
należy podać: gdzie się pali lub
jakie wystąpiło zagrożenie (do
kładny adres, rodzaj obiektu,
piętro, dojazd do obiektu). Po
danie dokładnych danych
skróci czas dojazdu jednostek
do miejsca zdarzenia oraz po
zwoli zadysponować odpo
wiedni sprzęt. Trzeba powie

dzieć, co się pali, czy istnieje
zagrożenie dla ludzi.
Dobrze jest także podać
numer telefonu powiadamia
jącego o pożarze oraz przed
stawić się.
Strażacy zwracają uwagę,
żeby zgłaszający pożar nie od
kładali słuchawki telefonu do
czasu uzyskania potwierdzenia
zgłoszenia przez dyżurnego
straży pożarnej.
Po odłożeniu słuchawki na
leży odczekać chwilę przy tele
fonie w celu ewentualnego po
twierdzenia
podanych
informacji przez służby ratownicze.
(MAP)

Zagłosuj na swojego strażaka
Trwa nasz plebiscyt Strażak
Roku 2011. Wybieramy w nim
najpopularniejszych strażaków
zawodowych, strażaków
ochotników oraz jednostki
OSP. Głosowanie w plebiscycie
odbywa się za pośrednictwem
SMS-ów oraz oryginalnych
kuponów. Prawidłowo
oddanym głosem jest głos
wysłany SMS do godziny 24

lub złożony na oryginalnym,
wyciętym z gazety kuponie
przesłanym lub dostarczonym
do siedziby „Głosu" pod
adresem: „Głos Pomorza", ul.
H. Pobożnego 19,76-200
Słupsk w terminie do 23 cz
erwca 2011 r., do godziny 18.
Lista wszystkich kandydatów
w plebiscycie Strażak Roku
2011 nawww.gp24.pl/strazak.

PYSZNE
JEDZONKO

ul. Kijowskiego 2, Słupsk

iM MmM Mtył
POMORZA
***"»*
STRAŻAK ROKU
W k a t e g o r i i (zaznacz odpowiednią kategorię):

• Strażak Zawodowiec 2010
• Strażak Ochotnik 2010
• Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 2010

Oddaję głos na:

(imię, nazwisko i jednostka kandydata lub tylko jednostka)

Lębor
Łeba

-

w

zadzwoń do nas
Grzegorz
Bryszewski

qrzeqorLbryaewskigimediareqionalne.pl

czwartek 9 czerwca 2011 r. Głos Pomorza www.qp24.pl

510026927

w godz. 10.00-12.00

Muzeum PGR w Wicku ma
już pierwsze eksponaty.
Podyskutuj na forum
www.gp24.pi/lebork

Chcą budować kosztem ludzi
ŁEBA 0 26 groszy więcej zapłacą od lipca mieszkańcy Łeby za metr sześcienny wody. Od czerwca obowiązuje ich też
wyższa o 77 groszy cena za odbiór ścieków. - Podwyżki są absurdalne - skarżą się mieszkańcy.
Dorota Hinca

metr sześcienny wody, czyli
wzrosną o 26 groszy. Od kilku
dni mieszkańcy kurortu płacą
W Łebie dostarczaniem już więcej za odbiór ścieków,
wody zajmuje się jedna spółka, bo Spółka Wodna „Łeba" zlo
druga natomiast odbiera ścieki kalizowana
przy
ulicy
od mieszkańców. Pierwsza z Wspólnej zwiększyła opłaty za
nich, czyli Przedsiębiorstwo odbiór metra sześciennego
Wodociągowe Jbeba-Wicko" z ścieków o 77 groszy i wynoszą
siedzibą przy ulicy Łebskiej, one teraz 5,39 zł brutto.
Skąd takie podwyżki? In
zwiększy ceny za dostarczenie
wody od lipca i wtedy opłaty westycje - odpowiadają krótko
będą wynosiły 2,28 zł brutto za przedstawiciele obu spółek.
redakqa@mediaregionalne.pl

POWIAT LĘBORSKI

Wrócą rejsy po jeziorze

To dobra wiadomość dla tu
rystów i mieszkańców Łeby. W
wakacje mają wrócić rejsy stat
kiem po jeziorze Łebsko. Słowi
ński Park Narodowy podpisał
już umowę z przewoźnikiem,
który będzie prowadził takie
rejsy. Do przetargu stanęła tylko
firma „Stamir"zŁeby.
- Firma, która podpisała z
nami umowę, zobowiązała się
również do naprawienia jeszcze
przecT sezonem pomostów,
które zostały uszkodzone zimą
- mówi Katarzyna Woźniak, dy
rektor Słowińskiego Parku Na
rodowego. - W tym sezonie tu
ryści będą mogli pływać
statkiem na trasie Rąbka - wy
rzutnia rakiet, w przyszłym se-

zonie powstanie też dodat
kowe połączenie do Kluk. Po
most w tej miejscowości jest w
złym stanie, udało nam się
jednak uzyskać fundusze ze
wnętrzne, które pozwolą na
jego kompleksowe wyremon
towanie.
Jak dodają przedstawiciele
parku, z rejsów będzie mogło
skorzystać maksymalnie 1200
osób dziennie. Powodem są
przepisy dotyczące ochrony
środowiska, które mówią o tym,
że większa liczba rejsów mo
głaby wpłynąć negatywnie dla
faunę i florę tego terenu.
- Nie ustaliliśmy jeszcze osta
tecznych cen rejsów po Łebsku
- usłyszeliśmy w firmie „Stamir".
(GREG)

OKLASKl

Belferek na zlocie chórów

Lęborski Chór Nauczycielski
Belferek wystąpił podczas IV
Ogólnopolskiego
Zlotu
Chórów i Orkiestr, który zorga
nizowano w Sanktuarium Ma
ryjnym w Licheniu. Oprawę
muzyczną uroczystej mszy św.
w nawie głównej bazyliki za
pewniły wszystkie zespoły
uczestniczące w zlocie - 110
orkiestr oraz 66 chórów.
Oprócz pieśni eucharystycz
nych wspólnie wykonano m.in.
hymn „Gaudę Mater Polonia",

„Ave verum corpus". W pro
cesji darów do ołtarza repre
zentanci lęborskiego Belferka
przekazali książkę „Lębork na
pięciolinii".
Najważniejszym wydarze
niem był jednak dwugodzinny
koncert na schodach bazyliki,
w którym zaprezentowało się
ponad 5 tys. muzyków i śpie
waków. W repertuarze kon
certu znalazł się m.in. polski
hymn narodowy. Koncert ob
serwowało kilka tysięcy osób.
(GREG)

W przypadku Przedsiębior
stwa Wodociągowego „ŁebaWicko" inwestycje polegają na
kompleksowym remoncie sieci
wodociągowej na terenie obu
gmin, natomiast Spółka
Wodna „Łeba" właśnie reali
zuje projekt o nazwie „Moder
nizacja gospodarki ściekowej
w mieście Łeba" o łącznej
sumie prawie 30 min zł. W tym
przypadku inwestycja polega
na zwiększeniu przepusto

wości oczyszczalni ścieków.
Poza tym spółka będzie teraz
odbierać ścieki nie tylko z
Łeby, ale też z Nowęcina i Żarnowskiej w gminie Wicko. In
westor wyraźnie podkreśla, że
modernizacja ta jest dostoso
wana do najwyższych stan
dardów unijnych i ma służyć
na lata.
Zapowiedzi na temat tak po
ważnych i kompleksowych in
westycji nie przekonująjednak

mieszkańców. - Dlaczego te
nowe stawki są aż tak wysokie
i czemu nikt nas nie powia
domił wcześniej o planowanych
podwyżkach? Może udałoby się
ich jakoś uniknąć? Czy gmina
Łeba nie ma nic do powie
dzenia w takich kwestiach?
- pytali mieszkańcy na spe
cjalnym spotkaniu, które bur
mistrz zorganizował w kinie.
Władze miasta rozkładają na
tomiast ręce.

- Nie mamy wpływu na
kształtowanie się cen w obu
spółkach. Obecnie mamy cztery
procent udziału w oczyszczalni
ścieków i jesteśmy w trakcie
negocjacji z zarządem. Bardzo
prawdopodobne, że uda nam
się uzyskać większe udziały w
spółce, a tym samym mieć wi
ększą kontrolę nad podejmo
wanymi tam decyzjami - po
wiedział burmistrz Łeby
Andrzej Strzechmiński. •

Festiwal zadomowił się w mieście

KINO Przy prawie pełnych salach odbywają się w lęborskim kinie Fregata seanse filmów z młodzieżowej
części gdyńskiego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Impreza, podczas której w
Lęborku zaprezentowano filmy
z przeglądu „Gdynia Dzieciom",
towarzyszącego gdyńskiemu fe
stiwalowi rozpoczęła się 6
czerwca i potrwa jeszcze do pi
ątku, 10 czerwca. Każdego dnia
Fregata organizuje dwa seanse
0 godzinie 9 i 11.
- Seanse odbywają się przy
pełnych salach i obserwujemy
ogromne zainteresowanie ze
strony powiatowych szkół. To
wyraźne potwierdzenie, że za
proszenie do Lęborka młodzie
żowej części festiwalu było
strzałem w dziesiątkę. Już teraz
można przewidywać, że do pi
ątku nasze kino odwiedzi ponad
dwa tysiące widzów, co będzie
poważnym rekordem Sekwen
cyjnym - komentuje Paweł
Piwka, dyrektor LCK Fregata.
Seansefilmowesą częścią du
żego projektu Fregaty, na który
udało się uzyskać pieniądze ze
środków Ministerstwa Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego (pro
jekt „Edukacja kulturalna), co
oznacza, że wstęp na wszystkie
seanse jest bezpłatny.
Lębork odwiedząją też au
torzy i aktorzyfilmowi. Mali ki-

Seans w lęborskiej Fregacie. Młodzieżową część gdyńskiego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w
Lęborku będzie można oglądać jeszcze do piątku.
Fot Krzysztof Fakman
nomani widzieli kilkafilmówz
kultowej serii „Reksio".
Natomiast w czwartek od
będzie się projekcja (o godzinie
11) filmu „Pan Samochodzik i
praskie tajemnice". Po seansie

zapowiedziano spotkanie z
twórcami kreskówki. — Już
teraz mam zapewnienia, że za
rok ponownie młodzieżowy fe
stiwal przyjedzie do Lęborka zapowiada Paweł Piwka.-Nie

będę też ukrywał, że coraz in
tensywniej staramy się o to,
żeby w przyszłym roku do
Lęborka przyjechała dorosła
części festiwalu.
(GREG)

plebiscyt
Już od 7 lipca plebiscyt na łamach tygodnika Teraz Słupsk

Najlepszy sklep i usługa lata 20II

Wygraj dla swojej firmy kampanię reklamową o wartości 21 6 0 0 zł

Nie przegap okazji. Zgłoś swój sklep i skorzystaj z niestandardowej kampanii promocyjnej!

Więcej informacji: Renata Swiądertel. 697 770130,59 848 8107 lub renata.swiader@mediaregionalne.pl
589711K03A
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Andizej
Gurba

andrzej.qurba@mediareqionalne.pl

59822 5180

wgodz. 12.00-15.00
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Końca robót i korków nie widać
INWESTYCJE Wczoraj pracownicy spółki Strabag rozpoczęli przygotowania do przebudowy skrzyżowania ulic
Sucharskiego, Miasteckiej i Polnej w Bytowie. Lada dzień rozpoczną się też prace w Miastku.
Andrzej Gurba

Objazdy

andrzej.gurba@mediaregionalne.pl

Strabag przebuduje skrzy
żowania w Bytowie i Miastku
łącznie za nieco ponad 5,4 mi
liona złotych. - Umowę na wy
konanie prac podpisaliśmy 24
maja. Przedwczoraj przekaza
liśmy spółce place budowy w By
towie i Miastku. Strabag musi
wykonać inwestycje w ciągu 90
dni - mówi Wiesław Repiński,
zastępca kierownika kościerskiego rejonu Generalnej Dy
rekcji Dróg Krajowych i Auto
strad.
Wczoraj pracownicy firmy
Strabag rozpoczęli prace w By
towie. Zdemontowali znaki, za
częto usuwać zakrzaczenia. Na
stąpiła też zmiana organizacji
ruchu w tym rejonie.
Po przebudowie zbiegu ulic
Sucharskiego, Miasteckiej i Po
lnej wBytowie powstanie rondo.
Dodatkowo nowa nawierzchnia.
pojawi się na 100-metrowym od
cinku w kierunku Chojnic oraz
na prawie 100 metrach w kie
runku ulicy Polnej. Poza tym
naprawiony zostanie odcinek
drogi na ulicy Wolności (od

Wyjeżdżając z Bytowa w
kierunku Chojnic trzeba skręcić
na Miastko, a później w ulicę
Leśną i wyjechać dalej na drogę
wojewódzką nr 212. Ten sam
objazd jest dla kierowców
jadących od strony Miastka w
kierunku Chojnic i od strony Cho
jnic w kierunku Bytowa i
Miastka. Ze skrzyżowania ulic
Miasteckiej i Sucharskiego nie
ma też już wjazdu w ulicę Polną.
Objazd jest przez ulicę Wolności.

Początek prac na skrzyżowaniu ulic Sucharskiego, Miasteckiej i Polnej w Bytowie
ronda do sygnalizacji świetlnej)
wraz z wyprofilowaniem nie
bezpiecznego zakrętu, na
którym dochodzi do wielu ko
lizji i wypadków. Przy okazji bu
dowy ronda wymieniona zo
stanie sieć kanalizacyjna. W
jego obrębie powstanie też

chodnik i ścieżka rowerowa. Za
te prace firma Strabag weźmie
nieco ponad 3,6 miliona złotych.
W Miastku również powstanie
rondo. Prace rozpoczną się lada
dzień. Obecne rozwiązania ko
munikacyjne na skrzyżowaniu
ulic Długiej i Szewskiej nie są

Piknik ekologiczny w Bytowie

Nożownik trafił do aresztu
BYTÓW 25-letni Piotr S„ który w ostatnią niedzielę w Bytowie zranił nożem dwóch mężczyzn,
trafił na 3 miesiące do aresztu.
W niedzielę około 5 rano na
ulicy Górnej w Bytowie znale
ziono dwóch mężczyzn w
wieku 25 i 27 lat, którzy zo
stali zranieni nożem. Jeden z
nich leżał na parkingu, a drugi
na tylnym siedzeniu seata toledo. Mieli rany kłute brzucha.
Stan jednego z mężczyzn był
poważny.
Był jeszcze z nimi 31-latek,
który uciekł napastnikowi.
Sprawca to 25-letni Piotr S.
Mężczyzna został zatrzymany
chwilę później przy jednym ze

sklepów. Miał 1,5 promila al
koholu w organizmie. Poli
cjanci zabezpieczyli nóż,
którego użył napastnik. Piotr
S. ma zarzuty z art. 156 para
graf 1 oraz art. 157 paragraf 2
Kodeksu karnego.
Pierwszy mówi o spowodo
waniu ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, za co grozi do 10 lat
pozbawienia wolności.
Drugi o naruszeniu czyn
ności narządu ciała trwającego
nie dłużej niż 7 dni.
Grozi za to grzywna, kara

ograniczenia wolności albo po
zbawienia wolności do lat
dwóch.
Według policyjnych ustaleń
między mężczyznami doszło do
kłótni i szarpaniny, w czasie
której Piotr S. użył noża. Ten
ostatni twierdzi, że został za
atakowany przez mężczyzn i
bronił się.
Z kolei ranni twierdzą, że
przyjechali porozmawiać z Pio
trem S., a ten bez ostrzeżeń
miał wyjąć nóż i ich zranić.
(ANG)

IMPREZA W niedzielę (12 czerwca) na dziedzińcu bytowskiego zamku odbędzie się piknik
ekologiczny.
Piknik zaplanowano w godz.
10-16. Odbędą się m.in. warsz
taty o tematyce ekologicznej,
cztery konkursy z nagrodami,
wystawa ekologiczna. Każda
osoba, która przyniesie 10 bu
telek PET, otrzyma torbę eko
logiczną. W czasie pierwszego
warsztatu przetestowana zo
stanie w praktyce znajomość
segregacji poprzez selekcję
śmieci. Użyta zostanie zgnia
tarka do puszek i butelek pla
stikowych. Będą informacje o
tym, na co można dany śmieć

Droga do tam
- promocja książki

Na ulicy Wojska Polskiego układają kanalizację.
Niedługo na placu pojawi się fontanna.

Rozkopana ul. Wojska Polskiego.
utrudnień w ruchu nie ma. Ratusz
ogłosi niedługo przetarg na
monitoring. Kamery zostały
zainstalowane wokół placu. Szacuje

15 czerwca w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury w
Miastku odbędzie się promocja
książki Anity Wiśniewskiej (gimnaz
jalista z Miastka) „Droga do tam".
W programie: promocja książki i au
torki, konkursy dla widzów
(plastyczny i kalambury), wystawa
osiągnięć literackich autorki i plasty
cznych - ilustratorów, wystawa
książek o tematyce fantasy, część
artystyczna, przekazanie książek
placówkom oświatowym i
bibliotekom. Początek o godz. 11.
FoL Andrzej Girba
Współorganizatorami imprezy, poza
się ich koszt na 200 tysięcy złotych. PMDK, są Biblioteka Publiczna w
Na samym placu kończą się prace z Miastku oraz Państwowa Szkoła
Muzyczna I Stopnia w Miastku.
budową fontanny.
(ANG)

przetworzyć. Drugi warsztat
będzie polegał na wykorzysty
waniu różnych odpadów do
stworzenia wiosennej scenerii
za pomocą nożyczek, farb,
taśmy klejącej. Odbędą się
konkursy: gra planszowa po
łączona z konkursem spraw
dzającym wiedzę na temat se
gregacji śmieci i recyklingu.
Uczestnicy , są pionkami na
planszy o wymiarach 3 na 4
metry.
Kolejny konkurs polega na
ułożeniu 7-metrowych puzzli.

Trzeci konkurs jest plastyczny.
Na płachtach z papieru maku
laturowego będzie trzeba na
malować wizję pięknego eko
logicznego świata XXI wieku,
używając m.in. kredek i farb.
Czwarty konkurs to ekolo
giczne kalambury.
Poza tym będą ekorowery,
na których uczestnicy pikniku
będą mogli ładować dowolne
drobne urządzenia elektryczne
(np. telefony komórkowe) za
pomocą własnych mięśni.
(ANG)

w soboie w „b

^Zaproszenie

Bytów

Pełną parą trwa przebudowa placu
Kardynała Wyszyńskiego i
okolicznych ulic w Bytowie.
Obecnie, poza samym placem,
rozkopana jest ulica Jana Pawła II,
część ulicy Wojska Polskiego oraz
uliczka przy banku PKO BP. Na ulicy
Jana Pawła II układana jest już
kostka brukowa. Następnie pojawi
się ona na ulicy Starokościelnej oraz
na ulicy Podzamcze (na niewielkim
odcinku). Ulica Jana Pawła II cały
czas jest nieprzejezdna. Rozkopano
też część ulicy Wojska Polskiego
(przy placu). Aktualnie jest tam
układana kanalizacja. Drogowcy
zajęli jeden pas ruchu, zabierając
parking. Ulica Wojska Polskiego jest
jednokierunkowa, a więc dużych

najlepsze. Poza tym wykonana
zostanie przebudowa fragmentu
drogi krajowej nr 20 do ulicy Ko
nopnickiej, którą zmodernizo
wała w ubiegłym roku gmina.
Zmniejszony zostanie pas zie
leni, który oddziela drogę kra
jową od budynków (m.in. od re

ścieżki rowerowej. Za te prace
Strabag dostanie prawie 1,8 mi
liona złotych.
Przebudowa skrzyżowania w
Bytowie to kolejna inwestycja,
która utrudni komunikację w
mieście. Obecnie przebudowy
Fot Andrzej Gurba
wana jest już wojewódzka ulica
stauracji Monte Christo). W Sikorskiego. To jedna z wa
tym rejonie mają powstać żniejszych arterii w mieście.
nowe miejsca postojowe. Z dru Wprowadzono tam ruch waha
giej strony nowa nawierzchnia dłowy. W godzinach szczytu
położona zostanie do mostu. W tworzą się duże korki. •
Miastku też zaplanowano prze
niesienie sieci kanalizacyjnej ZOBACZ FILM NA
g
oraz wykonanie chodnika i www7gp24Tp7wlde3 ———

(ANG)

280 dni we dwoje
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"

nasz poradni

Jeśli wiesz jak c ronlcsię przed
szłodziejami - napisz nam o tym.
Czekamy na maile

itaktiradak
Bogna Skarul

boqna.slBtul@inediareqionalne.pl

914813332

td. 697 770 235

bogna^mkamedtoregionalne^l

czwartek 9 czerwca 2011r.

Pilnuj swoich pieniędzy także

Z ŻYCIA WZIĘTE Parę tygodni temu byłam na urlopie we Włoszech. Najpierw odwiedzałam miejscowości nad jeziorem Coik
mnie okradli. I właśnie o tym opowiem. Ku przestrodze.
Bogna Skarul
bogna.skarul@mediareqionalne.pl

Choć był marzec świeciło
słonce, a termometr poka
zywał jakieś 18 stopni Cel
sjusza. Była niedziela więc na
ulicach miasta z samego rana
nie było jeszcze zatrważa
jącego tłoku. Sielsko, anielsko,
w końcu to mój urlop, aj a wje
żdżam do jednego ze słynniej
szych i malowniczych miast
Europy.
Pierwszy ostrzegawczy
sygnał
Ale im bliżej centrum
miasta tym liczba samo
chodów z naszej lewej i
prawej strony niemiłosiernie
się powiększała. GPS kie
rował nas do hotelu. Nie
stety, ekran GPS-a nie po
kazywał światła czerwonego
na
skrzyżowaniu
ani
krążących wokół samochodu
motorowerzystów i motocy
klistów. A właśnie ci przy
kuwali uwagę, bo cały czas
kręcili się wokół auta raz z
przodu a raz z tyłu. Trzeba
było uważać, aby żadnego z
Jednym ze sposobów złodziei na zatrzymanie samochodu jest pizebkie opon.
nich nie potrącić. Wszyscy
jadą więc wolno i uważnie.
morkę, którą dostałam pod bierze numer telefonu hotelu i
Dziwne zachowanie
Nagle na jednym z rond
motocyklisty
choinkę, jakieś leki, okulary męża komórki.
wchodzi bezdomny. Kręci się
Nagle do samochodu po przeciwsłoneczne, legitymację
W hotelu pierwsze co robię
po jezdni, a kierowcy z
to znajduję stronę internetową
chodniku podjeżdża motocy prasową, karty rabatowe.
jeszcze większą uwagą sta
- A karty bankomatowe z instrukcją co mam zrobić gdy
klista. W ręku trzyma mapę.
rają się go ominąć.
- Ten incydent powinien Coś nieudolnie próbuje tłuma miałaś na pewno na PIN - do mnie okradną na ulicy. Krok
wzmóc pani czujność - powie czyć. Próbuje wyjaśnić gdzie pytuje mąż i uspokaja siebie i po kroku według tego co tam
dział mi później mediolański jest najbliższy garaż, w którym mnie, że nic takiego się nie napisali dzwonię najpierw do
policjant. - Oni wystawili tego nam pomogą. To, że jechał na stało. W końcu PIN znam banku zastrzegając konto,
potem zastrzegam kartę tele
bezdomnego specjalnie. Cho motorze po chodniku już po tylko j a i bank więc nie ma
foniczną. Szukam adresu kon
dziło o to, aby odwrócić uwagę winno wzbudzić naszą czuj możliwości dostania się na
sulatu polskiego, bo przecież
wszystkich kierowców samo ność.
Motocyklista
nie moje konto w mBanku.
nie mam żadnego dokumentu.
chodów wokół pani auta - tłu wzbudza zaufania. Na wszelki
Ale po pół godzinie dzwoni po
maczył.
wypadek grzecznie dzięku Zawodowa robota
- Tam za rogiem jest poste licjant z komisariatu. Mówi,
Rzeczywiście, parę metrów jemy. Odwracamy się do auta
dalej samochód jedzie jakoś i widzimy jak drugi motocy runek karabinier! (miejscowej że znalazły się dokumenty.
dziwnie. Niby nadal jadę, ale klista z moją torebką zosta policji) - wskazuje mi mediola- Ulga. Przynajmniej nie trzeba
jakoś koślawo. Coś dzieje się z wioną w samochodzie i kurtką
ńczyk pomagając mężowi będzie załatwiać formalności
prawym tylnym kołem. Zaraz męża z niesamowitą prędko zmienić koło. - To była zawo w konsulacie.
za rondem staję. Tuż przy ścią mknie w dół ulicy.
dowa robota - podkreśla i na
- Co miałaś w torebce? - dowód podtyka pod nos przebite Pierwsze straty
chodniku.
- Poszła guma, trzeba pyta mąż, a j a wyliczam:
Na komisariacie oddają mi
szpikulcami koło. - Tu w Me
będzie wymienić koło - portfel a w nim karty banko- diolanie zdarza się to często. - W torebkę i kurtkę. Brakuje port
oznajmia mi mąż, aj a zła na tę matowe, jakieś 200 zł polskich końcu przyjeżdżają do nas lu fela z kartami bankomatoprzygodę wysiadam z auta. pieniędzy, jakieś 10 euro drob dzie z forsą, bo tu są najsłyn wymi i rabatowymi, telefonu
Niby nic. W końcu zdarza się, nych. Miałam też prawo jazdy, niejsze sklepy i butiki. A tacy komórkowego i prawa jazdy.
ale dlaczego właśnie teraz, w dowód osobisty, paszport swój jak ci złodzieje tylko na to polują. Są na szczęście paszporty i
czasie urlopu.
i męża, okulary, nową koPolicjant na komisariacie dowód osobisty. Po co złodzie
słabo mówi po angielsku, ale jowi moje prawo jazdy? - za
od razu wie o co chodzi. Nie je stanawiam się.
Skradli ci kartę i pieniądze z konta
steśmy jedynymi ofiarami zło
Podliczamy straty. Prawo
dziei, a scenariusz który opi jazdy - da się jakoś w Polsce
•Są możliwości pobrania pienię ominąć konieczność wstukania
dzy z karty na PIN bez znajomości PIN-u aby dostać się do kont ban sujemy on zna niemal na wyrobić nowe. Pewnie przez
pamięć. Spisuje zeznania, jakiś czas będę musiała cho
kowych. Ich zdaniem nie ma przy
PIN
Okazuje się, że banki o istnieniu
takich możliwości wiedzą wła
ściwie już od przeszło pięciu lat.
Wówczas naukowcy z Uniwersy
tetu Cambridge opisali atak skimmingowy wymierzony w karty.
Parę tygodni temu czwórka eks
pertów od zabezpieczeń zade
monstrowała praktyczne możli
wości zastosowania skimmingu
wymierzonego w karty chipowe
podczas odbywającej się konfe
rencji bezpieczeństwa CanSe-_
cWest. Pokazali sztuczkę jak ~

tym znaczenia jaki chip zawiera
karta. Żeby skorzystać z przechwy
conego numeru PIN, skimmer
musi ukraść kartę kliento
wi.
- Właściwy problem polega na
tym, że przez pozorne zapew
nienie bezpieczeństwa tej metody
zrzuca się ciężar dowodowy na
klienta - tłumaczył jeden z eks
pertów. - W razie czego można go
posądzić o niedbałe obchodzenie
się z numerem PIN.
ŹRÓDŁO: HEISAANLINE

Dokumenty skradzione za granicą
• Jeżeli Twój paszport lub inne
dokumenty zostały skradzione lub
zagubione należy udać się do naj
bliższego konsulatu RP. Konsul po
sprawdzeniu tożsamości wystawi
paszport tymczasowy na powrót
do Polski.
W przypadku utraty pieniędzy
konsul może pośredniczyć w skon
taktowaniu się z rodziną lub przy
jaciółmi w Polsce, a w uzasadnio-

nych przypadkach, jeżeli nie ma
innych możliwości przekazania
pieniędzy, wypłaci na miejscu
kwotę wpłaconą przez Twoich
krewnych lub przyjaciół na konto
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie. W skrajnych przy
padkach może pożyczyć drobną
kwotę pieniędzy na powrót do
Polski, po uprzednim Twoim zobo
wiązaniu się do jej zwrotu.

- •

- •

:

FeL Marn
ti Beikdd

dzić piechotą do pracy. Ko
mórka - no tak, tej szkoda,
była nowa, miałam j ą dopiero
trzy miesiące. Portfel? Stary,
już zniszczony. Karty banko
matowe przecież są bez
pieczne. Były na PIN i do tego
j e zastrzegłam. Uff! Można
nadal korzystać z wakacji.
Wraca humor.
Jeszcze tylko recepcjonista
w hotelu przestrzega przed
jazdą metrem, bo j a k pod-

kreślą tam bardzo kradną i
trzeba szczególnie uważać. A
pani w sklepie z butami
zwraca nam uwagę, aby być
szczególnie czujnym zwie
dzając Katedrę św. Marii i Ga
lerię Wiktora Emmanuela, bo
właśnie tam na turystów po
lują nieuczciwi mediolańczycy.
Pierwszy dzień w pracy
Nikt nie lubi pierwszego
dnia w pracy zaraz po urlopie.

Jak się zabezpieczyć przed kradzieżą
1. Zrób ksero wszystkich swoich
dokumentów, które bierzesz ze
sobą w podróż.
2. Trzymaj je w innym miejscu niż
oryginały.
3. Na swoją skrzynkę e mail wyślij
wszystkie szczegóły dotyczące
swoich dokumentów jak np. numer
paszportu, dowodu osobistego,
plan podróży itp. Przyda ci się to w
przypadku gdybyś wszystko zgu
biła lub została okradziona.
4. Weź ze sobą torebkę zamykaną
na zamek o silnych ramiączkach.
Najlepiej będzie jeśli będziesz
nosić torebkę na ramieniu, przeło
żoną przez głowę - będzie ją trud
niej ukraść. Pizemyśl noszenie pie
niędzy przy sobie w ubraniu może to być np. pas na pieniądze
ale założony pod koszulką.
5. Pamiętaj aby wziąć ze sobą te
lefon komórkowy. Musi mieć on
aktywną usługę roamingu oraz
mieć mocną baterię, której nie
trzeba doładowywać 2 razy
dziennie. Przed wyjazdem zapisz
sobie w telefonie numery awa
ryjne (ambasada), które mogą ci
się przydać za granicą.
6. Powiadom kogoś bliskiego o
swoich planach. Zostaw dokładne

namiary na miejsce, w którym
będziesz się znajdować - nazwa
hotelu, adres, telefon, plan lotu.
Jeśli nie znasz jeszcze hotelu w
jakim się zatrzymasz wyślij jego
adres SMS-em zaraz po zarejestro
waniu się w recepcji hotelu.
7. Zawsze noś przy sobie doku
menty takie jak paszport, dowód
osobisty oraz kartę do bankomatu.
8. Chodź w grupie. Jeśli widzisz
jakąś grupę turystów, podejdź do
nich dość blisko i udawaj, że jesteś
z nimi. Możesz po prostu chodzić
za kimś. Nie musi to być od razu
grupa trzydziestoosobowa. Wy
starczy rodzina z dziećmi.
9. Aparat fotograficzny schowaj do
torebki lub pod ubranie.
10. Nigdy nie mów nikomu, że je
steś sama. Wszystkich ciekawych
nieznajomych informuj, że czekasz
na znajomego lub na swojego
chłopaka.
11. Zachowuj się pewnie siebie.
Pewność siebie odstrasza złodziei.
Nie pytaj się przypadkowo spotka
nych na drodze nieznajomych o
drogę. Jeśli musisz to zrobić spytaj
o to urzędnika w banku, panią na
recepcji w jakimś hotelu czy skle
pikarza.

nasz pora dni

Jeśli wiesz co zrobić jak stracimy
kartę bankomatową, a bank nie
uwzględnia twojej reklamacji
i
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bognajkanil@mediaregionalne.pl

na karcie bankomatowej
jo tygodniu na trzy dni pojechałam do Mediolanu - stolicy mody, jednego z najbogatszych miast Italii. W Mediolanie
biłam nie tak i jak powinnam
się zachować.
M Po pierwsze, powinnam
lepiej obserwować co dzieje się
wokół mojego samochodu pod
czas jazdy. Każdy taki incy
dent, jak z tym bezdomnym,
powinien wzmóc moją czuj
ność.
m Po drugie, j a k już sta
nęłam autem, aby sprawdzić
co się stało, nie powinnam wy
chodzić z samochodu. Wystar
czyło, że wysiadła już jedna
osoba. Auto nie powinno być
puste.
W Po trzecie, jeśli już wy
szłam, to samochód powinnam
zamknąć. Okazuje się, że to
nieważne, że stałam obok
auta. Ale uwaga, jeśli podobna
sytuacja zdarzy ci się na trasie
(w tzw. szczerym polu) bacznie
obserwuj czy czasami w po
bliżu nie stanął inny samo
chód. Jeśli tak, raczej zamknij
się w swoim aucie i zadzwoń
na policję.
M Po czwarte, od razu po
winnam szukać telefonu i za
strzec kartę w banku. Nawet

r£i

Fot Andrzej Szkodd

cielka mBanku - Bo inaczej
jak dostaliby się do konta podkreśla pani z działu rekla
macji mBanku.
Nie chce mi uwierzyć, że nie
miałam wpisanego nigdzie
PIN-u. Że wiem do czego służy
PIN i raczej go skrupulatnie
strzegę. Nie miałam też żad
nego kalendarzyka, żadnego
notatnika. Nic. A komórka, do
Słowo przeciwko słowu
- Pani na pewno miała której jak sugerowała mi Pani
gdzieś zapisany swój numer z mBanku mogłam wpisać
PIN - twierdzi przedstawi- PIN, była przecież nowa.
- Słowo pani z mBanku
przeciwko twojemu słowu Gdy ukradli ci torebkę
starają się mnie pocieszyć
klucze do domu jak najszybciej po przyjaciele, bo w kontaktach z
1. Przede wszystkim musisz za
bankiem czuję się lekko upo
proś znajomego, aby stanął przy
strzec karty bankowe i to bez
śledzona (tak mnie tam trak
względu na to, czy są na PIN czy todrzwiach twojego mieszkania, pa
tują). Nie mam przecież żad
miętaj,
ż
e
n
a
Twoi
m
dowodzi
e
są karty kredytowe (wypukłe). Jak
nych dowodów na piśmie.
osobistym, albo innym doku
to zrobić? Jak najszybciej musisz
Moim dowodem na to, że mnie
menci
e
widnieje
adres
twojego
się dowiedzieć jaki jest numer te
okradli jest tylko wypis z, me
lefonu infolinii twojego banku. Za zamieszkania, złodziej może sko
diolańskiego komisariatu.
dzwoń do znajomych i poproś aby rzystać z okazji i w krótkim czasie
Po tygodniu mBank przy
odnaleźli ten numer na stronie in dostać się do Twojego
syła odpowiedź. Reklamacji
ternetowej. Pamiętaj, że to Ty mu domu.
nie uwzględnił, bo jego zda
4. Zmień zamki w drzwiach we
sisz zastrzec kartę. Pani z infolinii
niem nienależycie pilnowałam
jściowych
d
o
mieszkania.
w banku będzie ci zadawała
swojego PIN-u.
5. Zgłoś kradzież na policji. Pami
szereg pytań, na które tylko Ty
Idę po pomoc do prawnika.
ętaj, aby wziąć kopię zgłoszenia,

Wszyscy najczęściej żałują, że
wakacje trwają tak krótko. Po
godzinie pracy loguję się na
swoje konto w mBanku.
Jeszcze zanim zdążę wybrać
ikonkę z historią swojego konta
widzę, że coś nie gra w saldach.
Tak, zniknęło mi prawie 13 tys.
zł. Jak to możliwe, przecież
moje konto chronił PIN, a j a
nie używałam karty we Wło
szech. Ostatni raz korzystałam
z niej jeszcze w Polsce, przed
wyjazdem na urlop.

znasz odpowiedź (np. nazwisko
panieńskie Twojej matki, hasło).
Zanotuj godzinę zgłoszenia za
strzeżenia. Poproś panią z infolinii
banku, aby Twoja rozmowa była
nagrywana. Podczas rozmowy po
proś Panią, aby podała ci godzinę
zastrzeżenia karty bankomatowej.
2. Teraz musisz też zastrzec telefon
komórkowy, aby złodziej nie nabił
ci rozmów na rachunku. Co
prawda teraz złodzieje najczęściej
pozbywają się karty telefonicznej z
aparatu aby nie można było ich
namierzyć, ale lepiej zastrzec kartę
telefoniczną.
3. Jeśli w torebce miałaś doku
menty (np. dowód osobisty) i

Pani z infolinii w mBanku
dopytuje o szczegóły kradzieży.
Informuje, że rozmowę moją
nagrywa, tak na wszelki wy
padek. Domaga się, abym po
szła na polski komisariat po
licji i tam zgłosiła kradzież.
Nadaje numer mojej rekla
macji.

może będzie ci potrzebna do wy
robienia nowych dokumentów, w
banku, w wydziale paszportowym.
6. Osobiście pójdź do swojego
banku i poproś o zaświadczenie, że
zastrzegłaś karty. Uważaj, takie
zaświadczenie jest wydawane
tylko na prośbę klienta. Będzie ci
potrzebne w razie reklamacji, gdy
pieniądze z twojego konta, mimo
zastrzeżenia znikną.
7. Sprawdź regulamin swojego
banku. Może okazać się bowiem,

że bank nie odpowiada za kra

dzieże pieniędzy z Twojego konta
jeśli konto nie było wcześniej
ubezpieczone.

Co zrobiłam źle
Teraz, z perspektywy czasu
i doświadczeń wiem co zroNapisz nam o tym
UJeśli spotkała Cę
i niemiła przy
goda i ktoś cię okradł, napisz
nam o tym. Koniecznie dopisz,
jak twoim zdaniem można się
uchronić przed kradzieżą, jakie
błędy popełniłeś, jak powinno sie
w takiej sytuacji zachować.
Czekam na twoje maile:
bogna.skarul@
mediaregionalne.pl

był pod tym względem „zblatowany". A złodzieje dyspo
nowali całym asortymentem
moich dokumentów). Ta blo
kada jest dowodem w banku,
że wina nie leży po twojej
stronie.
M Po siódme, nie licz na
jakąkolwiek pomoc na lo
kalnej policji. Takich j a k ty
mediolańscy policjanci mają
codziennie pewnie z tuzin.
Ale zostaw swój numer tele
fonu na komisariacie i adres
hotelu/pensjonatu,
cam
pingu.
M Po ósme, zanim zało
żyłam konto w swoim banku
powinnam zapytać w jaki
sposób moje pieniądze są chro
nione w razie kradzieży kart
bankomatowych (specjalnie
powinnam się spytać o ochronę
karty na PIN i karty kredy
towej).
H Po dziewiąte, powinnam
poprosić o pokazanie regula
minu w tej sprawie. Jeśli wie
działabym w jaki sposób bank
chroni moje pieniądze, zmie
niłabym bank. M

R E K L A M A

Okazuje się, że jest możliwość bez znajomości PIN-u dostania się na konto w banku i ściągnięcie z niego
Pieniędzy.

jeśli to była karta na PIN (czyli
zdaniem banku bezpieczna).
Powinnam to zrobić natych
miast po zauważeniu, że mnie
okradli. Co prawda nie mia
łabym gwarancji, że z mojego
konta nie znikną pieniądze,
ale miałabym dowód w kon
taktach z bankiem i większą
szansę na blokadę karty.
Uwaga, zrób to j a k tylko
szybko możesz!
H Po piąte, nie musiałam
przejmować się utratą doku
mentów. W końcu duplikaty
można wyrobić za mniejsze
pieniądze niż te, które znik
nęły mi z konta.
M Po szóste, jeszcze w
Polsce powinnam zrobić blókadę w banku na wypłaty go
tówki na j a k najmniejszą
kwotę i koniecznie blokadę na
zakupy w sklepie (to zastrze
żenie często jest ignorowane).
W moim wypadku złodzieje
zrobili zakupy w sklepie
(karta bankomatowa była z
obcego kraju, ale sprzedawcy
nie zakwestionowali jej.
Sklep najprawdopodobniej

Korporacja KORNAS z siedzibą w Kołobrzegu
zatrudni osobę na stanowisko:

- Referent ds. sprzedaży
Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie w branży związanej z nieruchomościami
- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
- odpowiedzialność
- komunikatywność
- kreatywność
-dyspozycyjność

Oferty prosimy składać w Biurze Handlowym KORNAS,
ul. Armii Krajowej 20c/8 w Kołobrzegu,
tel. 606 822 288 bądź drogą elektroniczną na adres:
e.weiwer@kornas.com.pl
1697411K01A

Rząd pracuje nad
Iflwymi przepisami
#szerzającymi
uprawnienia
Straży Granicznej
wobec kontroli
kierów ów.

regiomoto.pl

automania
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eraz to już jest limuzyna
WRAŻENIA Z JAZDY Na polskim rynku pojawił się nowy Jeep Grand Cherokee. O tym modelu można powiedzieć, że jest
już typową limuzyną. Terenowe atuty zeszły na dalszy plan.
Wojciech Frelichowski

DANE TECHNICZNE
tylną. W przypadku śliskich
Jeep Grand Cherokee V8 5,7
nawierzchni system automa
• Dł./szer./wys./rozst. osi:
tycznie przekierowuje moment
4822/1943/1764/2915 mm
Choć Grand Cherokee
obrotowy między osiami, re
zmienił oblicze, to jednak w
• Silnik: benzynowy, 5654 ccm, V8, agując na rzeczywiste arunki
16V
dalszym ciągu wyróżnia się
jazdy. Ponadto elektronika po
• Moc maks.: 352 K
M przy 5200 zwala zwiększać trakcję ka
elementami charakterystycz
obr./min
nymi dla marki. Z przodu jest
żdego z kół i zapobiegać utracie
• Maks. moment obrotowy: 520
siedmiodzielna atrapa chłod
przyczepności.
N
m przy 4200 obr./min
nicy, a po bokach trapezoW praktyce cały ten zespół
• Skrzynia biegów: automatyczna, działa perfekcyjnie i potrafi
idalne, masywne zderzaki.
5-stopniowa
Jednak w stosunku do po
wydobyć auto z naprawdę cię
•
Prędkość maksymalna: 224 km/h żkich sytuacji terenowych. Ale
przedniego modelu karoseria
• Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,7 s 2,3-tonowa masa własna oraz
auta jest bardziej wygładzona
• Średnie zużycie paliwa na 100 kmniemal 5-metrowe nadwozie
i przez to wygląda szykowniej.
(miasto, trasa, średnio):
Wrażenie luksusu podkreślają
nie ułatwiają pokonywania
21,1/10,(T/14,11
chromowane listwy po bokach
przeszkód terenowych.
• Wyposażenie standardowe: m.in.
i z tyłu.
sześć poduszek powietrznych,
Potężna moc
ABS/ESP, elektrycznie sterowane
Nowa kabina
Pod maską testowanego
szyby i lusterka, klimatyzacja
Więcej zmian zaszło w ka
Jeepa pracował benzynowy,
automatyczna dwustrefowa, czujnik
binie auta. Zastosowano mate
ośmiocylindrowy silnik o po
deszczu, system audio CD/MP3,
riały wysokiej klasy, a wra
jemności 5,7 litra i mocy 352
nawigacja, komputer pokładowy.
KM. Jest to sprawdzona jed
żenie wyrafinowania podnoszą
• Cena: 267323 zł
nostka Hemi (ma półokrągłe
miękkie w dotyku po Siedmiodzielna atrapa to diarakteiystyany element Jeepa.
FoŁ Wojciech FrelkhowsJri
komory spalania polepszające
wierzchnie tablicy przyrządów.
Wydłużony rozstaw osi z kolei czemu do historii przeszło ga cach 105 mm wysokości. malny dla jazdy szosowej lub systemu jest
centralna efektywność silnika) znana z
skrzynka rozdzielcza i elektro poprzedniej generacji Granda
powiększa przestrzeń dla pa lopowanie nadwozia, wyczu System ma pięć poziomów terenowej.
W układzie napędowym za nicznie sterowany zespół Cherokee.
sażerów i przewożonych ła walne w poprzednim modelu. ustawienia. Działa automa
Po raz pierwszy w Jeepie do tycznie, lecz może być także stosowano system Quadra- sprzęgłowy aktywnego roz
Stado ponad 350 koni czyni
dunków.
Tablica przyrządów została stępny jest pneumatyczny sterowany manualnie. Do tego -Drive II, w skład którego działu mocy. Na podłożu su z tego Jeepa auto o sportowych
całkowicie zmieniona i wyko system
zawieszenia
o dochodzi system kontroli wchodzi mechanizm różnicowy chym 48 procent momentu ob osiągach. Silnik V8 Hemi ma
nana jest z materiałów mięk zmiennym prześwicie Quadra- trakcji Selec-Terrain pozwala tylnej osi z elektronicznie ogra rotowego trafia na oś przednią, tylko jeden minus - paliwożerkich w dotyku. Takie materiały -Lift o regulowanej w grani jący wybrać tryb napędu opty niczanym poślizgiem. Jądrem a pozostałe 52 procent na ność. Co prawda jednostka ma
układ wyłączający połowę cy
zastosowano nie tylko na desce
lindrów, gdy pełna moc nie jest
rozdzielczej, lecz także na in
potrzebna. Ma to przyczynić
nych elementach w zasięgu
się do oszczędności w zużyciu
ręki kierowcy i pasażerów,
paliwa. W praktyce trudno to
m.in. na wewnętrznych pła
zauważyć, w terenie silnik po
tach drzwi, konsoli i podłokiettrafi zużyć nawet 30 litrów
nikach.
benzyny na 100 km.
Lista wyposażenia kabiny
jest bardzo długa. Nowością
Generalnie nowy Grand
jest dwuczęściowe okno da
Cherokee to samochód z tere
chowe, rozciągające się od kra
nowym napędem, ale wy
wędzi przedniej szyby aż po tył
glądem, wyposażeniem i wy
pojazdu.
kończeniem słusznie aspiruje
do miana limuzyn. Świadczy o
Pod podwoziem
tym także cena - testowana
Auto
ma
całkowicie
wersja Overland kosztuje
niezależne zawieszenie, dzięki Chromowane listwy podkreślają elegangę nadwozia
Rt w*»*
W kabinie zastosowano materiały wysokiej klasy.
f*w*ied.f™iidK>wid267323 zł. •

wojciech.frelichowski@mediaregionalne.pl

Sto tysięcy Yeti

www.reqiomoto.pl

Pod dwóch latach od pre
miery rynkowej Skoda wypro
dukowała stutysięczny egzem
plarz modelu Yeti.
Yeti to auto z segmentu
SUV, które poszerzyło gamę
oferowanych przez czeskiego
producenta modeli i wzmocniło
pozycję marki. Pojazd zyskał
uznanie na wielu europejskich
rynkach. Pod maskę trafiają
silniki beznynowe o mocy od
105 do 160 KM oraz diesle - od
105 do 170 KM.
W ciągu pierwszych czte
rech miesięcy tego roku na
świecie liczba sprzedanych eg
zemplarzy Yeti wzrosła o 34
procent w porównaniu z ana
logicznym okresem ubiegłego
roku, osiągając pułap 22100
egzemplarzy.
(WF)

Wynajmę pomieszczenia

Volvo XC90
W szwedzkim SUV-ie
wykryto niebezpieczne
wycieki z przekładni
kierowniczej. Powoduje to
coraz głośniejszą pracę i

po myjni samochodowej,
stopniowe osłabienie efektu
wspomagania kierownicy.
Usterka stwarza potencjalne
zagrożenie bezpieczeństwa
jazdy.

www.regiomok.pl

Opel Astra GTC
Sportowa nowość Opla jest
irodukowana w Polsce w
ryce General Motors w
Gliwicach.
Auto zachęca potencjalnych

klientów atrakcyjną stylizacją
nadwozia oraz aynamic n y m i silnikami o mocy od
120 do 165 koni
mechanicznych.

lizcrv

zlokalizowane na terenie
Centmm Handlowego
Real w SZCZECINIE.
Pomieszczenie
przejazdowe o powierzchni
około 60 m2, wysokość
4 m, dwie bramy
1598211K01A
wjazdowe
Części samochodowe
HURTOWNIA FILTRÓW
o wymiarach 3x3 m.
75-122 Koszalin, ul. Mieszka I 2a
lei. (94) 346-29-16, 342-64-38
Lokal jest częścią Centrom
Czynne: pon.-pt. 8-17, sob. 8-14
motoryzacyjnego.
• filtry oleju, powietrza, kabinowe do samochodów, klocki hamulcowe IDEALNIE NADAJE SIĘ NA
e paski klinowe wielorowkowe i rozrządu 900 typów
STACJĘ KONTROLI
e japońskie świece zapłonowe firmy DENSO
POJAZDÓW.
• świece żarowe FAI Automotive
Tel. 0606 802101
• klocki hamulcowe 440 referencji
email: ssiwiorek@feuvert.pl
• snstsia -i :-v t-ock sztze* :
aaoóskiti* kettaeskicfc
1612011K01A

AKCESORIA
CZESCI

automama

Cofanie licznika auta przed jego
sprzedażą będzie przestępstwem.
Czytaj na

czwartek 9 czerwca 2011r.

wwwjegiomoto.pl

Samochody pokazano przed ratuszem
WYSTAWY Dostępne dla statystycznego Kowalskiego i te będące obiektami westchnień miłośników motoryzacji. Takie auta można było obejrzeć przez
weekend na XIV Słupskim Forum Motoryzacji.
Marcin Prusak
mardn.prusak@med|aregionalne.p!

W założeniach Słupskie
Forum Motoryzacji przezna
czone było dla każdego - za
równo dla znawców technik
motoryzacyjnych, i tych,
którym samochód służy tylko
do przemieszczania się. Dla

tych pierwszych już w piątek, 3
czerwca, w słupskim ratuszu
zorganizowano konferencję naukowo-techniczną ph. „Inno
wacje w motoryzacji na rzecz
ochrony środowiska".
Jednak głównym punktem
forum była dwudniowa wy
stawa samochodów na placu
Zwycięstwa. Prezentowano

ponad 100 modeli samo
chodów, autobusów, motocykli
i skuterów wodnych z kilku
nastu firm motoryzacyjnych.
Można było zobaczyć było pro
dukty marek dobrze znanych
słupskim kierowcom: Volkswageny, Skody, Toyoty czy
Fiaty, a także auta rzadziej
spotykane na naszych drogach,

m.in.: Lexus i Ssangyong. Co
ciekawe, największą popular
nością wśród zwiedzających
cieszyły się nie samochody do
stępne dla przeciętnego słupszczanina, ale te, na które stać
główwnie krezusów.
Prezentowane na wystawie
pojazdy oglądali zarówno doj
rzali kierowcy, którzy pytali

sprzedawców o szczegóły oferty
sprzedaży, jak i przyszli kie
rowcy, którzy spoglądali na sa
mochody, jak na ciekawostki.
Niestety, już niemal tra
dycją słupskiego forum jest to,
że nie do wszystkich prezento
wanych aut ich wystawcy po
zwalają wchodzić. Kompletnie
niedostępne były np. wysta

wiane skutery wodne. Zawód
sprawiło także słupskie Cen
trum Kształcenia Praktycz
nego, które miało wystawić na
miot ze stacją diagnostyczną
samochodów. Niestety, stoiska
CKP nie było. •
GALERIA ZDJĘĆ NA
www.gp24.pl/fotogalerie

Zderzenia

Autem może być także
autobus, frajerze
cjami, auto zastępcze ma
być refundowane automa
tycznie tylko prowadzącym
działalność gospodarczą. Ci,
którzy nie są biznesme
nami, j a k np. pan Stani
sław, muszą w skompliko
wany sposób wykazywać, że
faktycznie nie mogli się
Marcin Sarnowski
obejść bez samochodu.
marcin.bamowski@mediaregionalne.pl
Ubezpieczyciele jakby
edług
konstytucji wychodzą z założenia, że
mamy równe prawa. osoby fizyczne mają samo
W praktyce ubezpieczyciele chody wyłącznie dla przy
dzielą nas na lepszych i jemności i zbytków, więc
gorszych. W przypadku równie dobrze mogą się
szkody z OC biznesmen bez obejść bez nich. I w zamian
problemu dostanie auto skorzystać np. z komuni
zastępcze. Inwalida z kacji zbiorowej.
I dlatego, jak czytamy w
chorym kręgosłupem będzie
jednym z wewnętrznych
miał problem.
Pan Stanisław z Łosina ubezpieczeniowych doku
pod Słupskiem ma 70 lat, mentów, odszkodowanie za
zastępczy
chory kręgosłup i pierwszą samochód
grupę inwalidzką. Nie otrzyma tylko poszkodo
dawno jakieś auto uderzyło wany, który j a k o osoba fi
w tył jego Fiata. Natych zyczna nieprowadząca dzia
miast zgłosił szkodę w PTU, łalności gospodarczej nie
firmie ubezpieczeniowej, w mógł zaspokoić swoich po
której sprawca miał wyku trzeb konsumpcyjnych i ży
ciowych w inny sposób, w
pione OC.
szczególności poprzez ko
— Już w zgłoszeniu tele
rzystanie z ogólnodostęp
fonicznym, które było na nych środków transportu.
grywane, powiedziałem, że (...) Roszczenie o pokrycie
będę potrzebował samo kosztów wynajmu pojazdu
chodu zastępczego - pod zastępczego wymaga nale
kreśla. Auto wynajął tanio, żytego udowodnienia przez
bo od znajomego. Spisali
formalną umowę. — I oni wynajmu pojazdu zastęp
teraz nie chcą mi zrefun czego oraz właściwego
dować
tego
wydatku jego udokumentowania. Na
— skarży się poszkodowany. poszkodowanym ciąży po
A chodzi o 1300 zł za wy
pożyczenie pojazdu na 14 nadto obowiązek minimali
dni. Pan Stanisław już za zacji szkody i przeciwdzia
płacił, a znajomy będzie mu łania zwiększaniu j e j
siał wpisać tę kwotę w swój rozmiarów".
Pan Stanisław zapo
PIT. Dodaje, że kwota by
łaby mniejsza, gdyby ubez wiada, że pójdzie z tym
pieczyciel działał szybciej. - ubezpieczycielem do sądu.
Na rzeczoznawcę czekałem - To skandal, że muszę im
siedem dni, kolejne siedem jeszcze udowadniać, że
zajęła naprawa - mówi in mieszkam na wsi, co
walida.
dziennie dowożę wnuka do
PTU jednak w ogóle nie szkoły, jeżdżę do sklepu, do
wnika w te niuanse. Od apteki po leki dla siebie i
rzuca wniosek o refundację żony i że w naszym wieku
kosztów auta zastępczego co po prostu czujemy się bez
do zasady. - Nie należą się, pieczniej, gdy pod domem
bo przez czas, kiedy auto stoi samochód - mówi zde
było w naprawie, mógł pan sperowany inwalida. W
korzystać z autobusów ko
MASZ PROBLEM Z AUTEM
munikacji publicznej albo z
LUB Z UBEZPIECZYCIELEM?
taksówek - podniesiono w ZADZWOŃ P0DNRTEL. 697
odmowie.
To typowy sposób dzia 770 219 LUB WYŚLIJ E-MAIL
łania wszystkich ubezpie NA ADRES:
czycieli w Polsce. Zgodnie z marcin.bamowski@
wewnętrznymi instruk mediaregionalne.pl

W

DEZYNFEKCJA K L I M A T Y Z A C J I 79 ZŁ*
W Y M I A N A FILTRA P R Z E C I W P Y Ł K O W E G O
OBIE USŁUGI R A Z E M 189 ZŁ 4

119 ZŁ*

* Oferta dotyczy Peugeot 206, 307, 406 i Partner Origin.

www.peugeot.pl

A U T O R Y Z O W A N Y SERWIS PEUGEOT
Sprawdź nasze superniskie ceny! Teraz dezynfekcja klimatyzacji w Peugeot
206, 307, 406 i Partner Origin kosztuje tylko 7 9 zł. Wymiana filtra
przeciwpylkowego w tych modelach kosztuje jedynie 1 1 9 zł. Potqcz
obie usługi i zapłać tylko 1 8 9 zł. Sprawdź superceny dla pozostałych
modeli obowiązujące w dniach 16.05-1.07.2011 r. Zapraszamy!

PEUGEOT
MOTION &EMOTION

Zapraszamy do NOWEGO autoryzowanego
salonu i serwisu Peugeot w Koszalinie
MOJSIUK MOTOR Sp. J.
Stare Bielice 27C k/Koszalina, tel.: 94/342 51 00
www.mojsiukmotor.peugeot.pl

•
Q

www.regiomoto.pl

czwartek 9 czerwca 2011 r.

Klima lubi regularny serwis
PORADY Po to, aby jeździe w komforcie w czasie upałów, klimatyzacja samochodowa wymaga regularnego
serwisowania, nawet jeśli działa w miarę prawidłowo. Warto jej używać także zimą.
Piotr Walczak

O czym warto pamiętać

piotr.waloak@mediaregionalne.pl

m uruchomienie klimatyzacji raz
na kilka dni, przynajmniej na 10
minut, pozwoli zachować spraw
ność kompresora
d raz na rok skontrolować ilość
czynnika chłodzącego w układzie
oraz stan filtra kabinowego
M regularnie korzystać z pro
duktów przeciwbakteryjnych i
zwalczających nieprzyjemne za
pachy
* napełniać układ klimatyzacji
nowym czynnikiem chłodzącym
raz na dwa lata, wymiana filtra
kabinowego co 30 tys. km lub co
dwa lata
m w przypadku niewłaściwie
działającej klimatyzacji mamy do
czynienia z: wdychaniem zanie
czyszczonego powietrza w czasie
jazdy, wydobywaniem się nie
przyjemnych zapachów z układu,
nagromadzeniem bakterii i
grzybów, brakiem lub nieregu
larnym wytwarzaniem chłod
nego powietrza, niedosta
tecznym odparowywaniem szyby
przedniej, wzrostem hałasu sys
temu klimatyzacji, wzrostem zu
życia paliwa.

Kilka dni upałów wystar
czyło, aby serwisy zapełniły się
autami, w których klimaty
zacja odmówiła posłuszeństwa.
- Problem pojawia się, kiedy
przez dłuższy czas klimatyzacji
w ogóle nie uruchamiamy, na
przykład zimą, albo gdy pojazd
stoi nieużywany - mówi Rafał
Kulikowski z serwisu Toyota
Auto Park. - Tymczasem kli
matyzację trzeba włączać przy
najmniej raz w tygodniu.
Dzięki temu układ zostanie
przesmarowany.
W układzie klimatyzacji
znajduje się czynnik chłodzący.
Jest w nim także olej,
którego zadaniem jest przede
wszystkim
smarowanie
sprężarki, dzięki czemu działać
ona może długo i bezawaryjnie.
Poza tym nieuruchamianie
klimatyzacji przynajmniej raz
w tygodniu może być powodem
uszkodzenia kompresora. Jeśli
układ nie pracuje przez pół
roku może dojść do jego zapie
czenia się.
Nieprzyjemny zapach
Kilka miesięcy przestoju w
pracy klimatyzacji może też
prowadzić do tego, że po jej
włączeniu na wiosnę w kabinie
pojawia się nieprzyjemny za
pach. Powodem jest oszraniający się parownik. Powstająca
następnie wilgoć wraz z zanie
czyszczeniami jest idealnym
miejscem do rozwoju grzybów i
bakterii chorobotwórczych. W
chwili uruchomienia klimy
wszystko to wtłaczane zostaje
do naszego auta.
Dlatego po zimie dobrzejest
klimatyzację zdezynfekować i
oczyścić. O odgrzybieniu warto
pamiętać nawet jeśli z kratek
wentylacyjnych nie wydobywa
się brzydki zapach.
Odgrzybianie klimatyzacji
Do wyboru są trzy sposoby

przyjemnym zapachem, jeśli
nie wymienimy tego filtra.
z niego 10-15 proc. substancji
Element należy wymieniać
chłodzącej. W chwili, gdy średnio po przejechaniu 30 ty
krąży w nim jedynie połowa sięcy kilometrów lub co dwa
ilości czynnika, klimatyzator lata. Jeśli jednak często je
samochodowy traci 75 proc. ździmy po szutrach, lepiej wy
wydajności chłodzenia powie mieniać go częściej. Wymiana
trza. Za pełną wymianę czyn filtra kabinowego, w zależności
nika zapłacimy w granicach od modelu auta, kosztuje od 70
150-200 zł.
do 120 zł.
Pamiętajmy, że optymalna
Wymiana filtra
temperatura w samochodzie to
20-22 stopnie Celsjusza, ale
kabinowego
Filtr ten, zwany także py należy mieć na uwadze, żeby
łkowym, zatrzymuje brud i nie obniżać jej o więcej niż
kurz, który mógłby dostać się kilka stopni w stosunku do pa
do wnętrza auta. Problem w nującej na zewnątrz. Duża
tym, że nasiąka także wilgocią. różnica temperatur bywa przy
Często zatem zdarza się, że czyną szoku termicznego,
nawet odgrzybienie klimaty który powoduje spadek odpor
zacji nie zda egzaminu i nadal ności organizmu i może być po
będziemy mieli problem z nie- wodem przeziębienia. •
Fot Piotr Walaak

na odgrzybienie układu klima
tyzacji: mechaniczny, ozono
wanie, czyszczenie parownika.
Pierwszy z nich polega na
wpuszczeniu do układu zwią
zków chemicznych, które przez
pewien czas krążą w nim i za
bija zarazki. Taka usługa kosz
tuje 60-70 zł.
Druga możliwość - ozono
wanie - to operacja, którą wy
konują jedynie specjalistyczne
warsztaty. Do samochodu
wstawiany jest ozonator, a
ozon dzięki swoim właściwo
ściom eliminuje bakterie. Cena
takiego zabiegu wynosi około
60 zł.
Najbardziej skutecznym,
ale też i najbardziej praco
chłonnym sposobem jest

czyszczenie parownika. Zale
cane to jest w chwili, gdy ani
ozonowanie, ani chemia nic
nie dają. Tutaj trzeba liczyć
się z kosztem o kilkadziesiąt
złotych większym niż przy
użyciu wyżej wymienionych
metod.

się bakterii z ich okolic. Bu
dowa nawiewów jest na tyle
skomplikowana, że uniemo
żliwia dotarcie substancji
czyszczącej do parownika. Za
wsze przed użyciem takiego
środka należy przeczytać in
strukcję.

Preparaty czyszczące
Wymiana czynnika
Co prawda klimatyzację mo chłodzącego
żemy starać się odgrzybić rów
Raz na dwa lata w układzie
nież na własną rękę - za po klimatyzacji trzeba wymienić
mocą środków kupionych w gaz, czyli czynnik chłodzący,
sklepach - ale to prowizo który zbiera drobne zanie
ryczne i mało skuteczne czyszczenia. Po odessaniu i
czynnika chłodzącego układ
rozwiązanie.
Kierowcy
najczęściej napełnia się nowym.
wpuszczają taki środek do
Warto przy tym wiedzieć,
otworów wentylacyjnych, ale że nawet gdy układ jest
zabieg pomoże jedynie pozbyć szczelny, w ciągu roku ubywa

sen

samochody używane i nowe,

nowych i używanych

W motocykle.

0

oferta dla dealerów, autokomisów
I sklepów motoryzacyjnych

Informacje: aktualności,
porady:

spork Formuła 1, rajdy

bezpieczeństwo, timing
654011K01A

reklama

cwartek9aerwca20nr.
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W następnej Automanii, która ukaże się
w „Głosie" 16 czerwca, zamieścimy m.in.

www.peugeot.pl

POKAŻ CHARAKTER
W N O W Y M PEUGEOT 308
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Test Peugeota 3008

Francuski Peugeot podążył drogą, którą mają już za sobą np.
amerykańskie marki i zaproponował crossovera. Model 3008,
połączenie vana i kombi, spisuje się całkiem nieźle.

Poznaj charakter n o w e g o Peugeot 3 0 8 podczas D n i O t w a r t y c h ! Przyjdź
d o salonu Peugeot w dniach 9-11 czerwca, w e ź udział w konkursie
i w y g r a j „Weekend z charakterem" w Paryżu a l b o inną atrakcyjną
nagrodę dopasowaną d o T w o j e g o charakteru.
Model Peugeot 308 po raz drugi z rzędu znalazł się w czołówce
w rankingu niezawodności A D A C .

Felgi stalowe kontra aluminiowe

Felgi aluminiowe zdaniem wielu kierowców są lepsze od
stalowych, ale nie nadają się do zimowej eksploatacji. Za to te
stalowe są dużo tańsze od aluminiowych. Zatem, które wybrać?

P E U C EO

T

MOT,ON eMOT,ON

N O W Y P E U G E O T3 0 S

*

ANKRIS!tXXZXZ

f i l iU l i I w ?
teł. (0-59) 841-24-81
autoryzowany dealer f8X (0-59)'841-24-80
w w w . a n k r l s . p e u g e o t . p l e-mafl: ankrf3@peugeoLcom.pl

132111K03E

Bravo już od
J j P u n t o j u żo d

32 490 zł
Sprawdź też kredyt 5x0%.
_
_
GAZOPOL

ul. Morska 49, Koszalin
tel. 94 345 30 07

Promocyjna oferta na akcesoria.

Punkt informacyjny
w Kołobrzegu

Auto Diug

ul. Poznańska 74, Słupsk, tel. 59 848 99 99
www.autodiug.pl,www.autodiug.ffiat.pl

P~»ntou,«n» « n w h n d v stanowią jedynie Ilustrację. Liczba samochodów dostępnych w promocji ograniczona. Podane ceny promocyjne dotyczą wersji Fresh. Kredyt 5x0% - RRSO 5,15% (wpłato własna 5%, opłato przygotowawcza 5%,
Stot bezmożliwoścl przedłużenia). Kredyt 5x0% dostępny dla modeli Panda I Puntorokprodukcji 201012011 z wyłączeniem wersji Fresh I diesel oraz dla modelu Bravorokprodukc]! 2010. Promocyjne ceny
S x f f T R O T O * nie łączy się z Innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w tym samym czasie. Szczegóły w salonach I na www.flat.pl.
1694511K01A

*i i *i m
im
im
i i 111*1111*11111

o głoszenia d robne

czwartek 9 czerwca 2011 r.

FIAT doblo furgon, ładowność
750 kg (2004), stan bdb, tanio,
kupiony w salonie, Słupsk,
tel. 503-911-803. (GP)

(GK)- obszar koszaliński numerów kierunkowych:
94 koszalińska, 59 słupska
(GP)obszair słupski
(GS)- obszar szczeciński 91 szczecińska

600511K03/A

FORD Focus 2007r. diesel,
22,800 zł. 501-316-151. (GK)

«•

1696611K01/A

RUBRYKI!
w porządku alfabetycznym szukaj na stronie *

KAWASAKI 750, tel. 501-177-702.
(GP)
KAŻDE auto kupię,
602-589-000. (GK)
LAGUNA, 2.2TDI, 1997r., klima,
kombi, 4000zł, 59/821-37-16.
(GP)
601411K03/A

Auto sprzedaż

20

MATIZOOr. 796084-335.

Oddam za darmo

(GK)
1683211K01/B

MATIZ Joy, 2000r., srebrny, 81 tys.
km, tel. 601-833-145. (GP)
592411K03/A

20

MAZDA 323 (2002) 787786100.
(GK)

Praca szukam

1665111K01/A

Gabinety lekarskie

20

Rolnictwo

'

Towarzyskie

23

Transport

23

583111K03/A

Nauka korepetycje

Usługi

24

MONDEO (2001) TDDI,
668-153-808 (GK)

Nauka kursy

Wypoczynek Turystyka

24

NISSAN Vanette Cargo 2,5 D,
1997 r, 5300 zł, 602-7348-27.
(GK)

21

Zdrowie Uroda

24

Nieruchomości kupno

21

Zguby

24

Nierudwmośd sprzedaż

21

Zwierzęta

24

Nieruchomo» wynajem

21

SUPEREKSPRES

24

AUTO KUPNO

AUTO - KASACJA; ZŁOMOSTAL
KOSZALIN UL MIESZKA I2A.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRANSPORT GRATIS.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 94/34-24-853,502-392-802.
Auto skup, 796-084-335.
(GK)
1114911X01/*
(GK)
1683211K01/A
AUTO - Komis skup, zamiana.
!I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Słupsk, Morska, 606-206077
! 111! 1111! 11! 1111111!!
(GP)
:
1807710K03/A
ROZBITE, ZŁOMOWANIE, SKUP.
AUTOSKUP, Szczecin 660-994499
602-506-359. (GK)
4059910K01/A
(GS)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Skup aut!
KAŻDE auto kupię
Sprawne (97-10r). Gotówka,
889442-249. (GK)
dojeżdżamy. 509-270-859.
www.autohandel.info.pl (GS)
..44410K02/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Całe - skup, złomowanie
603-767-991. (GK)

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

4059910K01/B

! ! ! ! ! ! ! ! 1111AUTOKASACJA,
TEL 728461-879,660-487-304.
(GK)
125310K04/A

! ! ! ! ! 11 KAŻDE DO 500 ZŁ,
TEL 728-461-879,660-487-304.
(GK)
125310K04/B

! ! ! ! Auta do 5000 zł,
502-992-198. (GPj
:

! ! ! I AUTA I busy powypadkowe,
skup - sprzedaż, części T-4.
504-672-242 (GS)
1911S02/A

! Auta używane kupię.
607- 866-850. (GS)

"MAX-CAR Auto-Komis" Największy
wybór, Kredyty Leasingi -najniższe
ceny. www.max-car.pl 943465916.
(GK)
.

1604611K01/A

AUDI 80 1,8 Kat. 1989r. Dobry,
garażowany. Tel 607924288.
(GK)
1709811K01/A

500611K03/A

1606411K01/A

KSIĘGOWOŚĆ, zwrot VAT.
Profesjonalnie! K-lin, 94-346-49-34.
(GK)
1654911K01/A

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

OKULAR 2.8 V6 + gaz
695468073. (GK)
1670211K01/A

OMEGA 94r. D. 2800 zł.
695468073 (GK)
1670211K01/B

OPEL Sintra 2.21997,
tel. 609139330 (N)
1675711K01/A

ORYGINALNA Caravela 2000r.
609-857-627. (GK)
1710011K01/A

PASSAT combi 1996r. klimatyzacja,
1,9 TDI602-667-666. (GK)
1687111K01/A

PEUGEOT Partner '98r.
880-660-313. (GK)
PEUGEOT Partner, 1,4 Kobylnica,
604-289-092. (GP)

1691011K01A

! ! ! ! ! ! ! ! ! WYPOŻYCZALNIA
Sprzętu Budowlanego i
Ogrodniczego: mlnlkopaikl
zagęszczarki, cykllnlarkl,
glebogryzarki, wertykulatory...
ZENIT BAU, Mieszka I-go 24,
94-342-62-16. (GK)
170t

I ! ! ! ! ZIEMIĘ przyjmę
502-064-894. (GK)

—

599511K03/A

TOYOTA Avensis (2001)
787786100. (GK)
TOYOTA Avensis 2,0 diesel
kombi 2006r. 797425-577.

AŻURY betonowe (Ameba) tanio.
"Budżel" Słupsk,
tel.602-34-00-42. (GP)
516611K03/A

BALUSTRADY, ogrodź.
513-685-847. (GK)
1607411K01/A

BUDOWA DOMÓW 501674 584.
(GK)
1434811K01/A

BUDOWA domów, itp.,
788-248-335. (GK)

—

1664711K01/A

TOYOTA Yaris Sol (2006) 1,3V.
608-307-995 (GP)
594611K03/A

VOLVO S80 2,4 benzyna + gaz,
BMW E 38 99r. 603-934469. (GK) 2003r„ skuter Suzuki Burgman,
1679411K01/A
poj. 400,2000r., 695408-230.
CITROEN Berlingo 'OOr.
(GK)
1692311K0VA
880-660-313 (GK)
1702911K01/A
VW Golf 1,9 TDI,1999r., tel.
CITROEN Berlingo, 2,0 HDI, (2004) 501-146-849. (GK)
72411K05/A
17.500 zł, 660497-575. (GK)
1696111K01/A
VW Golf 1.9 TDi kombi, hak, (1997)
CITROEN C3 II 1,1 Furio X 05 r.
787-896-928. (GK)
1697311K01/A
Salon Polska, serwisowany, ASO
VW Golf 4,1,4,2000r., 9900 PLN,
65 tys. km; Cena 17 tys. zł,
883-746-878. (GK)
tel. 668-393-183. (GK)
1807710K03/B

1677111K01/A

CORSA 1,2B, 2003r„ 883-746578. VW Passat 1,9 TDI 2000 r.
884-178-930. (GK)
(GK)

CYKUNOWANIE bezpył.
94-3416-120. (GK)
162M11K0VA

(GK)

60011K05/J

1689511K01/A

POLBRUK

Od 18 zł/m2 602-333-871. (GK)
1695511K01/A

1704411K01/A

SYSTEMY rynnowe 50%,
505-171-321 (GP)
583311K03/E

TARASOWA deska egzotyczna,
sprzedaż, montaż.
www.fagus.com.pl Noskowo,
tel. 502488-750. (GP)
TYNKI maszynowe, gipsowe,
tradycyjne, tel. 601-597-349. (GP)
553011K03/B

TYNKI maszynowe, tel.
500435-310. (GK)
71211K05/A

TYNKI tradycyjne, 723-667-448.
(GK)
1691511K01/A

UTYLIZACJA eternitu, rozbiórki
wszelkich obiektów. 515-307-315
(GK)

GABfNEI

DACHY- dekarstwo 94/3412184.
(GK)

1585711K01/A

ELEWACJE, drzwi, okna
692000523. (GK)
—

—

1685911K01/A

FIRMA GNIADY&GNIADY S.C.
posiada jeszcze wolne terminy
do budowy domów od A do Z,
608-652-542,
info@gniadygniady.com (GK)
1679311K01/A

GRZEJNIKI stalowe panelowe 50%.
505-171-321 (GP)
583311K03/D

KAMIEŃ, kostka - ogrodzenia,
wjazdy, 510-938452. (GK)
1696811K01/A

KOPARKO-ładowarka minikoparki,
przyłącza wod.-kan., gaz
607610610. (GK)

t

m

• Możliwość prolongowania
terminu płatności

tel. 505-500-509,600-600-268

177511S01-A

I ! ! ! I! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

WARIANT - ATRAKCYJNE KREDYTY
GOTÓWKOWE I KONSOLIDACYJNE,
W TYM POD ZASTAW
NIERUCHOMOŚCI. ROLNICY I
OSOBY BEZ HISTORII KREDYTOWEJ.
DLA FIRM NA OŚWIADCZENIE DO
150 TYS., DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ DO 15 TYS.
KOSZALIN, ULPOŁTAWSKA1,
TEL.94/3422199. (GK)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KREDYTY: na oświadczenie
do 20.000 zł; konsolidacyjne
do 100.000 zł-tel. 94/342-3060,
784-840407. (GK)

1600711K01/A

ABSOLUTNY Nol 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.: 600-939-010,
604-512-805. (GS)
175511S01/A

305911K03/B

L

• Dogodne warunki spłat

1621211K01/A

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

578411K03/A

!!! KONSTRUKCJE HALE WIATY
GARAŻE OCYNK160 ZŁ/ELEMENT.
603-253-214 WIELKOPOLSKA
(N)

50911K05/B
1665111K01/B

583311K03/C

POKRYCIA dachowe, więźby,
elewacje, 665430-509. (GK)

1672711K01/A

BLACHA płaska od 13,90 zł za
SEICENTO stan bdb. i komplet kół z m/kw, tel. 505-171-321. (GP)
583311K03/B
oponami zimowymi 662-660-701.
BLACHA trapez od 13,90 zł za
(GK)
m/kw, tel. 505-171-321. (GP)
1681711K01/A
583311K03/A
SKUTERY markowe z Niemiec,
BRUKARSTWO,
790-370-909.
(GP)
603-600-412. (GK)
521411K03/A
1409811K01/A

1806510K03/A

PAPA zgrzewalna od lOzł za m,
tel. 505-171-321. (GP)

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

1671411K01/B

SUPEROKAZJA! Toyota Yaris 1.4
04, 2009r., 603-075-745.
(GP)

OKNA

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

93510S01/A

- roboty budowlane związane z
termomodernizacją dwunastu
budynków mieszkalnych w Koszalinie.
Specyfikację warunków przetargu
można odebrać w siedzibie KSM „Nasz
Dom" w K o s z a l i n i e przy u l .
Szymanowskiego 14 pokój nr 1
(sekretariat).
Termin składania ofert do dnia
22.06.2011 r.

591011K03/A

RENAULT Mascott, chłodnia, 2000r.
powyżej 3,51.502-106-350.
(GK)

1571211K01/B

SCHODY drewniane. 607-105-396,
www.schody-tralex.pl (GS)

. 1636811K01/A

1702911K01/B

MINIKOPARKĄ 602-184437. (GK)

1691311K01/A

Koszalińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nasz Dom" w
Koszalinie
ogłasza przetarg na:

i renciści, prowadzący
działalność, rolnicy
• W y p ł a t a natychmiast!!!

1657611K01/A

1638411K01/A

1650511K01/A

1672711K01/B

USŁUGI księgowe - promocja letnia, POLBRUK, kamień, granit,
341-03-18,600-746-175. (GK)
795-733-518. (GK) .

BUDOWNICTWO

Chwilówka!!
• również z zajęciami

1554211K01/A

BIURO Podatkowe: księgi, kadry
płace, ZUS. Koszalin,94-342-79-28.
(GK)

575711K03/B

MERCEDES C200 CDI, 2000r„
okazja 16000zł, tel. 601-636-852
(GP)

1571211K01/A

KOPARKO-łADOWARKA
502-064-894 (GK)
MALOWANIE, remonty,
500-354-255. (GK)

AŻ 3000 zł pożyczki, szybko,
na Jasnych zasadach i bez
zbędnych formalności.
Provldent 600 400 295 7 dni w
tygodniu 7:00-21:00 (GK)

MERCEDES 124 (1994) 2.50, V20,
stan bdb, tel. 512-361-858.
(GP)
MERCEDES 290 TD 97r.
509391810 (GK)

KOPARKO- ładowarką 602184437.
(GK)

1491411KC

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

1699811K01/A

1678111K01/A

Nauka jazdy

! ! ! ! ! ! PROBLEM z dłużnikiemNo problem!!! Tel. 94-347-3246.
(GK)

MAZDA 626,2,OD 1994 r.Tel.
606-307-224. (GK)

20 I Różne
Matrymonialne

BIZNES

BEZ bik-u, szybka gotówka,
konsolidacja do 150 tys., dojazd do
klienta, 703403-026 (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. 0-604-512405,
600-939-010. (GS)
175511S01/B

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

m

I ! ! ! ! ! ! ! ! Ginekolog,
500-730400 (GP)
467511K03/A

! ! ! ! STOMATOLOG. Osiedle
Bukowe. Koszalin, tel.
94/343-84-68. (GK)

1469011K01/B

1655311K01/A

! Ginekolog 506-553-556

1373111K01/A

GOTÓWKA Białogard, 692-723453.
(GK)

(N)
1649111K01/A

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

HACJENDA- gotówkowe,
konsolidacje, bez BIK. Zwycięstwa
16 (nad CCC). 94/347/-74-9S;
699-186-581. (GK)
KREDYTY- Oddłużenia,
886-552-857 (GK)

m

1585911K01/A

;

GINEKOLOG kobieta 504444S74
(N)

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

GINEKOLOG, A-Z 697-788-103
(N)

KREDYTY, chwilówki bez BIK,
602-552-138. (GK)

1649011K01/A

1698611K01/A

GINEKOLOG, tel. 886-264491.
(GS)
•

7111S02/A

MAMMOGRAFIĘ 094/341-26-15
Staszica 8a. (GK)
445111K01/A

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

m

m

1789310K03/A

t

NOWY kredyt gotówkowy, Koszalin,
94/341-02-32 (GK)
1679111K01/A

NOWY kredyt gotówkowy, Szczecin,
tel. 91/464-6688. (GK)

1679111K01/B

POŻYCZKI, Koszalin 518016-606.
(GK)

rammoi/A

SPŁATA innych, 501-354825
(GP)

KUPNO

ł

ALTANĘ, 604-912-816. (GK)

1694711K01/A

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

KREDYTY
I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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)

PŁYTY drogowe, jumbo. Płyty
oporowe "Elki", trelinkę kupię,
505-613-022. (GS)
29311S02/A

SKUP KATALIZATORÓW,
512984826 (N)

1100511K01/A

TELEFONY KOMÓRKOWE,
SPRAWNE, KOMPLETNE.
K-UN, 94/722-06-06. (GK)
16551HK0VA

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

ogłoszenia drobne

czwartek 9 czerwca 2011 r.

NAUKA
KOREPETYCJE

HmYMOHIALNE
SAMOTNY emeryt lat 69 z
mieszkaniem pozna Panią
w wieku lat 57 - 69 bez nałogów
z Koszalina i okolic. Na zawsze.
Jan 725-070-873. (GK)
1709511K0VA

MOTORYZACJA

13011K01/C

M M I I 11 AUTANAGAZfBRClRATYRAFGaKOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337 (GP)

89811K03/A

I ! ! ! ! ! ! ! AUTMAZ-SERWIS
Montaż naprawa. Raty. Koszalin,
Lechicka 74, tel. 94/34309-55;
60505-20-30. (GK)
167721W*

111! 111! OPONY NOWE,
OSOBOWE, ROLNICZE, CIĘŻAROWE,
DUŻY WYBÓR OPON I FELG
UŻYWANYCH. KUMA SERWIS
PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH. OUEIE.
BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,
94-311-85-33. (GK)
S1111K05/C

I ! ! ! ! ! AUTOALARMY
502-532-639. (GK)
!!!AUTO-GAZ JAMNO
94/346-91-15. (GK)

"DE-EM" korepetycje 604-072-369
(GK)
1

Współpraca z nami zapewnia Klientom

1606311K01/A

CHEMIA 691437579

(N)

MATEMATYKA 603-325455.

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

AKUS

oszczędność czasu,finansów,zwiększa
komfort i bezpieczeństwo transakcji

1532711K01/A

(GK)

1596411K01/A

MATEMATYKA. K-lin, 513044841.
^

straty - czysty zysk

1583211K0J/»

OKAZJA!!! 2-pok., zrobione,
rej. Centrum-JEDYNE 142.000,-

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

—

poremoncie,z wyposażeniem, balkon,
rej. Jana Pawia H, 139.000,okazja 3-pok. (59), loggia
rej. Władysława IV, tylko 215.000,-

570311K03/A

"AUTONAUKA" Tkaczyk
943471177. (GK)

dom z wyposażeniem,
^Potek

;cyjny

1610911K01/A

DUET A,B.B+E,C,C+E,
60240-50-31. (GK)

3-pok., poremoncie, balkon,
rej. Zubrzyckiego, 187.000,-

1460811K01/A

SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.
(GK)
1605511K01/A
TURBO L 788955300 Raty,
Promocje. (GK)

bezczynszowe, nowe, os. Bukowe,
z wyposażeniem, 66 m2,203.000,poremoncie, 2-pok. (48), balkon
rej. Władysława IV, 190.000,-

1573111K01/A

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ

dwupoziomowe (82), na nowym osiedlu,
rei. Politechniki - 290.000,--•Hi nar-"
ładne 3-pok., Ip., balkon
bezczynszowy parter domu (70),
z ogrodem,rej. Karłowicza, 269.000,2-pok. (46), rej. Wojska Polskiego,
loggia, tylko 175.000,-

1654811K01/A

—

43911K01/A

I ! I Firma "Auto Dubnlckl":
Blacharstwo- LakiernlctwoMechanlka- wszystkie marki.
Przyjmowanie szkód
komunikacyjnych- rozliczenie
bezgotówkowe z firmami
ubezpieczeniowymi. Na czas
naprawy samochód zastępczy.
Koszalin, Połczyńska 117,
94/341-02-44,347-14-37.
(GK)

1574211K01/B

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

1594111K01/A

—

AUTOCZĘŚCI, usługi,
59/84-29-766. (GP)

1653911K01/A

470711K03/A

AUTODOMASZ Tłumiki, Słupsk,
Bałtycka 8,59/8414842,
Bolesławice, 59/841-53-53. (GP)
—

73211K03/A

AUTOSZYBY i sprzedaż, montaż,
naprawa + części= TANIO!!!! „AUTO
BLACH"-94-34-111-28,
502-327-500. (GK)

! Twój Dom 3 POK Wańkowicza
214 000 z ogródkiem
535 250210
www.twojdom-koszalin.pl (GK)

1343211K0VA

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

1635111K01/A

OPONY

1607011K01/A

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

(obok Związkowca)
ZADZWOŃ 94 345-22-75
www.abakus-nieruchomosci.pl J
1580111K01H

2011S0Z/A

"ALTO"

Zapraszamy 10.06. w godz. 15-19
Dom Kretomino ul. Zachodnia 21
94/345-71-81; www.alt04C.pl

^

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

1708211K01/D

•INTERHOUSE" 2-pokojowe (38)
Garlickiego 169.000,- (GK)
Akademicka

PIŁSUDSKIEGO 5,94/342-38-39,
605400-905; www.ankam.com.pl
"ANKAM" 3fok. Jana Pawła II
16598UK0V*

( G K )

"ANKAM" domek letniskowy
Chłopy 45.000 (GK)
1660011K01/A
"ANKAM" pensjonat Mielenko
.

( G K )

1659911*01/*

"CENTER"

1708111K01/A

"INTERHOUSE"

Nieruchomości
Marzenna Zientarska
Koszalin ul. Zwycięstwa 77/4
tel. 94 34188 75
kom. 883 408 867

www.interhouse.nieruchomosci.pl
)

1708211K01/A

"INTERHOUSE"! Nowa Inwestycja
REZYDENCJA OGRODY - mieszkania
30-63 mkw., garaże, windy ( G K ^
"INTERHOUSE"! Newe lokale
usługowe • Zwycięstwa (GK)

1708211K01/E

•INTERHOUSE-! Newe mieszkania
deweloperskie - ul. Żytnia,
od 3432 zł/m2 bnitto (GK)
1

1708211K01/G

"INTERHOUSE" Dom-bliźniak,
Władysława IV (GK)

1706211K01/F

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

1708211K01/H

"KIUAN"

1708211K01/C

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)

—

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

1708111K01/B

CENTER Tradycji (54) II piętro 195
tys, Sucharskiego (41) I piętro 179
tys. (GK)
1708111KOVF

CHAŁUPY 10 arów 67,000 zł
889-213-731. (GK)
DEPTAK Tu I Tam centrom
Koszalin - ul. Dzieci
Wrzesińskich rezerwacja
mieszkań - budynek „d" od 37
do 73 m2.505137892. (GK)
1660811K01/A

DOM + budynki, Słupsk,
601-796-820 (GP)
500311K03/B

DOM 8km. od Bytowa,
609-559-680 (GP)
561211K03/A

1125811K0VC

1676111K01/A

DOM-Mścice 607103890

(N)

DOM na wsi, duża działka,
602-220-765. (GK)
DOM okolice Koszalina lub
zamienię na 2 mieszk.
w K-linie. 516758389. (GK)
DOM szeregowy Słupsk,
tel. 695-611-053. (GP)
555811K03/A

2-POKOJOWE Konikowo,
888290211. (GK)

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

1709711K01/A

591311K03/A

teiOlKOl/l

3-POK. sprzedam 516-587-239.
(GK)

1798010K03/C

DWUPOZIOMOWE 75,5 mkw., Illp.
ul. Spasowskiego 605-840895.
(GK)

179801»««»

MIĘDZYWODZIE - pensjonat
30 łóżek 800 tys. 606-68&684.
(GK)
986011K01/A

NOWE Bielice 5zł/m2. 781840374
(N)

1660911KO1/A

DZIAŁKA bud. 1350 mkw.
ul. Borówkowa (pod lasem)
661426-595 (GK)

1264811K01/A

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

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

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

DZIAŁKI budowlane i rekreacyjne
Sianów, 783441-084. (GK)
1696211K0VA

DZIAŁKI budowlane uzbrojoneniedrogo. 504-289425. (GK)
:

OBIEKT magazynowo -produkcyjny,
1692 m2, Białogard, 880611-208.
(GK)
OMEGA -obrót wyceny,
Słupsk, ul. Starzyńskiego 11,
Tel. 059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl
(GP)
1805710K03/A

1669111K01/A

:

DZIAŁKI Giezkowo 501-355-807.
(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)
DZIAŁKI usługowe. 665-596-660.
(GK)
1653311K01/A

DZIAŁKI, tel. 598403033,
www.gieldaslupska.pl (GP)
1798010K03/F

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)

PAWILON Białogard, 600-242-362.
(GK)

M21M6»

PAWUON handlowy (odzież
używana), 32 mkw. ul.
Sucharskiego 3,511-135097.
(GK)
1693311*01/«

PILNIE 4-pok., Koszalin,
691-987-558 (GK)
1371111*01/«

SIEDUSKO po PGR pow. Kołobrzeg,

zabudowane 3,32 ha na hodowlę,
stadninę, przemysł tanio,
Kołobrzeg, tel. 606-144-093.
(GK)

lMaurov*
SKLEP 33 mkw. (lub wynajem)

Koszalin 694-908-937.
(GK)
1676111K0V»

5699UK03/B

KAWALERKA tel. 598400930,
www.gieldaslupska.pl (GP)
1798010K03/D

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

STAN SUROWY 200 TYS. ZŁ
KONIKOWO 509-533031.
(GK)
16753UK0VC

15577HK0VA

TRZYPOKOJOWE tel. 598403033
KOŁOBRZEG 3-pokojowe,
www.gieldaslupska.pl (GP)
l-piętro/4,215.000PLN, centrum,
1798010K03/E
30min. do morza tel. 886-067-896.
WŁASNOŚCIOWE, 52 mkw,
(GK)
IV p. lub zamienię na mniejsze,
608465-655. (GK)
1693111K0VA
KREDYTY HIPOTECZNE
TEL 94-71-70-550,
697-35-56-56 (GK)

NIERUCHOMOŚCI

1373111K01/B

1649611K01/A

1652211K0VA

1125911K01/A

1125811K0VA

DOM wolnostojący w Koszalinie
210/466,692-918-794. (GK)

OSTATNIE MIESZKANIA
2 POKOJOWE. KOSZAUN
U L ZWYCIĘSTWA. PRZEKAZANIE
OD ZARAZ. SPRZEDAŻ:
SELFA KOSZAUN 94 342 2518,
600 499145,
WWW.SELFA-KOSZAUN.PL
(GK)

1606911K01/A

569911K03/A

2-POKOJOWE Barcino 502-104-892
(GP)

—

602911K03/A

DWUPOKOJOWE tel. 598400930
www.gieldaslupska.pl (GP)

:

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

—

49311K04/A

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

1456511K0VA

137tys. (GK)

1634211K01/A

2-POKOJOWE 37 mkw.
Gałczyńskiego 501-801-284.
(GK)

1798010K03/B

CENTER Broniewskiego (33) II piętro
DZIAŁKA budowl., 730m2,
132 tys, 4-Marca (55) 179 tys.
Kobylnica ul. Stefczyka, 95000zł,
(GK)
608-363-522. (GP)
1708111K01/E
582411K03/B
CENTER Bukowe atrakcyjny dom
DZIAŁKA Rokosowo 601-881415.
535 tys. (GK)
(GK)
1708111K0VC
1673811K01/A
CENTER Morska II pokoje(40) 105
DZIAŁKA Stare Bielice 1000 mkw.
tys, Plater (56) tylko 179 tys. (GK)
blisko Koszalina, 509-729-310.
1708111K01/D
(GK)
CENTER 0rla(36) I piętro tylko

1674511K01/A
166451

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

1666611K01/A

1685011K01/A

555,1

DOM, tel. 598481920
www.domyslupsk.pl (GP)

595311K03/A

"POŁAWSCY"

W

Pensjonat 270 mJ,
Łazy, 950.000,-

DOMEK 5-letni, wykończony 5-POKOJOWE115 mkw., nowe
centrum, 460 tys. zł., 607-225-720. Siemianice. Merkury, 601-655-377.
(GP)
(GK)

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

20 m. Zaproponuj cenę.
505135929. (GK)

1 z działką, rej. Skibna, 96.000,- klucze w biurze
1 • Lokal użytkowy (20) położony na parterze,
[ rej. Zwycięstwa, 45.000,- szybkie wydanie

1689811K01/A

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

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

Nieruchomości, Filmowa 6/15,
59/8402402 www.polawscy.pl
Duży wybór mieszkań, domów

! • WYJĄTKOWA OFERTA III Połowa domu (46)

596411K03/A

Działki pod zabudowę: Niedalino
2.117 mkw. Strzeżenice 3.007
mkw. Świeszyno 1.600 mkw.
www.knk.com.pl 94-347-66-16.
(GK)

1688711K01/A

Roman Góra Młyńska 15,
94-343-27-77 promocje dla
sprzedających i kupujących
www.center-nieruchomosci.pl

^

(GK)

• 2-pok., (36) kuchnia w aneksie, II piętro, • M K R 9 B P i q |
rej. Kolejowej, 125.000,- klucze w biurze
• 2-pok., (38) wyższy parter, łazienka po remon
cie, rej. H. Sawickiej, 162.000,12-pok., (38) balkon, nowszy budynek, rej. Zako
la, 169.000,- klucze w biurze
• 3-pok., (54) duża loggia, funkcjonalny układ
pomieszczeń, rej. Wyki, 199.000,Mieszkanie
• 3-pok., (60) duża loggia, ładny widok na otwar 2-pokojowe, 48 m2,
tą przestrzeń, rej. Bosmańskiej, 210.000,Rokosowo, 248.000,• Parter + poddasze w budynku dwurodzin! nym, garaż, rej. Sianowa, 310.000,-

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

1708211K01/I

1675U1K01/* "INTERHOUSE" 3fokojowe (59)

"ANKAM"

(

nowe, używane, również dostawcze.
FELGI PROSTOWANIE!!!. Wymiana.
Auto-serwis. "PIOTREX". K-łin,
Karłowicza 16A. 602458-307.
(GK)

ul. Zwycięstwa 143

1653711K01/D

1660511K01/A

BRC Samochodowe instalacje
gazowe, Koszalin ul. Orła 4A,
604-45-0545. (GK)

2pok. (45), Ip., balkon,
rej. Gierezak, 182.000,-

162U11K01/A

I www.DomyNadMiedwiem.pl

3-POKOJOWE do remontu. Słupsk,
tel. 506044087. (GP)

1533711K01/A

3-pok., I p., loggia, łazienka po
remoncie,rej. Moniuszki, 204.000,-

www.golek.nieaichomosci.pl
Koszalin, 94/34600-20. (GK)

1665911*01/*

AUTO na gaz. Montaż.
Połczyńska 73, (94)342-59-50;
602-294-167. (GK)

omfortowy dom z
Carem

1569111K01/B

H A . GOŁEK

157421«

111 PODSTAWOWA Stacja Kontroli
Pojazdów świadczy usługi badań
technicznych: samochodów do 3,5
tony, do pierwszejrejestracji, po
kolizjach, sprowadzony z zagranicy,
ciągnikówrolniczych, przyczep
(campingowych,rolniczych, lawet),
czynne pon.-pt 8.00-17.00, sob.
8.00-14.00. Koszalin ul.
Gnieźnieńska 81,
tel. 94 3471434,
www.dubnlcld.com.pl (GK)

PILNA SPRZEDAŻ 4-pok., loggia,
wyposażone,rej.Wyki, tylko 239.000,-

1569111*01/*

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

1631511K01/A

1657311K01/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROMOCYJNA
sprzedaż mieszkań i domów w
zabudowie szeregowej, bliźniaczej i
wolnostojącej, 605-257-700.
^

1580611K01H

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

PAatLARpy

LOKAL 27 mkw. ul. Kaszubska
694-707-693. (GK)
1626911K01/A

W t J F M
! ! ! ! ! ! IMagazyn 50 m
668-934714. (GK)

ogłoszenia drobne
I ! ! Komfortowe, umeblowane
mieszkania z garażem w centrum,
firmie, faktura VAT, 695-729000.
(GK)
1657011X01

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

LOKAL do wynajęcia w centrum,
502431-967. (GK)
:

1703111X01/A

LOKAL usługowy 514440-313.
(GK)
1695611X01/A

MAGAZYN 700mkw., pod
Koszalinem, 798416047.

(GK)
71611X05/A

1690811K01/A

! Pokój Słupsk, tel. 59/844-30-28.
(GP)
597411K03/A

MAGAZYN do wynajęcia
Koszalin 662 080 084. (GK)
1516011X01/6

"ANKAM"

czwartek 9 czerwca 2011 TT

Szukasz
pracy?
Zamieść swoje CV
w serwisie

regiopraca.pl
511811K01E

PIŁSUDSKIEGO 5,94/342-38-39,
605400-905; www.ankam.com.pl
Komfortowy dom Kwiatkowskiego
(GK)
1659211K01/A

1,2-osob., mieszkania
501-860-810. (GK)
16111K05/D

1-POKOJOWE umebl. 508-185404.
(GK)
1693211K01/A

2-POK. 39mkw K-łin 692426027
(N)

1667711K01/A

2-POK. blisko Emki 795-196-551.
(GK)
1661011K01/A

2-POK., lp., Słupsk, 510-139467.
(GP)
591511K03/A

2-POK., Herbsta, 660-918^16
(GP)
'

MIESZKANIE 50 mkw, Piłsudskiego, DO klinkieru, 600389444. (GK)
1699511K01/A
508-153-022. (GK)
1635211X01/A
DO pensjonatu w Mielnie:
MIESZKANIE, garaż, 607-297-101. recepjonistę, pokojówkę, pomoc
(GK)
kuchenną, na pizzę - do
1694911K01/A
przyuczenia, 602-294-559. (GK)
PAWILON 25 mkw. Franciszkańska
1697111K01/A
(obok Sano) 510-231-758. (GK)
DO prac budowlanych z ok. Bobolic
1597811K01/A
691-758-688. (GK)
POKOJE 1-, 2-osobowe, ładne,
1694311K01/A
tanio, Północ tel. 600-238-806.
DO prac budowlanych,
(GK)
502-245-051 (GP)
1683811X01/A

1701211K01/A

586111X03/A

2-P0K0J0WE (49,5)
Kotarbińskiego. Słupsk, Merkury,
tel. 601-655-377. (GP)
602911K03/B

2 POKOJOWE, komfortowe,
centrum, 606-66-70-80. (GK)

POKÓJ 2-osob. Koszalin
602656 430 (GK)

DO sprzątania od zaraz Mielno.
Tel. 886-557-536. (GK)

161

POKÓJ 602-285-126.

:

(GK)

POKÓJ 94/318-30-19

1657211K01/A

(GK)

69911K05/A

ELEKTROMONTERA Z uprawnieniami
zatrudni ZTP „TEPRO" S A
Koszalin, ul. Przemysłowa 5;
tel. 94 343 24 81, wew. 210
e mail: kadiy@tepro.com.pl (GK)

POKÓJ do wynajęcia. Słupsk,
tel. 664-307-604. (GP)
6

1677211K01/A

2-POKOJOWE 45 mkw. Ip.
bez dzieci 608632-334. (GK)
1638811K01/B

2-POKOJOWE 512-227-327 po
g. 15. (GK)
1642011K01/A

(GK)

POKÓJ osobne wejście,
94/3405351. (GK)

16

600811K03/A

1674211K01/A

POKÓJ, internet, Sadowa 18.
94/340-56-77 (GK)

1667211K01/A

ROSNOWO, kawalerka,
660062-058. (GK)

2-POKOJOWE umebl. 797-956-988.
(GK)
1704311K01/A

2-POKOJOWE, 663-575-169. (GK)
1673611K01/A

2 POKOJOWE, Słupsk,
692434-866. (GP)
590311K03/A

:

3 POKOJOWE wynajmę
501162276. (GK)

EMERYTKĘ 1/2 etatu,
doświadczenie w handlu,
tel. 602-29-80-36. (GP)

POKÓJ w domku panu
694-676-123. (GK)

1624511K01/A

2-POKOJOWE centrum
602-38-78-13. (GK)

1707911K01/A

17

POKÓJ parze w domku
94/3432313. (GK)
:

SKLEP w Sianowie 885104 917
(N)

1656411K01/A

UMEBLOWANE pokoje na wsi, tanio,
691-948-236. (GK)
1671511K0VA

WYDZIERŻAWIĘ teren,
Chłopy, 69648-0045. (GK)

1679011K01/A

3 POKOJOWE, 60243-35-35.
(GK)
1699711X01/A

80 m2, na twój biznes,
515-102-568. (GK)
1526811X01/A

DOMEK dwupokojowy
94/3405949. (GK)
1663811X01/A

KAWALERKA 30m2, 795438414.
(GK)
;

49811K04/A

KAWALERKA 38 mkw. blisko
centrum, 662-192-192. (GK)

1698211X0l/A

KAWALERKA 507-200-774.

(GK)
1684411X01/A

KAWALERKA 94/311-14-62.

(GK)
71911X05/A

KAWALERKA centrum
608-05-23-28. (GK)
1667011K01/A

KAWALERKA Słupsk, 600430-898.
(GP)
591411K03/A

KAWALERKA Słupsk, 782-764-354.
(GP)

415311K03/B

KAWALERKA, 668431374. (GK)
KAWALERKA, 796-23-37-12.

(GK)
1680611K01/A

KAWALERKĘ w centrom
Koszalina. 505-137-892. (GK)
1660811K01/B

KAWALERKĘ, 507-508-198. (GK)

1663011K01/A

LOKAL 50 mkw. + plac 150 mkw.,
Mielno - Unieście, na dowolną
działalność, 880-177467. (GK)

1648211K01/B

DO układania polbruku Białogard,
Tychowo, tel. 505-015-362. (GK)

17i
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2-POKOJOWE 38 mkw.
umeblowane do wynajęcia
512-267-500. (GK)

2-POKOJOWE 888-109-857.

604511K03/A

POKÓJ - domek 791-215-088. (GK) DO prac budowlanych,
1662711K01/A
667-102-814. (GK)
POKÓJ 1-osob. K-lin, 662-660680.
1692211K01/A
(GK)
DO prac wokół domu,
1705111K01/A
601-881415. (GK)
POKÓJ 1-osobowy z Internetem,
1673811K01/B
kaucja, Rokosowo 660-508-028.
DO robót wykończeniowych,
(GK)
500-267-337. (GK)

PRAŁA

III111111 "FORMAT" zatrudni
pakowaczy, doświadczonego
kierowcę z uprawnieniami na HDS.
Koszalin, Władysława IV-go 139b.
(GK)
1688511K01/A

AGENCJA Ochrony Lex Crimen
Koszalin ul. Brzozowa 27
zatrudni: -osoby posiadające
licencję pracownika ochrony - wiek
do 40 lat, -osoby bez licencji wiek
do 40 lat Kontakt osobisty Koszalin
ul. Brzozowa 27. (GK)
1628311K01/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)

1661411K01/B

ANGLIA! Zbiory truskawek.
Czerwiec!!! 94/340-00-54.
www.imperial.org.pl (GK)
1655411K01/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
DO dociepleń, (tylko fachowcy),
694454-233 (GP)

583211K03/A

DO działu sprzedaży.
biuro@rekprom.koszalin.pl (GK)

FIRMA" Dropia" myjąco sprzątająca poszukuje pracowników
, Słupsk i okolice, 519-300-951
(GP)
FIRMA Arbud Sp.zo.o.
wWIekowie k/Darłowa zatrudni
specjalistę ds. BHP. Mile
widziana znajomość języka
angielskiego. Aplikacje proszę
przesyłać na adres e mail:
bluro@arbud.net.pl (GK)
FIRMA finansowa poszukuje osób
na stanowisko doradcy klienta
i kierownika regionalnego na
terenie Szczecina.
Oferty prosimy wysłać na adres
a.matoga@kredyty-chwilowki.pl
(GS)
134811S01/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 (GP)

FIRMA TERMA Poznańska 42a
zatrudni pracowników
produkcyjnych. Kontakt
telefoniczny: 59 84144 34
(GP)

OPERATORA koparko- ładowarki i
ZATRUDNIĘ osoby do sprzątania
kierowcę kat C. B-rd, 505-015-362. hal magazynowych Biedronki
(GK)
w Koszalinie 790326-713. (GK)
69911K05/B

OSOBĘ do pomocy dla
samodzielnej starszej pani,
Koszalin- 783-964-519. (GK)
1698511K01/A

1630311K01/A

ZATRUDNIĘ osoby uczące się
do pracy na hali produkcyjnej
i do magazynu. "PIEK- HURT"
K-lin, Mieszka I-go 5A. (GK)

:
1705411K01/A
OŚRODEK w Sarbinowie do pracy
w kawiarni zatrudni. 603-67-20-62. ZATRUDNIĘ pomoc kuchenną
do pracy w pensjonacie
(GK)
1705711K01/A
(Mielno- Unieście).
PIZZERA przyjmie Pizzeria
Tel. 500 157 325. (GK)
1677311K01/B
"Corleone". Słupsk,
tel. 609-855-999. (GP)
ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄ603911K03/A
USTRONIE MORSKIE,
POMOC kuchenną 602-785-745.
TEL 602-492-858. (GK)
51811K06/A
(GK)
1646611K01/A
1682611*01/« ZATRUDNIĘ silnego mężczyznę
HOTEL Dobosz Police zatrudni
PRACA w ogrodnictwie- mężczyźni.
z kat. B, upraw, na wózek widłowy,
kucharzy, tel. 504-145-539.
Koszalin, 609-967-525. (GK)
małym dośw. w budownictwie,
(GS)
1688411K01/A
306710S01/E
791-363-179. (GK)
PRACOWNIKA magazynowego Żel:
1701811K01/A
HYDRAULIKÓW, Słupsk
Metal Koszalin, ul. Przemysłowa 5F. ZATRUDNIMY KIEROWCÓW KAT
697-44-3000 (GP)
(GK)
33711K03/C
C+E. STAŁE WYSOKIE ZAROBKI.
1676311K01/A
TRANSPORT KRAJOWY.
KELNERKĘ, kucharza do smażalni
PRACOWNIKÓW
CODZIENNE POWROTY DO DOMU.
na sezon, Łazy, 515-56-57-59.
ogólnobudowlanych 602-187-840.
POSZUKUJEMY OSÓB Z KOSZALINA
(GK)
(GK)
1693011K01/A
I OKOLIC. KONTAKT 664-724-662
1665411K0VA
KELNERKI, barmanów Mielno od
LUBG.P.TRANSP0RT@02.PL (GK)
PRZYJMĘ do pracy w lodziarni
1661611K01/A
lipca. CV na email: best84@web.de
w Mielnie i Sarbinowie.
ZLECĘ prace tynkarskie. Pilne.
Tel. 886-557-536 (GK)
Tel. 503 566 511 (N)
1648311K01/B
602-217-835. (GK)
:
1668711K01/A
1707211K01/B
KRAWCOWĄ z doświadczeniem, na
PRZYJMĘ emeryta lub rencistę
usługi krawieckie, 668-038-115.
na parking strzeżony,
(GP)
K-lin 606-11-98-72 (GK)
593211K03/A
1698411K01/A
ELEKTRYK tele-monter upr.lKV
KUCHARKĘ, pomoc kuchenną.
RECEPCJONISTKĘ i pokojówkę na
prawo jazdy BCE, tel.601-651-138.
Ośrodek Sarbinowo. 698-097-915.
sezon w Mielnie, 602-708-842.
(GP)
(GK)
570211K03/C
(GK)
1705211K01/A
169341IKOtyA
GLAZURNIK tel. 662-103-650.
KUCHARZ, praca stała,
SEZONOWA ok. Darłowa
(GK)
602-486-690. (GK)
811K05/II
502529810 (GP)
1709011K01/A
6511K08/A
POMOC domowa lub opieka
KUCHARZA i dziewczynę do pizzerii,
STACJA Paliw w Kobylnicy zatrudni w dniach roboczych, Słupsk,
ul. Zwycięstwa 47. (GK)
mężczyzn, 608-787-853 (GP)
1682811K01/A
514-203-868 (GP)
602411K03/A
592311K03/A
KUCHARZY NA SEZON W MIELNIE
STOLARZY, ślusarzy zatrudni
(WYNAGRODZENIE +
Fasada, Słupsk, ul.Bałtycka 10
PRZEWOZY
ZAKWATEROWANIE + WYŻYWIENIE)
(GP)
604-213-603. (GK)
596611K03/A
osobowe
1700411K01/A
TYNKARZY z doświadczeniem- tynki
MĘŻCZYZN +50 do prac fizycznych.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maszynowe. Koszalin,
Koszalin. 608-875-290. (GK)
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ANGLIA, środa,
662-142-955. (GK)
1669711K01/B
1705611K01/A
piątek, niedziela z domu pod dom,
MĘŻCZYZN do pracy w ogrodzie,
503-198450,67/266-9491
ZATRUDNIĘ
d
o
skanowania
towaru
696-079-318. (GK)
(GK)
kobiety i mężczyzn, 513-186448.
46511K04/A
(GK)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1660611K01/A
MONTAŻYSTÓW, stolarzy
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRANS-GLASS
ZATRUDNIĘ dziewczyny do
meblowych, doświadczenie,
Okonek, 503-198446,
malowania tatuaży z henny
prawo jazdy, 535-737-030,
67-26-69491. (GK)
664-142-908. (GK)
meble-bono@wp.pl (GK)
46511K04/C
:
1643811K01/A
ZATRUDNIĘ kelnerki do restauracji ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! w j ! ! ! ! ! ! ! ! !
!!!
nad morzem 505 4130 61.
MONTER kanalizacji zewnętrznej,
Wymagane
doświadczenie
i
chęć
Holandia, Belgia, Niemcy, solidnie i
604-863-673. (GK)
1691811K01/A
nauki (N)
tanio, 94373-34-34,502-254-639.
1684811K01/A
NA sezon do gastronomii
(GK)
ZATRUDNIĘ kierowcę kat.C E,
48911K04/A
601185465 (GK)
Unia-PLtel. 607 790 680 (N)
:
1707111K01/B
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HOLANDIA
1684711K01/A
NA sezon do sklepu spożywczego,
codziennie z domu pod dom,
ZATRUDNI
Ę
kosztorysanta
branży
601-185465. (GK)
503-198446,67-26-69491 (GK)
46511K04/B
:
1707111K01/A
elektrycznej. Wymagana biegła
znajomość Excela i mile widziana
OD zaraz na sezon do
IMINTERBUS, Holandia, Belgia,
znajomość programu
30.09.2011r. w O.W. na basen
Niemcy, tel. 602485864. (GS)
478610S01/A
ratownika wodnego, 509-877-264. kosztorysowego, wsz@entech.pl
NAJTANIEJ Niemcy, Holandia,
(GK)
(GK)
1681511K01/A
1670011K01/A
Belgia + paczki z adresu na adres
OPERATORA koparki. 784-081-251. ZATRUDNIĘ kucharkę z
888019559 (GK)
39711K04/A
. doświadczeniem do pracy w
(GK)
pensjonacie (Mielno- Unieście).
BOLMICTWO
Tel. 500157 325. (GK)

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)

Praca z wynagrodzeniem nawet
do 500 zł dziennie zależna
od wielkości zbudowanej sieci
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

509 837 451,604440217

1677311K01/A

ZATRUDNIĘ MONTERA-SERWISANTA
INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH.
TEL 512-386-570. (N)
ZATRUDNIĘ murarzy,malarzy,
glazurników, tylko poważne
oferty, Słupsk, 694468-700
(GP)

ZATRUDNIĘ na stałe do pracy
w kuchni kucharza, pomoc
kuchenną, Słupsk,
694468-700 (GP)
ZATRUDNIĘ ogrodników
602217835. (GK)
1707211K01/A

ZATRUDNIĘ osobę uczącą się
do pracy w biurze. "PIEK-HURT"
Koszalin, Mieszka I-go 5A. (GK)

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

! ! ! ! ! ! Wapno rolnicze.
943656318. (GK)
603911*01/1

C 330 sprzedam 696427-937.
(GK)
1626mK01/A

KOMBAJN Claas Mega 360 (2005);
Ursus 1224: Forschnitt 323A;
opiyskiwacz 18 -2005; Prasa
zwijająca Claas; siewnik nawozowy
Rotna 18 tel. 692401-327. (GK)
15784UK01/A

KURKI odchowane Tetra S,
15 zł/ sztuka, 504-850-307,
59/857-7445. (GP)
LEASING MASZYN I
URZĄDZEŃTel. 695 52 56 56.
(GK)
1373111K01/C

ogłc szema drobne

czwartek!^ czerwca 2011 r.

WESELA 70 zł I inne, 607-033-894.
(GP)

OWIES 1,5 tony 40 zł. m
tel. 798-198-683. (GK)

560211K03/A

49711K04/A

OWIES sprzedam. 721-163-373.
(GK)

ZESPÓŁ Brandys, tel. 724-735-215
(GP)

481811K03/A

1688311K01/A

PROSIAKI sprzedam, 698409-727.
(GK)

ZESPÓŁ muzyczny 600-33-00-25.
(GK)

1647511K01/A

72111K05./A

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

53311K06/A

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

53511K06/A

ROLOWANIE najwyższy zgniot,
608041455. (GK)

! ! ! ! ! ! DETEKTYWISTYCZNE
(rozwody, biznes) 513-129-851
(GK)

1430211K01/A

"DEIEKIYWI" (rozwody, wariograf)
602-601-166. (GK)

850311K0VA

1642811K01/A

SKUP- maciory, knury,
tel. 504-539-303. (GK)

53111K06/A

SPRZEDAM ładowacz Cyklop,
kombajn Bizon, 606-203-844. (GP)
570211K03/D

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

593511K03/A

-—ROZRYWKA—
! ! ! ! ! ! WESELA, www.barninek.pl
(GK)

1607111K01/A

9

! ! ! ! Wesela. Mielno.
Również latem. 666-554-664;
www.willamilenium.pl (GK)

1705311K01/A

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

1610911K01/B

"ROGALICZEK" Wesela!
602173759 (94)341-0143;
www.rogaliczek.pl, (GK)
•

HD-STUDIO - filmowanie,
604087283 (GK)

SKUP złota, Młyńska 63,
509345577 (GK)
YORKI, tel. 606-224-565.

1586711K01/A

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

—

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

1430311K01/A

1395711K0V*

ROYAL PARK HOTEL&SPAw
Mielnie organizuje: wesela,
przyjęcia okolicznościowe, imprezy
firmowe, szkolenia i konferencje.
94-31084-80. (GK)
Burmistrz
Połczyna-Zdroju
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju
przy Placu Wolności 34 zostały
wywieszone wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemców:
1) lokalu mieszkalnego przy
ul. Bolesława Chrobrego 8/2
w Połczynie-Zdroju,
2) lokalu mieszkalnego przy ul.
Reymonta 6/9 w Połczynie-Zdroju,
3) lokalu mieszkalnego w Gawrońcu
32/2 gm. Połczyn-Zdrój.

I

1568311K01/B

1504711K01/B

(GK)

1689911K01/A

—1PRZEPAŁ—
! ! ! ! ! ! ! ! Garaże, blaszaki
od 1350,- Raty. 791-131-343,
791-979-644. (GK)

1S45211K01/6

! ! ! Garaże, blaszaki - tanio
i solidnie 91/488-49-11,
517-959-375,52/348-71-48,
608 414-949. (GK)
_
! ! Atrakcyjna cena garaży
blaszanych- transport, montaż
gratis 505-126-033. (GK) _
! 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)
BLASZANGARAZ.COM szybka
realizacja 798710329 Pramocjal

967311K01/A
BRAMĘ przesuwną kompletną,
nową, bardzo tanio!!!
511-004-654. (GK)
_
CENTRUM Wyprzedaży AGD i RTV,
lodówki, pralki, telewizory,
wentylatory. Biesiekierz 5a,
tel. 94/318-01-50. (GK) _
DMUCHAWKĘ do zboża
94/3182758. (GK) _

_

^ej
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358011K03/A

DREWNO kominkowe,
661-202-600. (GP)

596311K03/A

DREWNO opałowe - okazja
608-576046.

(GK)

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

1145511K01/B

DREWNO układane, 600-880-776
(GP)

SIATKI, słupki, drut - ocynk,
żarzony, kolczasty, PCV,
tel. 59/84-71-329. (GP)
569811K03/A

1810610K03/A

FIGURY ogrodowobalkonowe.
Kobylnica, 604-289092. (GP)

581611K03/A
5
8161

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

1635611K01/A

GARAŻE - blaszaki, 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
KOMINKOWE, opałowe
531-682-290. (GK)

1544711K01/A

SPRAWNY automat do lodów
kręconych. 6 tys. zł, 668148368
(GP)
588211K03/A

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

STYROPIAN producent, dostawa.
52/331-62-48. (GK)
1540311K01/A

URZĄDZENIA gastronomiczne,
maszyny do lodów, wyposażenie
sklepów spożywczych, odzieżowych
i obuwniczych, 505-171-321
(GP)

LADA chłodnicza 2m, szafa
chłodnicza l,3m + inne
wyposażenie sklepu, 788-968-512
(GP)
600211K03/A

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
Słupsk, Grunwaldzka 3,
604-208414 (GP)

ŁÓDKĘ plastikową 94/3405351.
(GK)
1704711K01/B

WORKI foliowe, stretch, produkcja,
sprzedaż, 602-723-619. (GP)

NAMIOT ogrodowy 8x5 m
943182758 (GK) _
NETBOOK Asus 10:1 cali
608881920 (GK)

1697211K01/B

1698911K01/A

'

577011K03/B

PRODUKCJA mebli z nierdzewki do
gastronomii 505-171-321. (GP)

583611K03/B

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

1572511K01/A

SIATKA, Koszalin. Topolowa 25A.
Słupki. 602-74-00-57;
94/3404-360. (GK)
'

1605311K01/A

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

'

1808710K03/A

olx^ie ewidenq/jnym

^rzonS
'':u:ER%HZ%%^^T^a«mjDOWY^

wmm
ZABUDOWĘ MIESZKALNO PENSJONATOWĄ

Doceń uzyskanych w przetargu zostań^ doliczony podatek VAT w wysokości 23/6
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2011 r. oodz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.
INFORMACJE TEL. (94) 3726254
nlerachomoscl@czapllnek.pl
Czaplinek, 2 czerwca 2011 r.

KAMILIA wyjazdy, 505485-914.
(GP)
KASIA, 795-663-219

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CASABLANCA
24 h. Zatrudnimy Panie.
94-341-16-54 (GK)
=

68611K05/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! tanio
880735663 (GK)

MŁODA mężatka. 514-810-135.
(GK)

589U1K03/A

52511K06/A

35-LATKA nowa Ola 510-583-517.
(GK)
15472UK01/A

505-674-425 Miła 38-latka.
(GK)
698-249-682 Ola, Słupsk.

(GP)
603311K03/A

886-287-916 prywatnie, Słupsk.
(GP)
—

572211K03/A

ABSOLUTNIE wszystko.
514-808-274. (GK)

550811K03/D

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Angel 25,
663-342-049 (GP)

SIATKA, słupki ogr. 94/342-30-68.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 662-665457.
WYJAZDY. (GK)

604711K03/A

ADA Słupsk, 513-751-832.

(GP)
592011K03/A

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

AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333
(GK)
4047410K01/A

(GK)

!!!!!!!!!!NATAU,
788-001-424. (GP)

1675511K01/A

SANDRA 504-350-988

(GK)

SARA 504-351-000

(GK)
1645411K01/A

SPEŁNIAMY fantazje. 511-958-878
(GK)
1654011K01/A

TYLKO dla VIP-ów. 518 867 454.
(GK)
WDÓWKA Fuli serwis. 662415-818.
(GK)
:

1654611K01/A

WIOLA po 40-tce. 691-857-735.
(GK)
1583011K01/A

WYJAZDY, 792-694-718

(GP)
535111K03/E

ZGRABNA 35-latka 507-538-797.
(GK)

1606011K01/A

ANETA Ładna Blondi 794-229-110.
(GK)
ANIA i Gosia Kołobrzeg
883-022-540. (GK)
49111K06/A

ANIA masażystka 500-408-533.
(GK)
1562311K01/A

ARMANDA 120 zł./h 782-379-725.
(GK)
1689711K01/A

TRANSPORT
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meblowozem przeprowadzki,
Słupsk, 602-284-693 (GP)
1804610K03/A

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przeprowadzki, transport.
Słupsk, 601-781-095. (GP)
589211K03/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! PRZEPROWADZKI, itp.
94-343-50-84, 502-637-252.
(GK)
4033010K01/A

1687011K01/A

! ! ! Przeprowadzki, 504-894-004.
(GK)
1638611K01/A

591611X03/A

! WYWROTKA 5ton HDS
787-306-997 (GK)

1656911K01/A

FAJNA 38-latka. 509-771-589.
(GK)

1577011K01/A

HOLOWANIE- mechanika
505128219 (GK)

164981

GORĄCA Lena 698-995460.
(GK)
68611K05/B

14WUK01/A

1654111K0VA

PRZEMEK dla pań. 794009958
(N)

1476111K01/A
1654211K01/A

AMELIA. 662-596-798.

1654511K01/A

1645511K01/A
1706511K01/A

BLONDI Świdwin 691-987-155.
(GK)

SIATKA ogrodź, leśna, słupki,
montaż. K-lin, Westerplatte 46.
602 825 699. (GK) _
_

1645611K01/A

30-LATKA Kołobrzeg 880-704058.
(GK)

ATRAKCYJNA dojrzała,
661-177-611. (GP)
551311K03/A

(GK)

MĘŻATKA zaprasza. 505-786480.
(GK)

1701311K01/A

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

535111K03/D

LENA 507-352-600

! ! ! Zatrudnię panie, super
warunki. Dyskretnie, 792-813-606.
(GP)

ASIA 30-latka Nowa 797-918-798.
(GK)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Dojadę,
511-895-873 (GP)

(GP)

—
1669811K01/A

1571611K01/A

1648611K01/A

595511K03/A

589011K03/A

! ! ! MŁODA studentka.
516-019-656. (GK)

1685811K0VA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,
94/34-03495. (GK)

1383111K01/A

582811K03/B

! ! ! ! ! Ciasteczko 19,
796-096-606. (GP)

396311K03/A

WÓZEK Quini tanio, 692-460-536.
(GK)

IZA ładna 30-latka, 506-286454.
(GK)

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

597711K03/A

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

583611K03/A

1513811K01/A

TRANSPORT do 1.5t, 500-201-769.
(GK)

163291

GORĄCE 20-stki, 796-313-751,
796-313-748 (GK)

168311K0VA

TRANSPORT, ładowność 5 palet,
516-132-393. (GK)

1588111K01/A

1492411K0VA

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
o z

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

5

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

DREWNO-superoferta,
508774151. (GK)

na sprzedaż nieruchomości:
>- oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej przyul.

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

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle" w Świdwinie ul. Słowiańska 5/1
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla członków oczekujących naszej Spółdzielni na uzyskanie
pierwszeństwa do prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świdwinie przy ul.
Sportowej 2/2 o powierzchni użytkowej 33,65 m2
parter/1 pokój, łazienka z wc, kuchnia, przedpokój/

Prezydent
Miasta Koszalina

informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmia
nami) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy Rynku Staromiejskim 6-7
wywieszono wykazy o przeznaczeniu do: Sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych położonych przy:
ul. Łużyckiej 12, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i ustanowie
niem w oznaczonym udziale prawa własności zabudowanej nieruchomości grunto
wej, Sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najem
ców lokali mieszkalnych położonych przy ul.: Kaszubskiej 27, 20, Podgórnej 61
i Karola Szymanowskiego 22, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i ustanowieniem w oznaczonym udziale prawa użytkowania wieczystego zabudo
wanej nieruchomości gruntowej, Oddania w najem w drodze bezprzetargowej
na czas nieoznaczony lokali mieszkalnych położonych w budynku przy:
ul. 4 Marca 34, na nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa,
wraz z pomieszczeniami przynależnymi, Sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanych: działki nr 283/5 w obrębie nr 22,
położonej w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy, z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, Oddania w dzierżawę
nieruchomości grafitowych: części działki nr 32/16 w obrębie nr 17 o pow.
14 m2 i 27 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Rodła, w celu lokalizacji istniejących
pawilonów handlowych, części działki nr 21 w obrębie nr 19 o pow. 150 m2,
położonej w Koszalinie przy ul. Hanki Sawickiej, z przeznaczeniem na uprawę wa
rzyw, części działki nr 31/6 w obrębie nr 22 o pow. 17 m2, położonej w Koszalinie
przy ul. Kolejowej, z przeznaczeniem na lokalizację istniejącego gołębnika, części
działki nr 285/2 w obrębie nr 17 o pow. 195 m2, położonej w Koszalinie przy
ul. Oskara Lange, z przeznaczeniem na rekreację i zieleń oraz części działki
nr 32/21 w obrębie nr 17 o pow. 255 m2, 195 m2, 195 m2, 195 m2, położonej
w Koszalinie przy ul. Oskara Lange, z przeznaczeniem na uprawę warzyw.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 I pkt 2 powołanej w tytule
ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Pełną informację dotyczącą
nieruchomości zawierają wykazy wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskiego w Koszalinie - Rynek Staromiejski 6-7, piętro II i III.
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia zamieszczona jest
na stronie internetowej www.blp.koszalln.pl - ogłoszenia Wydziału Nieruchomości.
1698711K01A

Przetargowa cena wywoławcza na wkład budowlany wynosi 80 800,00 zł.
Przetarg dla członków oczekujących nastąpi na spotkaniu oferentów w dniu 27.06.2011r. o godz.
1000 w biurze Spółdzielni.
Obowiązkowe wadium 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Spółdzielni przed przetargiem.
W przypadku nie dojścia do skutku przetargu z jakichkolwiek przyczyn Spółdzielnia ogłasza drugi
przetarg ustny nieograniczony dla wszystkich chętnych nabycia wyżej wymienionego prawa odrębnej
własności lokalu na dzień 27.06.2011r. godz. 1200. Obowiązkowa wpłata wadium jak wyżej.
Lokal można oglądać codziennie w godzinach uzgodnionych z Administratorem tel. 094 36 527 35.
Bliższych informacji udziela biuro Spółdzielni.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia obu przetargów bez podania przyczyn

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO
Informuje, że na tablicy ogłoszeń, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Darłowie wywieszono na
okres 2 1 dni wykaz nieruchomości gruntowych,
w którym została umieszczona działka gruntu,
oznaczona numerem geodezyjnym 57/1, położona
w obrębie ewidencyjnym numer 2 m. Darłowo przy
ulicy Władysława IV 32, przeznaczona do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz jej
dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr
26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie osobiście lub
telefonicznie pod nr 94 314 22 23 do 26 wew.
207 lub 242.
1704211K01A

ogłoszenia drobne

czwartek 9 czerwca 2011X

"SŁUGI

OKNA, DRZWI

CYKUNOWANIE bezpył.
511-323-367. (GK)

NAPRAWY «TV AGD

! ! ! ! ! ! ! ! ROLETY

CYKUNOWANIE bezpył.
94/3468405. (GK)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naprawa AGD i R7V u klienta,
tanio, gwarancja, dojazd gratis!
94-340-51-63,602443-015.
(GK)

1602311K01/C

"Linda" - żaluzje, verticale,
moskitiery. Żółkiewskiego 13,
Produkcja, montaż, 59/84-37-373
(GP)
1754210K03/A

CYKUNOWANIE układanie
renowacja schodów, drzwi
tel. 601-778402. (GS)

! ! ! ! ROLETY

1685911K01/B

CYKUNOWANIE, 692-944-672.
(GP)
584411K03/A

CYKUNOWANIE, bezpyłowe,
94/34141-30, 504308000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl
(GK)
1686111K0VA

5811K03/A

! 11 OKNA, drzwi, witryny,
zawsze najtaniej, 94/3421953,
517965856. (GK)
1701111K01/A

IM M M M M ! ! ! ! ! 1 ! M M !

Naprawa RTV - domowe,
59/843-04-65 (GP)
1806910K03/A

"MEXIM" ROLETY, WERT1KALE,
PUSY. U NAS ZAWSZE
PROMOCJE!!! KOSZAUN
94-346-03-85. ZWYCIĘSTWA 87
(W PODWÓRZU). (GK)

1666511K01/A

I ! ! ! ! Naprawy TV, 50&870-837
(GP)

OKNA „Anterm" PCV, ALU.
Rolely- ul. Mickiewicza 8,
K-lin-94/346-23-93. (GK)

I Chłodziarki, pralki, zamraż. K-lin.
094/343-68-18,603-59-254)3.
(GK)
1592211K01/A

1625011K01/B

REMONTY

553711K03/C

;
1636511K01/A

I wykończenia wnętrz 664423-307
(GS)
27811S02/A
1491611K01/A

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,
szafy, Słupsk, tel. 602-394696.
(GP)
1787410K03/B

KOMPUTEROWY serwis
727601801 (N)

ELEKTRYCZNE, kompleksowo,
697-859-007. (GK)

CYKUNIARSKIE, bezpył.
889634534. (GK)

1675611K01/A

ELEKTRYK A-Z, 512-325-129
(GP)
:

GLAZURA, 517-602427.
(GK)
1670411K01/A

1387511K01/A

CYKUNOWANIE bezpył.
502-302-147. (GK)
1602311K01/A

CYKUNOWANIE bezpył.
508-69-69-32 (GP)

MEBLE kuchenne, 510-307-263
(GP)

GLAZURA, gładzie, regipsy,
remonty, tel. 607-158-044.
(GP)
603211*03/1

GLAZURA, remonty, 518-024-323.
(GP)

S89811K0V»

529911K03/B

SPRZĄTANIE domków letniskowych,
602-746-896. (GK)

FIZYKOTERAPIA I masaż w domu
pacjenta, 507-184-960 po 15.00
(GK)
1683011K01/A

KRĘGARZ masażysta 727-288-901.
(GK)

1660411K01/A

1626011K01/A

PRZYJMĘ zlecenia na wykończenie
domku/mieszkania, 691-758-688.
(GK)
1694311K01/B

REMONTY Słupsk, tel.
517-59-69-37. (GP)
:

SZAFY, KUCHENNE, ŁAZIEŃKOWEPR0JEK7Y. TEL 94-341-15-87
KOSZALIN UL SZARYCH
SZEREGÓW 5. (GK)
1697611K01/A

9611S02/A

ZAKŁAD Szklarski
K-lin, 501-399-600. (GK)

1611711*01/«

1174711K01/A

TYNKI, posadzki, tel. 664423-307.
(GS)

1681011K01/A

WOD.-KAN.-C.O.

WIZYTY domowe 509-306-317.
(GK)
1582111K01/A

WYPOCZYNEK

i2łiisoy«

W1ĘŻBY pokrycia, stany surowe,
polbruk 884-178-930 (GK)

SERDECZNE podziękowania
Personelowi Okulistyki
"PODIMET" Szczecinek za
profesjonalną i życzliwą obsługę
zabiegu 04.06.2011r.
M. Kowalski
(GK)

UKŁADANIE polbruku 721-124-740.
(GS)

593811K03/A

SZAFY, zabudowy 796-570-750.
(GK)

(TURYSTYKA

mm.

AWARIE junkersy, kuchenki,
naprawa, gwarancja, 606-579-846.
(GK)

1693611X01/«

LEG. studencka A.Nogowska.
(GK)
LEG. studencka P. Głośniak.
(GK)

— lmiwoiy*

ZGUBIONO legitymację
nr 187423; kontakt 696512082,

! ! ! ! ! ! ! ! ! Ginekolog,
507-947-939 (GP)

1572311K01/A

AWARIE wod.-kan. piece
792715325. (GK)

169351*«

LEG. studencka 67164. (GK)

1696711K01/A

ZDROWIE

1334811K01/A

ZGUBY
LEG. studencka 66252. (GK)

WILNO - Kowno - Troki, 22-26.06,
www.belferjb.pl, 59/84-11-114.
(GP)
592811K0

467511K03/C
1576811K01/A

456911K03/B

DOM Opieki "Piast" w Mielnie
oferuje pobyty stałe lub opiekę
dzienną, 600-900390,
www.piastmielno.pl (GP)
587511K03/A

1589911K01/A

(N)

1619111K01/A

(N)

AGREGATY, urz.
chłodn.602-524-247.
(GK)

POSADZKI mixokretem
662009006. (GK)

HIIIHYDRAULIK 660448463

ELEKTRYCZNE 509-262-263.
(GK)
ELEKTRYCZNE od A do Z
600244951. (GK)

! Remonty tel. 669038345
1665911K01/A

1626511K01/A

1706111K01/A

1647111K01/A

! ! ! ! ! ! ! REMONTY, malowanie,
tanio i solidnie, Słupsk,
694-662-636 (GP)

1 TELEWIZORY naprawa
607371629. (GK)

CYKUNOWANIE, układanie,
żelowanie, lakierowanie "Pardet"
696-727-338,513-084589.
(GK)

597511K03/A

CZYSZCZENIE dywanów,
943431144. (GK)

:

POLBRUK 606-283-981.
(GK)

DEKARSTWO, wymiana, naprawy
514200-824. (GK)
1279911K01/A

53MW03/A

CYKUNOWANIE, tel. 888-151^889.
(GK)
49111K04/A

1624011K01/A

! ! ! ! ! LODÓWKI pralki,
503-623-101. (GK)

CYKUNOWANIE, montaż podłóg
z chemią, www.fagus.com.pl,
502488-750. (GP)
305011K03/A

1691711K01/A

26111S02/A

KOMPLEKSOWE remonty
692000523 (GK)
4211S02/A

:

1666811K01/A

HYDRAULICZNE tel. 506-181-212.
(GS)
1602311K01/B

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,
verticale, moskitiery.
1705011K01/A
Stolarka aluminiowa.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10D,
I VI I111111tel. 59/84-17-900,601-65-25-82.
! ! ! I!f f! I I T1 T1 ! V
111 11111111! 11! 1111111! 1111 (GP)

NAPRAWA RTV gwarancja,
bezpłatny dojazd,
tel. 94-345-74-61,
kom. 72-72-72-878. (GK)

GŁADZIE, malowanie 508 717 564. CZYSZCZENIE dywanów 8438911
(GK)
(GP)

(GS)
186311S01/A

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

ELEKTRYKA - hydraulika - instalacje
wodne, gazowe i systemy grzewcze,
339311B07/A
tel. 513-629-325 (GP)
!!!
GI
N
EKOLOG
790685-267.
591111K03/A
(GS)
INSTALACJE c.o. Tanio!
127210S01/A
609-043-748 (GK)
517-463-205 ginekolog dyskretnie
748111K01/B
(GP)

POZOSTAŁE

467511K03/B

ALKOHOLOWE odtrucia
509/306-317 (GK)

! Pranie dywanów kanap
943414295 (GK)

ZWIERZĘTA

KOZY i koźlęta sprzedam,
tel. 669-863-958 po 17-tej.
(GP)
602S11K03/A

SPRZEDAM ule z pszczołami,
514-900-606. (GK)
1674311K01/A

SZNAUCER miniaturka czarny
z rodowodem, 606402416.
(GK)
1703011K01/A

WÓjt Gmifiy Szczecinek informuje, że na tablicy ogłoszeń w

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

siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek przy ulicy Pilskiej 3, został wywieszony na
okres2 1 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczecinek:
• przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- działki nr 8 5 / W o pow. 0,0848 ha i nr 85/25 o pow. 0,0855 ha położone
w miejscowości Marcelin;
- działka nr 103/5 o pow. 0,1032 ha położona w miejscowości Mosina;
- działki nr 65/6 o pow. 0,2275 ha i nr 65/7 o pow. 0,2408 ha położone w
miejscowości Dziki;
• przeznaczonej do oddania w dzierżawę:
- działka nr302/2 o pow. 1,7100 ha położona w miejscowości Żółtnica;
• przeznaczonych do oddania w najem na cele biurowe i handlowe.

SŁAWNO',

(GP)

SUPEBEKSPBES

:

PRZYJMĘ płytkarza i do elewacji
z Białogardu i okolic,
888-367-319. (GK)
"i"... •

727JUK05/A

Marszalek
Województwa Zachodniopomorskiego
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
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Studium integracji przestrzennej polskiej części
pogranicza Polski i Niemiec.

BYTÓW

/

• / -

>TA«orvi^ą

GDAŃSKi l

Studium powstaje w wyniku porozumienia, zawartego 28 czerwca 2010 r., którego uczestnikami
są Ministerstwo Infrastruktury, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie
i Województwo Dolnośląskie.
Celem głównym opracowania studium jest wskazanie kierunków rozwoju polskiej części obszaru
pogranicza Polski i Niemiec (tj. województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego)
w celu poprawy jego spójności przestrzennej służącej realizacji wyzwań integracyjnych
w Unii Europejskiej.
Celami operacyjnymi studium są:

DRAWSKO

• wypracowanie spójnej polityki przestrzennej polskiej części obszaru pogranicza Polski
i Niemiec,
• wypracowanie innowacyjnych zasad współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania
przestrzennego,
• stworzenie instrumentów wspomagających formułowanie dokumentów planistycznych
i programowych dla perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020,

Ko sza l i n « www.gk24.pi
Słupsk

- www.gp24.pl

Szczecin - www,gs24.p

Adresy kontaktowe

reklama.gk24@mediaregionalne.pl
reklama.gp24@mediaregionalne.pl
reklama.gs24@mediaregionalne.pl
11011K01AL

• wypracowanie standardu zapisu planistycznego oraz systemu informacji o planowaniu
przestrzennym.
Cele studium zostaną osiągnięte w rezultacie sformułowania uwarunkowań rozwoju
przestrzennego polskiej części obszaru pogranicza Polski i Niemiec, kierunków i priorytetów
polityki przestrzennej oraz instrumentów realizacji polityki przestrzennej na tym obszarze.
W związku z powyższym proszę o przekazanie wniosków i informacji o charakterze
ponadlokalnym, które wynikają z przyjętych dokumentów strategicznych i aktów planistycznych,
a które powinny być uwzględnione w studium.
Wnioski i informacje proszę składać do dnia 30 czerwca 2011 r. na adres:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin lub elektronicznie na adres: biuro@rbgp.pl
186711S01-A
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Organizujesz imprezę, dyskotekę,
kiermasz? Chcesz poinformować
o tym czytelników „Głosu"? Pisz na

www.gp24.pl Głos Pomorza czwartek 9 czerwca 20111

monikajadianewska@mediaregionalne.pl

DYŻURY APTEK
SŁUPSK: Ratuszowa, ul. Tuwima 4,
tel. 59 84249 57;
USTKA: Sanus-Phanna, ul. Grun
waldzka 26, tel. 59 814 72 32;
BYTÓW: Jesionowa, ul. ks. Domanowskiego 3, tel. 59 822 44
19;
MIASTKO: Rodzinna, ul. Wybickiego
30 tel. 59 857 87 25;
CZŁUCHÓW: Ogólnodostępna, ul.
Sobieskiego 1, tel. 59 8341178;
LĘBORK: Przy Szpitalu, ul.
Węgrzynowicza, tel. 59 863 52 86;
ŁEBA: Słowińska, ul. Kościuszki 70
a, tel. 59 86613 65;
WICKO: Pod Agawą, tel. 59 86111
Film w słupskim kinie Rejs.
14.

I N F O R M A C J A TURYSTYCZNA
SŁUPSK: tel. 59 842 0791; 59

842 43 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

26.

REKREACJA
SŁUPSK: Ośrodek Sportu I
Rekreacji, ul. Szczecińska 99, tel.
59 844 75 42 - pływalnia czynna
codz.wgodz.6-22.
REDZIKOWO: Paik Wodny, tel. 59
841 25 51, czynny: poniedz.czwartek 7-22; piątek 7-23; sobota
923; niedziela 9-22;

LĘBORK: Centrom Sportu i 6011; Pogotowie Ratunkowe - 59
Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, tel. 8147009.
59 862 7177 - pływalnia czynna
WAŻNE
codz. w godz. 6-22.
SŁUPSK: Policja 997; ul. Rey
POMOC PROGOWA
monta, tel. 59 848 06 45;
SŁUPSK: 59 845 60 00; 59 845 Pogotowie Ratunkowe 999; Straż
70 70; 59 844 04 31; 507 074 Miejska 986; 59 843 3217; Straż
Gminna 59 848 59 97; Straż
211;
LĘBORK: 59 862 17 87, 59 863 Pożarna 998; Pogotowie Energety
czne 991; Pogotowie Gazownicze
2323,0601628414;
BYTÓW: 59 822 27 28; 665 301 992; Pogotowie Ciepłownicze 993;
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
316;
CZŁUCHÓW: 59 834 14 12; 602 994.
USTKA: Kapitanat Portu - 59 814
176059.
44 30; Urząd Celny - 59 814 46
37; Straż Miejska - 986,59 814
KOMUNIKACJA
W1180ÓÓ-22194 36; PKS 59 67 61, O 697 696 498; WOPR 842 42 56; dyżurny mchu 59 843 601100100.
7110; MZK 59 848 93 06; Mord
TELEFONY GOSPODARCZE
Express 59 843 23 41;
LĘBORK: PKS 59 86219 72; MZK Urząd Skarbowy w Słupsku - 59
8453400,
w godz. 7-15 059 86214 51;
Urząd Skarbowy w Bytowie - 59BYTÓW: PKS 59 822 22 38;
CZŁUCHÓW: PKS 59 834 22 13; 822 2891,
Urząd Skarbowy w Lęborku - 59
MIASTKO: PKS 59 857 2149.
8624170,
USŁUGI MEDYCZNE
ZUS w Słupsku - 59 841 92 00,
SŁUPSK: Szpital, ul. Obr. Wybrzeża, ZUS w Lęborku - 59 863 19 11,
tel. 59 842 84 71; ul. Kopernika, Schronisko dla Zwierząt - 59842
29 59,
tel. 59 842 84 81;
USTKA: Wojewódzki Szpital Spec Urząd Celny w Słupsku - 59 848
jalistyczny, ul. Mickiewicza 12 tel. 5103
59 814 69 68; Poradnia Zdrowia Słupska Izba Przem. Handl. - 59
ROZ, ul. Kopernika 18, tel. 59 814 8425098,

Informator płatny
USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: Kalla, telefon alarmo
wy 195-88, ul. Armii Krajowej 15,
telefon 59 842 8196,601928
600, H. K. Banachowie;
Zieleń - (24 h na dobę) telefon
502 525 005 lub 59 8411315
i 59 848 37 64, ulica Kaszubska
3A;
Hades, ul. Kopernika 15, cało
dobowo: tel. 59 842 98 91,601

Słupskie Stow. Inicjatyw Gospo
darczych - 59 8413032,
Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku
- 5 9 842 43 60,
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Pomorza Środkowego - 59 842 60
04,
Pomorski Urząd Wojewódzki.
Zespół w Słupsku - 59 84119 34,
Urząd Pracy w Słupsku - 59 845
67 81
Wojewódzki Urząd Pracy w
Gdańsku - 58 3018019,
Słupski Oddział Państwowej In
spekcji Pracy - 59 845 60 61.
PORADNICTWO
SŁUPSK: Biuro Porad Obywatels
kich, tel. 842 22 55, al.
Sienkiewicza 21;
Dla ofiar przemocy JAMA" - tel.
59 84140 46, ul. Jana Pawła II,
604-607 (IV p.), poniedziałek piątek w godz. 16-20, soboty 1014;
Narkotykowy telefon zaufania 604 936 933 czynne poniedzialekpiątekwgodz. 16-18;
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;
ZABAWA Z SUDOKU

poniedziałek-sobota w godz.
10.00-23.00, niedziela 12.0023.00; dowóz - Stupsk, Królowej
KANTOR
SŁUPSK: Miami Nke: Podkowa, ul. Jadwigi 7, tel. 59 845 53 53.
Starzyńskiego, nr tel. 59 841 70
MOTORYZACJA
31;
Klimatyzacja
i
Zloty Róg ul. Murarska, nr tel. 59 SŁUPSK.
mechanika samochodowa, pełen
8420302.
serwis, NISKIE CENY, ul.
STOMATOLOG
Kopernika 27a, tel. 59 842 33
KEBA8
SŁUPSK: Protetyka, implanty, tel.
SŁUPSK: Pizzeria Merano czynna 82,602 294682.
598429824,
www.dentystasuchorowski.pl

663 796. Winda pogrzebowa przy
grobie;
Heimes, ulica Obrońców Wybrze
ża 1, (całodobowo) numery tele
fonów 59 842 84 95 lub 604 434
441. Winda pogrzebowa i namiot
przy grobie.
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O t w
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 Otwarta antena; 9.45
Pogoda.

wator serwis inf., Obserwator
sport- serwis sportowy,
Prognoza pogody; 40 Dzień
dziecka z TV Słupsk - premiera;
OOVectramedia.
RADłO SŁUPSK
Serwisy lokalne 6.30-14.30.6
Studio Bałtyk; 7.10 Informacja
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R E K L A M A

TV i radio
VECTRA
Program trwa 60 minut.
Rozpoczyna się o godzinie
17.15. Powtórki oglądać można
do godziny 17.00 dnia
następnego. Liczby oznaczają
czas rozpoczęcia audycji po
każdej pełnej godzinie. 20 Blok
audycji informacyjnych: Obser

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

1338808SLBHJ

Biuro Pogody
Calvus

Krzysztof Ścibor

I Pogoda dla Pomorza
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Orientacyjna prognoza na tydzień
Do wtorku z północnego-zachodu
cały czas będzie do nas napływać
łagodne i mniej wilgotne powietrze
pochodzenia morskiego. Dopiero w
środę prognozowany jest deszcz.
^
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zachmurzenie umiarkowane

Hel

Wejherowo

LI*

Na Pomorzu przeważnie
zachmurzenie umiarkowane, cały
dzień sucho i niezbyt ciepło. Koło
południa temperatura wzrośnie do
17:20 6 C. Wiatr północno-zachodni,
umiarkowany, chwilami chłodny.

-
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4

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

Pogoda na jutro

pogodnie

I Pogoda dla Polski

1007 hPa. t

Czwartek 9.06.2011 r.

Z północy napływa do nas łagodne i
wilgotne powietrze pochodzenia
morskiego. Na niebie przewaga
chmur i okresami możliwe będą
opady deszczu. Będzie wyraźnie \
chłodniej. Temperatura koło
południa wzrośnie do 16:18 °C.
Wiatr z zachodu, umiarkowany, nad
morzem nieprzyjemny. W nocy
coraz więcej przejaśnień i bez
opadów. Noc chłodna.

Punkt konsultacyjny Fundacji Fenbc
dla osób z problemem narkomanii
w rodzinie, al. Sienkiewicza 7, I
piętro, tel. 59 842 70 80 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. 59 842 7125 (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. 59 842-37
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 (II 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 emocjonalnym czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 1422,
tel.
116
123;
www.116123.edu.pl.

przelotny śnieg4
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powtarzały. Nie mogą się one także po
wtarzać w małych kwadratach. W sudoku nie potrzebujesz słowników.
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KINO
SŁUSK: Rejs Przegląd Filmów In
donezyjskich: Merantau, godz. 18;
Jaskinia zapomnianych snów, godz.
18 #
BYTÓW: Albatros Jestem Bogiem,
godz. 19,
MIASTKO: Grażyna nieczynne;
LĘBORK: Fregata Piraci z Karaibów,
godz. 17 i 20; FPFF: Awantura o
Basię, godz. 9, Pan Samochodzik i
praskie tajemnice, godz. 11:
ŁEBA: Rybak nieczynne.

rmator

19°
23°
25°
30°

ciągły śnieg z deszczem
ciśnienie i tendencja

sport

Fotogalerie i wideo z meczów
Energi Czarnych Słupsk w TBL
w sezonie 2010/2011 zobaczysz na

czwartek 9 czerwca 201I r . Głos Pomorza www p24.pl

www.gp24.pl/fotogaleHe i www.gp24.pl/wideo

Dainius Adomaitis podpisał
Witaj w ciężkich czasach.
KOSZYKÓWKA Jeden dzień trwały rozmowy z litewskim trenerem, który doprowadził zespół do medalu, w sprawie
przedłużenia umowy na kolejny rok. Wczoraj Energa Czarni ogłosiła podpisanie kontraktu na sezon 2011/2012.
Rafał Szymański

Poznać
twardziela

:rafal.szymanski@mediaregionalne.pl

Szkoleniowiec i klub już w
pierwszej umowie, podpisanej
na poprzedni sezon, określili,
że do 14 czerwca 2011 roku
dają sobie czas na podpisanie
kontraktu na przyszły sezon.
Adomaitis najpierw odezwał
się do Mirosława Lisztwana,
potem do Marcina Sałaty
wreszcie do Andrzeja Twar
dowskiego, prezesa klubu. Roz
mowy były błyskawiczne i w
nocy z wtorku na środę szcze
góły zostały dograne. Więk
szość była już określona w po
przedniej umowie. Trener
otrzymał podwyżkę, a kontrakt
będzie trwał jeszcze rok.
- Umowa obowiązuje na
warunkach z poprzedniego
roku, wchodzą w życie
wszystkie jej zapisy - komen
tuje Andrzej Twardowski,
prezes słupskiego klubu.
- Podwyżka była uzgodniona
rok temu.
Wczoraj także trwały roz
mowy, by na kolejny sezon asy
stentem Adomaitisa był Uvis
Helmanis, który w lutym
wzmocnił sztab szkoleniowy.
Litewski trener rzuca się
więc z Energą Czarnymi na
głęboką wodę. Przykłady kilku
trenerów w polskiej lidze po
kazały, że nad Wisłą łatwiej
osiągnąć sukces, niż go potem
powtórzyć. W Słupsku do
świadczył tego Igor Griszczuk,
który w 2006 roku miał
brązowy medal, a już rok
potem tylko piąte miejsce. Milija Bogicevic z Polpharmą Sta
rogard Gdański wywalczył rok

Rafał Szymański
rafal.szymanski@mediareqionaine.pl

A

domaitis przedłużył umowę
na kolejny rok. To opty
malne rozwiązanie jak na mały
Słupsk i na duże ambicje trenera.
Jan Nowicki, aktor, powiedział,
że facet, który raz coś zdobywa,
wciąż jest chłopcem. Będzie fa
cetem, kiedy potwierdzi
sukces,czyli zdobędzie coś po raz
kolejny albo utrzyma to, co ma.
Cieszmy się więc, że brązowy
medalista olimpijski i zdobywca
Pucharu Europy i Euroligi właśnie
w Słupsku będzie udowadniał, że
jest twardzielem. Tym bardziej
że jest co robić Tutejsza specy
fika niejednemu utrąciła już kły.
Fot Łukasz Capar

temu brąz, teraz musiał z PBG
Poznań bić się w play off z PGE
Turowem Zgorzelec. Odpadł w
ćwierćfinałach. Andrzej Ko
walczyk ze Stalą Ostrów Wiel
kopolski w 2002 roku zdobył
brąz. Potem już nie udało mu
się to nigdy, a zespół obecnie
gra w II lidze. Adomaitis
będzie musiał z jednej strony
sprostać swoim ambicjom,

pchającym go po większe suk
cesy, dostosować je do zebra
nego składu, a jednocześnie za
spokoić dążenia słupszczan,
którzy liczą po cichu na coś wi
ęcej niż tylko brąz w kolejnym
sezonie. Będzie trudno, bo pa
miętajmy, że po początkowych
zwycięstwach szkoleniowiec
pokazał, że trudno opanować
mu zespół, po powrocie z

przerwy świątecznej, czasami
sam stawał bezradny wobec
dziennikarzy po kolejnych nie
spodziewanych porażkach.
Mógł także inaczej postępować
w trakcie meczów ligowych
(chociażby w sezonie zasadni
czym z Treflem Sopot w hali
Gryfia), wciąż jeszcze nie może
w Słupsku powiedzieć, że już
wszystko osiągnął i nie nauczy

się tu czegoś nowego. Umowy
to transakcja korzystna dla
obu stron.
Tym sposobem Energa
Czarni konsekwentnie reali
zuje nakreślony tuż po zako
ńczeniu sezonu plan. Pierw
szym elementem był budżet,
kolejnym trener, dopiero
trzecim zawodnicy.
Budżet wydaje się być doga-

Rozmowa

zawodnik Energi Czarnych Słupsk

- Cieszysz się, że
trener Dainius
Adomaitis będzie
szkoleniowcem na
kolejny sezon?

n

Drugie sezony trenerów
Tadeusz

Jesteśmy na starcie pół kroku przed innymi

Paweł Leończyk

dany. Szkoleniowiec także już
jest, teraz przyszła pora na za
wodników. Cześć już ma pod
pisane kontrakty: Zbigniew
Białek, Mantas Cesnauskis,
Krzysztof Roszyk, Paweł Leończyk. Klub teraz skupi się
na poszukiwaniu Polaka w
miejsce Wojciecha Szawarskiego. Potem będzie szukać
graczy zagranicznych. •

- Nie żartujecie? Na
prawdę będzie?
-Tak.
- To supersprawa. Jestem
właśnie po ćwiczeniach w si
łowni z Krzyśkiem Koszy
kiem i nawet mówiliśmy
sobie o tym, czy Adomaitis zo
stanie na następny rok.
Wszyscy zawodnicy, którzy
nadal mają kontrakty, liczyli,
że tak będzie. To dobry
trener.
- To czego cię nauczył w
tym brązowym sezonie?
- Mam wymienić tylko
jedną rzecz? Jest ich pełno.
Dał mi dużo pewności siebie.
Skorzystałem z tych jego pod
powiedzi, że mam się nie bać
podejmować decyzji rzuto
wych, mam rzucać i już.

„Masz dobrą pozycję, oddaj
rzut, bo pewnie lepszej już nie
będzie". Miałem się nie mar
twic konsekwencjami. Dużo
też skorzystałem koszy
karsko pod względem pode
jścia do treningu.
- Otworzył ci oczy na
nowe rzeczy?
- Sporo ze sobą rozmawia
liśmy, szczególnie na koniec
zmagań. Pokazał mi bardzo
profesjonalne podejście do
treningu i do meczu. To
bardzo ważna wiedza. Dużo
mówił o skupieniu, koncen
tracji, co robić w dniu meczu,
przed samym spotkaniem.
- Łatwiej wam teraz
będzie kontynuować to
co w poprzednim
sezonie?

Aleksandrowicz

— Pewnie. Przecież mamy
już polski skład, połowa ze
społu wie już, o co chodzi tre
nerowi. Czeka nas praca, ale
będziemy wiedzieć już, czego
wymaga trener. Jesteśmy pół
kroku do przodu. Inaczej
przecież byłoby gdyby zaczął
prowadzić nas nowy szkole
niowiec. Ci nowi gracze,
którzy przyjdą, będą też szyb
ciej się uczyli, bo będą wie
dzieli, że połowa zespołu już
coś umie. Będą patrzyli na
nas. To da efekty. Trener też
już wie, czego oczekiwać po
nas. Na pewno na początku
będzie nam łatwiej, nie
będziemy musieli od nowa
budować chemii w zespole,
atmosfery, poznawać się ileś
tam czasu.

- Czyli znów pierwsza
runda będzie 10:1?
- Tego nigdy nie wia
domo dopóki nie zagramy.
Zobaczymy, jak inne ze
społy będą przygotowane,
zobaczymy, jak reszta
składu będzie wyglądać.
Przedłużenie umowy z Adomaitisem na początek daje
nam większą swobodę, ła
twiejszy start do przygo
towań do sezonu. Zoba
czymy jak będzie jednak z
innymi zespołami - skła
dami, budżetami. Dobrze,
że tak szybko jest podpi
sane porozumienie z tre
nerem, bo on będzie mógł
szukać nowych graczy na te
brakujące pozycje.
ROZMAWIAŁ RAFAŁ SZYMAŃSKI

• 2002/2003
- 7. miejsce

• 2003/2004
- 9. miejsce

Igor

Griszczuk
• 2005/2006

-3. miejsce

• 2006/2007
- 5. miejsce

Dalnlus

t

Adomaitis

• 2010/2011
- 3. miejsce
• 2011/2012
-?

Jeszcze żadnemu trenerowi
Czarnych, który zostawał na kolejny
rok, nie udało się choćby powtórzyć
sukces z poprzedniego sezonu.
łnfografika: 08.06J2011/Artur Wosinek
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Dziś Polska zmierzy się z Francją
TOWARZYSKO Benzema i Ribery wydają się mieć pewne miejsce w kadrze Les Bleus, ale wszyscy walczą w niej
na całego, by przetrwać piekielną konkurencję i jeszcze do Polski wrócić. Na Euro 2012.
Wojciech Kukliński

yyojciech.kuklinski@mediareqionalne.pl

Cztery dni po meczu z Ar
gentyną (2:1) na Łazienkow
skiej w Warszawie pod
opieczni Franciszka Smudy
zmierzą się w tym samym
miejscu z 19. w rankingu
FIFA Francją. Piłkarze repre
zentacji tego kraju skompro
mitowali się podczas ubiegło
rocznego mundialu w RPA,
ale po zmianie szkoleniowca,
którym obecnie jest Laurent
Blanc spisują się znacznie lePiej. Pod koniec ubiegłego
roku pokonali na wyjeździe
Anglię, a w lutym wygrali u
siebie z Brazylią. Wszystko
Wskazuje również na to, że
Francja nie będzie miała żad
nych problemów z awansem
do Euro 2012. W ostatnim
swoim towarzyskim poje
dynku z Ukrainą Trójkolorowi
Pokazali, że zawsze należy
Walczyć do końca i zaapliko
wali
współgospodarzowi
EURO 2012 aż trzy bramki w
zaledwie kilka minut. Osta
tecznie Francuzi wygrali 4:1.
Francuzi wybrali za przeciw
nika Polskę z pełną świado
mością w marcu tego roku na serię gier obwołaną tonrnee po Europie Wschodniej.
W piątek zagrali z Białorusią
W eliminacjach do Euro 2012
(remis 1:1) w najsilniejszym
składzie. W poniedziałek-już
siłami rezerwowych — w to
warzyskim meczu rozbili 4:1

ii

Piłkarze

reprezentacji

Francji podoas treningu na boanym boisku warszawskiej Legii.

Ukrainę. Teraz czeka ich
sprawdzian z Polską. Laurent
Blanc powołał na tę eskapadę

26 zawodników — wszystkich

najlepszych, jakich miał do
dyspozycji. Brakuje jedynie
kontuzjowanych obrońców
Laurenta Kościelnego z Arse
nału Londyn i Lassany Diany
z Realu Madiyt oraz pomoc
nika Lyonu Yoanna Gour-

Niemcom brakuje
tylko 2 punktów
m

*

NOŻNA

|
!
i
|

cuffa. Tyle że tego ostatniego z
powodu beznadziejnej formy.
Wczoraj okazało się, ze lista
nieobecnych jest znacznie dłu
ższa. Samir Nasri, Florent Malouda czy Patrice Evra - ich nie
zobaczymy w meczu Polski z
Francją. Kluby nie wyraziły
zgody, by ich gwiazdy wy
stąpiły w spotkaniu, który jest
rozgrywany poza terminem

FIFA. Dlatego Blanc będzie
zmuszony, by dać szansę gra
czom z klubów z Ligue 1. W
bramce zagra Cedric Carrasso
(Bordeaux), natomiast w polu
szansę dostaną m.in. Matthieu
Valbuena (Olympique Marsylia) i Guillaume Hoarau
(Paris Saint-Germain. Francja
zagra za to przeciwko białoczerwonym z „nowym Zida-

ne em". Tak nazwano bohatera
poniedziałkowego meczu w Do
niecku z Ukrainą Marvina
Martina.Pomocnik Sochaux
miał wymarzony debiut w dru
żynie „Trójkolorowych". Wszedł
na boisko na ostatni kwadrans
i w tym czasie strzelił dwa gole
oraz asystował przy bramce
Younesa Kaboula. Francuzi
rozbili Ukraińców 4:1. - Życzę

Grupa A

Medunjanin (67.), 2:0 Maletić
(90.).

Rekord
Del Bosque

Azerbejdżan - Niemcy 1:3
(0:2), 0:1 Oezil (30.), 0:2 Gomez
(41.), 1:2 Husejnow (89.), 1:3
Schurrle (90.).

Eliminacje Euro 2012: sensacyjna wygrana Wysp

Owczych.
We wtorek rozegrane zo
stały ostatnie przed wakacyjną
Przerwą mecze eliminacji Mi
strzostw Europy, które w 2012
roku odbędą się na stadionach
Polski i Ukrainy. Zwycięski
marsz w eliminacjach konty
nuują Niemcy. Po wyjazdowej
Wygranej 2:1 z Austrią, poko
nali Azerbejdżan 3:1 (2:0) i było
ich siódme zwycięstwo w si
ódmym meczu. W trzech ostat
nich
spotkaniach
pod
opiecznym Joachima Loewa do
^Wansu z grupy A wystarczą
dwa remisy.
Sensacją zakończył się mecz
Wyspy Owcze - Estonia. Go
spodarze odnieśli pierwsze zwy
cięstwo w eliminacjach (2:0).
Outsider grupy C objął prowa
dzenie tuż przed przerwą (43
minuta) po strzale z rzutu karnego Benj aminsena. Ten sam
^wodnik w 47 min nie wykoWystał kolejnej jedenastki, ale
skuteczną dobitką popisał się
Hansen, ustalając wynik
meczu. Od 57 min Estonia grała

w „10", po tym jak czerwoną
kartkę obejrzał zawodnik Ko
rony Kielce, Sander Pun.
W grupie D nie grała
Francja, a zwycięstwa odniosły
goniące ją Białoruś (2:0 zLuksembuigiem) oraz Bośnia i Her
cegowina (2:0 z Albanią). Dzięki
wygranej oimui iwuuw * '
;
szansę nawet na bezpośredni
awans z grupy.
.
W grupie E spotkały się dwie
drużyny ze Skandynawii.
Szwedzi nie mieli litości dla
Finów i rozgromili ich 5:0. Mera
był popisem gwiazdy Trzech
Koron, Zlatana Ibrahimovic,
który popisał się hattrickiem.
Po tym zwycięstwie Szwecja
zbliżyła się na 3 punkty do pro-

«7 rmmie 7.knmrietem

sześciu zwycięstw Holandii. Z
walki o awans nie rezygnują
Węgrzy. W wyjazdowym meczu
pokonali 3:0 San Marino, za
chowując szansę na drugie
miejsce w grupie i udział w ba™«h.

m

Fot. PAP/ Bartłomiej Zborowski

1.Niemcy
Z.Belgia
B.Turcja
4.Austria
5.Kazachstan
6.Azerbejdżan

P
21
11
10
7
3
3

BZ-BS
22-3
15-10
9-7
10-10
2-15
5-18

Następne mecze 2 września:
Niemcy - Austria, Turcja - Ka
zachstan, Azerbejdżan - Belgia.

Grupa C

Wyspy Owcze - Estonia 2:0
(1:0), 1:0 Benjaminsen (43.
karny), 2:0 Hansen (47.).
1.Włochy
2.Słowenia
35erbia
4.Estonia
5.lrlandia Północna
6.Wyspy Owcze

16
11
8
7
6
4

14-1
9-4
8-9
7-9
3-3
5-18

Następny mecz 10 sierpnia:
Irlandia Północna - Wyspy
Owcze.

Grupa D

Białoruś - Luksemburg 2:0
(0:0), 1:0 Kornilenko (48. kamy),
2:0 Putsila (73.), Bośnia i Herce
gowina - Albania 2:0 (0:0), 1:0

9-2
6-2
8-7
4-4
8-6
0-8

1.Francja
2.Białoruś
3.Bośnia i Herc.
4.Albania
5.Rumunia
Ó.Luksemburg

Następne mecze 2 września:
Białoruś - Bośnia, Albania Francja, Luksemburg - Ru
munia.

Grupa E

Szwecja - Finlandia 5:0 (3:0),
1 *.0 Kallstroem (11.), 2:0,3.-0,4:0
Ibrahimovic (31., 35. i 53.), 5:0
Bajrami (83.). San Marino Węgry 0:3 (0:1), 0:1 Liptak (40.),
0:2 Szabics (49.), 0:3 Koman (83.)

1 Holandia
2Szwecja
3Węgry
4Mołdawia
SFinlandia
6San Marino

18
15
12
6
6
0

21-5
20-6
18-13
7-9
11-11
0-33

Następne mecze 2 września:
Holandia - San Marino, Fin
landia - Mołdawia, Węgry Szwecja.
Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ-BS bramki zdobyte-stracone.

(MK)

mu, by poszedł w ślady Zidane a, by zrobił podobną karierę.
Jest to jedyny piłkarz, którego
znam, który, tak jak Zidane, w
swoim debiucie zdobył dwie
bramki - powiedział na konfe
rencji prasowej selekcjoner
Laurent Blanc, zapominając o
podobnym wyczynie Bafetimbi
Gomisa w meczu z Ekwadorem
w maju 2008 roku.Porównanie
Martina ze słynnym Zinedine em Zidane em narzucili
sami piłkarze. - Nie jestem za
skoczony grą Martina, znam
jego umiejętności. On potrafi
odblokować sytuację w każdym
momencie. W swoim pierw
szym meczu w reprezentacji
zrobił nawet coś więcej niż Zi
dane, asystował przy trzecim
golu. Nie ma już ZZ,jest MM powiedział Yann Mvila, wy
stępujący również na pozycji
rozgrywającego.Z kolei dzi
siejszy pojedynek dla Orłów
Franciszka Smudy będzie naj
trudniejszy od czasu gry z Hisz
panami. Polacy będą mogli po
twierdzić,
że
ostatnie
zwycięstwo z Argentyną nie
było dziełem przypadku. Bilans
kontaktów Polska - Francja:
16 meczów 7 zwycięstw Fran
cuzów 5 remisów, 4 wygrane
Polaków); ostatnio 0:0 w Pa
ryżu w 2004. M
Pokka-Francja
9 bm. (czwartek) godz. 21.00, stadion
legii Warszawa.
Telewizyjna transmisja TVP1. Początek
o godz. 20.45.

Pewna wygrana

Mistrzowie świata, Hisz
panie, pokonali w towarzy
skim meczu Wenezuelę 3:0
(3:0) po bramkach Villi, Pedro
i Xabiego Alonso. Była to 39
wygrana La Roja pod wodzą
trenera Vicente del Bosque w
44 meczach pod jego wodzą
(bilans uzupełnia 1 remis i 4
porażki). To absolutny rekord
60-letniego
selekcjonera,
który poprawił najlepsze
dotąd osiągnięcie Luisa Aragonesa (38 wygranych w 54
meczach).
W innym towarzyskim
meczu reprezentacja Włoch
niespodziewanie uległa pro
wadzonej przez Giovanniego
Trapattoniego Irlandii 0:2 (0:1).
W Sao Paulo Brazylia pokonała
1:0 (1:0) Rumunię po golu
Freda. Był to jednocześnie po
żegnalny występ w reprezen
tacji Canarinhos Ronaldo. 34letni, dwukrotny mistrz świata
(1994, 2002), rozegrał w dru
żynie narodowej 98 meczów i
zdobył 62 bramki.
Inne towarzyskie mecze:
Norwegia - Litwa 1:0 (0:0), Au
stria - Łotwa 3:1 (0:0),
Ekwador - Grecja 1:1 (0:1), Pa
ragwaj - Boliwia 0:0.
(JAK)

Wczoraj reprezentacja pol
skich piłkarzy ręcznych pokonała
Ukrainę 32:26 (14:13) w roze
granym w Zaporożu spotkaniu
3. grupy eliminacji mistrzostw
Europy, które w styczniu 2012
odbędą się w Serbii. Polacy roz
poczęli od prowadzenia po tra
fieniu Patryka Kuchczyńskiego,
jednak Ukraińcy szybko odrobili
straty. Dobra gra w obronie i
szybkie kontry w dalszej części
pierwszej połowy pozwoliły
biało-czerwonym prowadzić po
30. min 14:13. Po zmianie stron
dość długo żadnemu z ze
społów nie udało się odskoczyć.
Byliśmy świadkami zaciętej walki
bramka za bramkę. W ostatnich
minutach Polacy spokojnie kon
trolowali przebieg wydarzeń na
parkiecie utrzymując przewagę i
nie oddali prowadzenia wygry
wając 3226. Najwięcej bramek
dla polskiej ekipy zdobyli Bartosz
Jurecki i Tomasz Tłuczyński - po
6. Po tych spotkaniach do roze
grania pozostanie już tylko
ostatnia kolejka eliminacji. W
polskiej grupie 12 czerwca pod
opieczni trenera Bogdana
Wenty zmierzą się w Poznaniu
(początek godz. 14.45) z Portu
galczykami, a Słoweńcy po
dejmą Ukraińców (16.30).
(WOK)
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BAŁTYCKA II! LIGA

Mecz przerwany
Wczoraj w zaległym spo
tkaniu Bałtyckiej III ligi Kotwica
Kołobrzeg grała z Orkanem
Rumia. Przy stanie 1:0 sędzia
przerwał spotkanie ze względu
na opady deszczu. Wynik
uwzględniamy w tabeli.
1. Drotex-Bytovia
2. Błękitni Stargard
3. Kotwica Kołobrzeg
4. Pogoń Barlinek
5. Orkan Rumia
6. Cartusia Kartuzy
7. Dąb Dębno
8. Lechia II Gdańsk
9. Gryf Wejherowo
10. Gwardia Koszalin
11. Chemik Police
12. Kaszubia Kościerzyna
13. Gryf Słupsk
14. Energetyk Gryfino
15. Rega Trzebiatów
16. Orlęta Reda

M
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

P
65
55
45
44
42
41
41
40
39
38
36
35
31
27
20
14

BŁBS
45:17
48:25
38:27
32:29
47:32
32:31
25:29
34:27
38:31
44:47
32:40
32:32
39:40
24:37
27:54
17:55

Kolejka 29.-11 czerwca, wszystkie
mecze o godz. 17.30: Gryf S. - Chemik,
Kaszubia - Kotwica, Orkan - Lechia II,
Energetyk - Orlęta, Cartusia - Gryf W.,
Pogoń - Błękitni, Drutex-Bytovia Gwardia. Mecz Rega Trzebiatów - Dąb
Dębno Lubuskie rozpocznie się w piątek
0 godz. 18.

Finały Coca-Cola Cup
w Gdańsku
Zawodniczki Gimnazjum nr
1 z Debrzna dotarły do finału
województwa pomorskiego
Coca-Cola Cup 2011. Odbył się
on wczoraj w Gdańsku. Prze
grały w nim jednak z Gimna
zjum Stężyca 1:2.
Wcześniej, w meczach półfi
nałowych, gimnazjalistki z De
brzna pokonały Gimnazjum Je
zierzyce 2:0. Mecz o 3. miejsce
pomiędzy Gimnazjum z Luzina
a zawodniczkami z Jezierzyc
przyniósł zwycięstwo tym
pierwszym 2:1.
Najlepszą snajperką turnieju
została reprezentantka Debrzna
Angelika Sekta (9 goli).
Rywalizację chłopców od po
czątku zdominowali faworyci z
Gimnazjum nr 29 w Gdańsku.
Wygrali w swojej kategorii. W
meczu o brązowy medal Gim
nazjum nr 3 w Wejherowie po
konało Gimnazjum nr 2 Lębork
6:0.
(RES)
PUKA NOŻNA

Bilety na Gryfa
Dzisiaj i jutro można ku
pować w przedsprzedaży bilety
na najbliższe spotkanie w Ba
łtyckiej III lidze piłkarzy Gryfa
Słupsk. Zmierzą się oni w naj
bliższą sobotę, 11 czerwca, z
Chemikiem Police. Ten mecz
decydować będzie o tym, czy
słupszczanie utrzymają się w
lidze. Jeśli wygrają, zapewnią
sobie pozostanie na tym po
ziomie, inny wynik uzależni my
ślenie o grze w III lidze od re
zultatu meczu Energetyk
Gryfino - Orlęta Reda.
Bilety na spotkanie Gryfa z
policzanami sprzedawane będą
po 6 zł na miejsca stojące i 12 zł
pod trybunę krytą. Możnaje na
bywać dzisiaj i w piątek w godz.
10-17 w siedzibie klubu przy
stadionie przy ul. Zielonej w
Słupsku.
Mecz Gryf - Chemik roz
pocznie się w sobotę o godz.
17.30. Bilety będą także do na
bycia przed spotkaniem.
(RES)

Jaka dyscyplina ma w regionie
więcej fanów - koszykówka
czy piłka nożna? Podyskutuj na
www.gp24.pl/forum

Puchar goryczy

PUKA NOŻNA

Klasa okręgowa jun. B
Grupa I: Pogoń/Trójka - Stal
7:0, SSPN - Gryf 0:3, Dąb - Gar
barnia 0:5, Jantaria - Salos 0:6.

PIŁKA NOŻNA - PUCHAR POLSKI Drutex-Bytovia przegrał w półfinale 0:2 z
Gryfem Wejherowo i odpadł z dalszej rywalizacji.
Krzysztof Niekrasz
krzyszlofniekrasz@mediaregionalne.pl

W pierwszej połowie gro
źniejsze akcje przeprowadzali
bytowianie. To oni częściej go
ścili pod bramką Gryfa. Trzy
krotnie piłka minimalnie chy
biła celu po uderzeniach
Wojciecha Pięty, Adivanio Nascimento i Tomasza Ciemniewskiego. W 40. minucie ka
pitalnym uderzeniem popisał
się Pięta, ale bramkarz Wie
sław Ferra miał szczęście, bo
poprzeczka uratowała go przed
wyjęciem futbolówki z siatki.
Wejherowscy zawodnicy odpo
wiadali kontrami W nich bry
lował Łukasz Kłos. W 67. mi
nucie za zagranie ręką w polu
karnym bytowianina Kry
stiana Staniosa sędzia wskazał
na „wapno". Jedenastkę na
bramkę zamienił Grzegorz Gicewicz. Goście skupili się na
obronie korzystnego wyniku.
Bytowskiemu zespołowi bra
kowało pomysłu na przeła
manie wejherowskiej defen
sywy. Przyjezdni jeszcze raz
skarcili gospodarzy tuż przed
ostatnim gwizdkiem arbitra.
Wypad pod bramkę Mateusza
Oszmańca zakończył się tra
fieniem do siatki Macieja Szy
mańskiego.
- Tym razem Gryf nas prze
chytrzył taktycznie i zagrał
mądrzej niż w trzecioligowym
meczu - ocenił Waldemar Walkusz, trener Druteksu-Bytovii - Po awansie nastąpiło
rozprężenie i zabrakło koncen-

M
15
15
15
16
15
14
15
15
14

P
BZ-#
42 131-11
40 87-1«
34 72-25
20 35-50
17 47-69
16 33-39
15 24-61
10

19-82

1 10-111

Grupa II: Start - Piast 2-2, Mtó
- Drzewiarz 5:0, Urania - Prime
Food Brda 4:12, Czarni - Ka
szubia 4:1. Mecz zaległy Koral
Czarni 3:0 - walkower, goście
nie przyjechali na mecz.
15
1. Piast Człuchów
15
2. Start Miastko
3. Prime Food Brda Przech.
4. MKS Debrzno
5. Drzewiarz Rzeczenica
6. Czarni Czarne
7. Urania Udorpie
8. Koral Dębnica
9. Kaszubia Studzienice

38
36
32
31
15
15
15
11
4

70-24
72-20
61-24
54-32
24-39
28-49
36-75
25-45
15-77

Klasa okręgowa jun. C I
Byki - Błękitni 3:0, Pomorze
Stal 3:1, Jantar - Gryf 0:9, Po
lonez - Garbarnia 0:2, Leśnik Salos 4:10, Chrobry - Karol 0:2
M

Kamil Rosiak wszedł w drogiej połowie, ale nie odmienił losu meczu.
tracji. Chcieliśmy wygrać, ale
się nie udało. Moim graczom
zabrakło skuteczności strze
leckiej. Z porażki nie ma co
robić żałoby - stwierdził na ko
niec bytowski szkoleniowiec.
MeczefinałowePP szczebla

Fot Łukasz Capar

wojewódzkiego odbędą się 22 i
25 czerwca z udziałem Gryfa
Wejherowo i Gryfa 2009
Tczew. •

Bramki: 0:1 Grzegorz Gicewicz (rzut
karny - 67), 0:2 Maciej Szymański (89).
Drutex- Bytovta: Oszmaniec, Rufelski,
Szałek, Pietrzyk, Stanios, Bryndal (85
Syska), P. Łapigrowski, Ciemniewski (65
Drutex-Bytovla Byldw - Gryf Wejherowo A. Kobiela), Pięta - ż.k., Gronowski (46
03 (<k0).
Paraficz), Nascimento (54 Rosiak - ż.k.).

Mistrzostwa Polski odbędą się w Gdańsku,
w kadrze dwójka powołanych z Teamu Słupsk
BEACH SOCCER Team Słupsk, utytułowany zespół plażowej piłki nożnej, zgłosił się w tym roku do zmagań w mistrzostwach
Polski. Robi tak zresztą od lat.
Już 20 zespołów.zgłosiło się
do zmagań w mistrzostwach
Polski w plażowej piłce nożnej.
W tym roku turniej odbędzie
się na plaży Stogi w Gdańsku
w dniach od 7 do 10 lipca. Oto
lista zapisanych zespołów:
Drink Team Kolbudy, StalprofilS A Dąbrowa Górnicza,
Football Center Kiepscy So
snowiec, Red Devils Chojnice,
Bauns Wybrzeze24.pl Gdańsk,
Sport Pub Rapid Lublin, Mun
dial Żary, Jutrzenka Drzewce,
Copacabana Boca Gdańsk,
Hurtap Mat Łęczyca, Wodomex Bojano, BSC Grembach
Łódź, KS Piórkowscy, Straż
Pożarna Choszczno, UKS Mi
lenium Gliwice, Planetsport
Łódź, Zdrowie Garwolin, Team
Słupsk, Iras Czaplinek, Galacticos Zgierz.
Team Słupsk w poprzednim
roku w Sopocie wywalczył
brązowy medal mistrzostw
Polski.
- Na razie wszystkie prace

1. Gryf Słupsk
2. Pogoń/Trójka Lębork
3. Salos Słupsk
4. Stał Jezierzyce
5. SwePoł Link Brusk. W.
6. Garbarnia Kępice
7. SSPN Malczkowo
8. Dąb Kusowo
9. Jantaria Pobłocie

Teamu Słupsk powołani zostali
do nowej reprezentacji Polski
w beach soccerze. Nowym
szkoleniowcem biało-czerwonych jest Krzysztof Kuchciak.
On do składu kadry powołał
Daniela Barana i Adama Bo
gacza. Uczestniczyli oni w
zgrupowaniu w Strykowie
obok zawodników BSC Grembacha Łódź, Hemaka Sztu
towo, Copacabany Boca
Gdańsk, Stalprofilu Dąbrowa
Górnicza, Mat Zgierz. Na ko
niec zgrupowania przy nie naj
lepszej pogodzie kadra roze
grała wewnętrzny sparing.
Wynikiem 4:2 zwyciężyła dru
żyna, w składzie której było
• : - dwóch zawodników Teamu
Piłkarze ze Słupska (białe stroje) powalczą w mistrzostwach
Słupsk.
Polski.xxxxxxxxxx
Niestety, po raz kolejny beFot Łukasz Capar
achsoccerowe
szaleństwo
związane z zespołem odkładam - komentuje Daniel Ka ominie Ustkę. Przed laty była
do zakończenia zmagań w III niewski, założyciel tej drużyny, ona centrum beach soccera,
lidze. Chcę, aby utrzymał się w a jednocześnie działacz w teraz imprezy odbywają się w
innych ośrodkach.
nich Giyf i wtedy spokojnie za Gryfie.
bierzemy się za Team Słupsk
Tymczasem dwaj gracze
W

1. Gryf Słupsk
2. Byki Słupsk
3. Salos Słupsk
4. Garbarnia Kępice 21
5. Jantar Ustka
6. Polonez Bobrowniki
7. Pomorze Potęgowo
8. Karol Pęplino
9. Stal Jezierzyce
10. Błękitni Główczyce
11. Chrobry Charbrowo
12. Leśnik Cewice

21
21
21

42
21
21
21
21

21
21

21
21

BZ-BS
205-8
142-12
104-35
69-29
54-65
44-55
44-80
31-67
26-84
34-92
23-177
27-99

Klasa okręgowa jun. CII
Myśliwiec - Czarni 5:1, Unia
Koral 4:2, Błękitni - GKS 5:0,
Piast - Gryf II 0:7, Jantar II - GTS
7:0, Dolina - Florian 3:0 - wal
kower (goście nie stawili się na
zawody). Mecz Florian - GKS
zweryfikowano na 0:3.
1. Jantar II Ustka
2. Myśliwiec Tuchomie
3. GTS Czarna Dąbrówka
4. Unia Korzybie
5. Błękitni Motarzyno
6. GKS Kołczygłowy
7. Gryf II Słupsk
8. Piast Człuchów
9. Czarni Czarne
10. Koral Dębnica
11. Dolina Gałąźnia Wlk.
12. Florian Chojnice

M
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

P
BZ-8S
60 168-7
55 108-15
43 6541
37 63-61
34 74-47
33 49-75
31 62-56
23 33-77
22 41-79
17 34-110
10 31-114
3 19-65

Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ bramki zdobyte, BS - bramki stracone.

(FEN)

PUKA NOŻNA
Bałtyk otrzymeł licencję
j
Komisja do spraw Licencji
Klubowych II ligi PZPN przy
znała licencję na grę w przy
szłym sezonie Bałtykowi
Gdynia. Tym samym został spe
łniony kolejny warunek utrzy
mania piłkarzy Gryfa Słupsk w III
lidze. Istniała obawa, że gdyby
Bałtyk nie otrzymał licencji i zo^
stał relegowany niżej, z III ligi
spadłby o jeden zespół więcej.
Mógłby być to Gryf, klub, który
obecnie zajmuje pierwszą po
zycję poza strefą spadkową.
(RES)

