Dziś w Głosie
Co mają począć zwalniani
w regionie nauczyciele

Kleszcze teraz atakują
spacerowiczów w Słupsku

Pisać CV czy umawiać się bezpośrednio z dyrektorem
szkoły? Jak szukać wolnych etatów dla nauczycieli w
czasach, kiedy się ich zwalnia? Podpowiada Teresa
Lis, dyrektor słupskiej delegatury Kuratorium
„(Kwiaty.
-

Ich ukąszenie jest bezbolesne. Są małe i wyglądają na
niegroźne. To tylko pozory, od ich ukąszenia można na
bawić się boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu.
Trzeba się przed nimi chronić.
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Lekarz pamięta opra ę

Słupsk

Przybyła relikwia
Jana Pawła II

ŚLEDZTWO Rafał I., ciężko pobity ginekolog ze Słupska, rozpoznał napastnika. Przesłuchanie ofiary
potwierdza ustalenia śledztwa - wskazał aresztowanego wcześniej męża pacjentki.
Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeakowska@mediaregionalne.pl

R

afał I., zastępca ordy
natora oddziału ginekologiczno-położniczego,
został wypisany ze szpitala.
Jego stan zdrowia znacznie się
poprawił. Pacjent, zaczął cho
dzić i mówić. Lekarze stwier
dzili, że można go przesłuchać.
Okazało się, że Rafał I. pamię
ta zdarzenia sprzed pobicia, a
co najważniejsze zapamiętał
napastnika.
- Rafał I. rozpoznał sprawcę
- mówi Jacek Korycki,

rzecznik słupskiej prokuratuiy
okręgowej. - Spośród okaza
nych mu mężczyzn na
zdjęciach wskazał Tomasza P.,
który jest podejrzany i aresz
towany w tej sprawie. Po
twierdził też, że żona tego
mężczyzny byłajego pacjentką,
a on kilka miesięcy wcześniej
był u lekarza z awanturą.
Rafał I. został pobity 11
maja przed blokiem, w którym
mieszka przy ul. Szczecińskiej
w Słupsku. Późnym wieczorem
został zaatakowany deską w
głowę, gdy zabierał rzeczy z ba
gażnika. Rafał I. trafił do szpi

tala w stanie krytycznym.
Przeszedł dwie ratujące życie
operacje. Został wprowadzony
w śpiączkę farmakologiczną.
Gdy jego stan się poprawił, pa
cjent został przeniesiony z od
działu intensywnej opieki me
dycznej na neurochirurgię.
Tam mógł porozmawiać z pro
kuratorem.
Rafał I. oglądał zdjęcia czte
rech podobnych do siebie
mężczyzn, wśród których był
36-letni Tomasz P., mieszka
niec powiatu słupskiego.
Zanim pobity lekarz stracił
przytomność, leżąc na plecach,

widział twarz napastnika,
który miał kaptur na głowie,
ale nie zamaskował twarzy.
Ten obraz Rafał I. zapamiętał
jako ostatni.
Tomasz P. został zatrzy
many 12 maja, a później aresz
towany pod zarzutem ciężkich
obrażeń,yzagrażających życiu
lekarza. Śledczy wpadli na jego
trop na podstawie listu znale
zionego w tylnej kieszeni
spodni Rafała I. Informacja od
napastnika, złożona z wycię
tych liter z gazety, brzmiała
jak wykonany wyrok. Świad
kowie skojarzyli treść z zacho

waniem
Tomasza
P.
Mężczyzna ten przyszedł do
gabinetu ginekologa z preten
sjami, że jego żona do badania
musiała zdjąć bieliznę. Żądał
też, by doktor rozebrał się przy
jego żonie, gdy ją tu przypro
wadzi i wtedy będzie „po
równo". Domagał się od le
karza, by przyrzekł na dobro
swojej rodziny, że nie podnie
cają go badania ginekologiczne.
Prokuratura czeka nadal na
badania śladów biologicznych z
odzieży i rzeczy znalezionych u
podejrzanego oraz listu zosta
wionego przy pobitym. M

Zmiana pogody: będzie padać i będą burze, a potem znowu upał

Śmierć kierowcy

W czwartek w „Głosie Pomorza"

i Słupsk

Ta sama bakteria

Strzał czy nie

Potwierdzono, że pacjentka szpita w
Szczecinie zarażona jest śmiercio
nośną odmianą bakterii E.cołi.

Prześladowanie, śledzenie, nagaby- Czy tego lata najemy się truskawek
Możliwe, że ktoś z premedytacją
wanie, uporczywe i złośliwe naprzy do syta? Za ile będziemy je ku- '
strzelał wczoraj z wiatrówki lub ci
pować? Jak wyglądają tegoroczne
snął kamieniem, zbijając szybę miej krzanie podlega karze. W ponie
zbiory na Pomorzu i jakie są pro
skiego autobusu. Słupskie MZK poin działek wszedł w życie przepis
gnozy? Kto najbardziej skorzysta na
formowało policję, tej nie udało się prawny chroniący ofiary stalkingu
(słowo z angielskiego). Chamskie
owocach w tym roku.
ustalić, kto wybił okno. Szczęśliwie
sms-y, groźby czy wyzwiska są u nas Odpowiedzi znajdziesz w czwartek
nikomu nic się nie stało. Przypo
przestępstwem i będą teraz łatwiej
w naszym raporcie o pomorskich
mnijmy, już kiedyś strzelano w
ścigane.
truskawkach.
Słupsku do autobusów.
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Słupsk

ierowca seata ibizy, który
przedwczoraj staranował
dystrybutor na stacji pali
wowej Orlen przy ul. Garncar
skiej w Słupsku, zmarł w szpi
talu.
Robert Czerwiński, rzecznik
słupskiej policji: - Spraw
dzamy, czy stan zdrowia kie
rowcy mógł się przyczynić do
wypadku. Wyjaśni to sekcja.
Zeznania świadków wska
zują, że mężczyzna mógł za
słabnąć za kierownicą. Wy
padek wyglądał tak, jakby
64-letni słupszczanin nie za
uważył zakrętu drogi i pojechał
prosto przez trawnik. Na nim
auto się zatrzymało, a po chwili
samochód ruszysz impetem.
Przebił się przez ogrodzenie,
wjechał na stację paliw Orlenu
i uderzył w dystrybutor. Było
zagrożenie wybuchu dystrybu
tora, z którego wylało się pa
liwo. (MAP)

I Kraj

952121

ateriał nasączony krwią
błogosławionego Jana
Pawła II uroczyście wniesiono
w niedzielę do parafii św.
Józefa, Oblubieńca Najświęt
szej Maryi Panny w Słupsku.
Parafia ta jest jedyną na te
renie diecezji, która otrzymała
relikwię Ojca Świętego pierw
szego stopnia.
Słupska parafia otrzymała
relikwię w wyniku starań jej
proboszcza - ks. Władysława
Stec-Sali. Relikwia będzie
przechowywana w sejfie.
Wierni będą mogli ją zobaczyć
i ucałować każdego szesna
stego dnia miesiąca, podczas
mszy w intencji obecnego pa
pieża. Jak się dowiedzieliśmy,
kardynał Stanisław Dziwisz
przyznał relikwie słupskiej pa
rafii z powodu odprawianych
w niej od 21 lat nabożeństw w
intencji Papieża Polaka, (MAZ)

K

Czeka nas huśtawka
pogodowa. Wczoraj
smażyliśmy się w 30-stopniowym upale (na zdjęciu
stawek w Słupsku, na którym
latem jest jedyne w mieście
kąpielisko), a dzisiaj czeka nas
niewielkie ochłodzenie.
Temperatura spadnie do 20
stopni. Będzie padać deszcz i
możliwe są burze, okresami
bardzo gwałtowne. W środę
do południa znowu wróci do
nas upał sięgający 30 stopni,
ale pod koniec dnia możliwe
gwałtowne burze z gradem.
-Dziś i w środę nie
zapomnijmy zamknąć okien i
zdjąć przedmiotów z
balkonów. Kierowcy powinni
unikać parkowania blisko
drzew - przestrzega Krzysztof
Ścibor z Biura Prognoz Pogody
Calvus. Od czwartku aura się
poprawi. (AR)
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Prawo

Ofiary stalkingu

Nadszedł sezon na truskawki

695611B01A

Kia j opinie

eny paliwa rosną.
Sprawdź, gdzie jest
najdroższe paliwo w Polsce.
www.regiomoto.pl
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To jest ta sama bakteria

WARSZAWA

Postrzelił 14-latka
20-letni mężczyzna, który na
warszawskich Bielanach z wia
trówki postrzelił w głowę 14latka, nie przyznał się do winy.
Prokuratura skierowała do sądu
wniosek o jego aresztowanie.
- Podczas przesłuchania
mężczyzna do niczego się nie
przyznał i odmówił składania
wyjaśnień - powiedziała sze
fowa Prokuratury Rejonowej
w tym chłopiec w stanie cię toczą się badania z udziałem Dopiero dziś znane będą wy Warszawa-Żoliborz, prok. Kata
żkim, ale stabilnym - poinfor unijnych ekspertów, które niki analiz laboratoryjnych rzyna Szyfer.
mowała w Luksemburgu przy mają ustalić, czy źródłem za prowadzonych na próbkach
Ze wstępnych ustaleń śled
okazji posiedzenia ministrów każeń są sałatki zawierające kiełków ze starszego opako czych wynika, że 20-letni Michał
zdrowia „27" Ewa Kopacz.
kiełki - powiedziała szefowa wania, które zabezpieczono w P. celowo strzelał w kierunku
nastolatka. Rannemu nastolat
- Są to dwie osoby dorosłe polskiego resortu zdrowia.
Hamburgu.
(w Szczecinie) oraz jeden chło
Pytana, czy przewidywane
Według władz w Hanowerze kowi lekarze wyciągnęli śrut z
piec hospitalizowany w War są środki ostrożności m.in. na ustalenie źródła epidemii zatruć głowy; jego życiu nie zagraża
szawie. W jego przypadku jest polskiej granicy, odparła, że nie. pokarmowych wywołanych niebezpieczeństwo. Funkcjo
to wtórne zakażenie od ojca,
- W tej chwili tendencja no przez bakterię EHEC jest nariusze, którzy przybyli na
który wrócił chory z Niemiec. wych zachorowań jest spad trudne także dlatego, że od wskazane miejsce, ustalili, że do
strzelał
młody
Chłopiec niestety ciężko prze kowa. Przewidywane są dzia chwili wybuchu epidemii upły 14-latka
chodzi zakażenie - powiedziała łania edukacyjne dotyczące nęło już kilka tygodni. Wcze mężczyzna z okna swojego
minister zdrowia Ewa Kopacz przestrzegania zasad higieny - śniejsze podejrzenia władz mieszkania przy ulicy Pęcickiej
polskim dziennikarzom.
powiedziała Kopacz. Chodzi o Hamburga, że źródłem zakażeń na Bielanach. Całe zdarzenie na
Minister wyjaśniła, że ojciec mycie warzyw, owoców oraz rąk, są ogórki z Hiszpanii, zostały grał kamerą jeden z sąsiadów.
musiał nie przestrzegać zasad zwłaszcza w trakcie biegunki.
Gdy policjanci usiłowali
odrzucone.
Tymczasem ministerstwo
higieny w trakcie swojej cho
Zakażenie bakterią E.coli wejść do mieszkania, w którym
roby i tak doszło do zakażenia spraw konsumenckich Dolnej może przenosić się przez ska odbywała się impreza, zostali
chłopca. Podkreśliła, że stan Saksoni poinformowało w po żoną wodę, świeże warzywa, su zaatakowani przez grupę
chłopca choć ciężki, jest sta niedziałek, że pierwsze ba rowe mleko, sery z niepastery- mężczyzn. Funkcjonariusze zabilny. Ojciec jest już w dobrym dania kiełków z uprawy eko zowanego mleka, bliski kontakt [ trzymali siedem osób.
Mężczyzna odpowie m.in. za
logicznej w okręgu Uelzen w z osobą zakażoną (np. w domu),
stanie.
Kopacz brała udział w po Dolnej Saksonii nie potwier w wyniku zaniedbań higienicz | narażenie na niebezpieczeniedziałek w posiedzeniu unij dziły obecności groźnego nych, a także poprzez kontakt z | ństwo utraty życia nastolatka
nych ministrów ds. zdrowia w szczepu pałeczki okrężnicy zakażonymi zwierzętami. Do tej j oraz naruszenie nietykalności
Luksemburgu, gdzie oma EHEC. Do popołudnia w po pory bakteria zabiła już 22 | cielesnej funkcjonariuszy. Za
wiana była kwestia zakażeń. niedziałek przebadano 23 z 40 osoby i spowodowała zachoro trzymanemu grozi kara do 5 lat
- Niemiecka minister poin próbek kiełków z Uelzen. Ana wanie ponad 2 tys. ludzi.
: więzienia.

ZDROWIE Potwierdzono, że pacjentka szpitala w Szczecinie zarażona jest śmiercionośną odmianą
bakterii E.coli (EHEC). Wczoraj wykryto też kolejne przypadki zakażenia, w tym u dziecka.
Agnieszka Grabarska
aqnieszka.qrabarska@mediaregionalne.pl

riusz Pietrzak, dyrektor szpitala
przy ul. Arkońskięj.-Występuje
u niej niewydolność nerek.
- Próbki przebadał Pań
W tym samym szczecińskim
stwowy Zakład Higieny w szpitalu są także hospitalizo
Warszawie - mówi Renata wani dwaj mężczyźni z podej
Opięła, rzecznik Wojewódzkiej rzeniem zakażenia E.coli. 44Stacji Inspekcji Sanitarnej w latek z podszczecińskich Polic
Szczecinie.
trafił do placówki 1 czerwca,
Bakterię stwierdzono u 29- 25-letni mieszkaniec Szczecina
łetniej Polki, mieszkającej na 3 czerwca. O obydwu wystąpiła
stałe w Niemczech, która przy krwista biegunka. Obaj także
jechała do kraju już z objawami przebywali w Niemczech choroby. 23 maja trafiła do jeden w Poczdamie, drugi w
szpitala w Pile (Wielkopolskie), Neubrandenburgu. Ich stan
po dwóch dniach przewieziono jest stabilny. Wstępne wyniki
ją na oddział zakaźny szpitala potwierdziły, że oni także za
wojewódzkiego w Szczecinie, każeni są bakterią E.coli. O
gdzie nadal przebywa. Lekarze tym, czy jest to także śmiercio
stwierdzili u niej zespół hemo- nośny szczep, przesądzą dalsze
lityczno-mocznicowy,
co wyniki badań.
oznacza m.in. uszkodzenie
O potwierdzonych przypad
nerek toksynami bakterii. kach zarażenia powiadomiła
Przez kilka dni kobieta prze wczoraj po południu minister
bywała na oddziale inten zdrowia Ewa Kopacz.
sywnej terapii, ostatecznie tra
- Z powodu zdiagnozowafiła na oddział nefrologiczny. riego zespołu hemolityczno- W tej chwili przebywa na mocznicowego (HUS), wywo
oddziale nefrologii. Jest okre łanego bakterią EHEC,
sowo dializowana - mówi dr Ma hospitalizowane są trzy osoby,
6

formowała, że w tej chwili

pomedzlałeK d m g a nr 1% godz, 1 0 3 4

Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Piotr Grabowski
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zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Głosie Dzienniku Pomorza" jest zabronione bez zgody Wydawcy.

(PAP)

PRAWO Jakub T. skazany w Anglii na podwójne dożywocie za brutalny gwałt
i pobicie znów stanie przed obliczem sprawiedliwości.

Miejsce zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką na drodze krajowej nr 10 w Pawłówku kolo Byd
goszczy. W wyniku wypadku zginął kierowca osobówki.
(PAP)

Dyrektor zarządzający oddziału

(PAP)

Sąd wznowił sprawę Polaka

Śmiertelny wypadek na „dziesiątce"

Dziennik Pomorza

lizy pozostałych próbek trwają.

O
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Sąd Najwyższy wznowił w
poniedziałek postępowanie
wobec Jakuba T. - Polaka ska
zanego w Wielkiej Brytanii na
podwójne dożywocie za pobicie
i zgwałcenie Brytyjki. Wzno
wienia procesu domagali się
obrońcy Jakuba T., którzy
walczą też o jego ułaskawienie.
Adwokaci Jakuba T.
zwrócili się o wznowienie pro
cesu po tym, jak w marcu we
szła w życie nowelizacja Ko
deksu karnego, która zezwala
m.in. na zmienianie kar dla
Polaków wydanych za gra
nicą na podstawie Europej

skiego Nakazu Aresztowania
(ENA). Jeśli kara orzeczona
przez obcy sąd przekroczy
maksymalny pułap przewi
dziany w naszym prawie, pol
skie sądy muszą złagodzić
wyrok. Polski Kodeks karny
przewiduje za gwałt maksy
malnie 12 lat więzienia. Tym
czasem poznański Sąd
Okręgowy w październiku
2008 r. uznał, że Jakub T. od
będzie w Polsce taką karę,
jaką w styczniu 2008 r. za
sądził wobec niego sąd w
Exeter - a zapadło tam pod
wójne dożywocie.

Skazany przez cały czas nie
przyznawał się do winy. Pod
stawą wyroku sądu w Exeter
była zbieżność jego materiału
DNA ze znalezionym na ciele
ofiary. Także ten dowód kwe
stionują polscy obrońcy Ja
kuba T. W piśmie do SN oraz
w równoległym wniosku do
prezydenta o skorzystanie z
prawa łaski wobec ich klienta
zwracają uwagę na opinię pol
skiego biegłego, który pod
ważył brytyjską ekspertyzę
DNA zarzucając jej liczne
błędy.
(RAP)

$ czerwca, poniedziałek# Łedź, godz, 7*15

Paliła się rozlewnia rozpuszczalników
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Tizydzieśti zastępów straży pożarnej walayto z groźnym pożarem przy ul. Pomorskiej w Łodzi, gdzie znaj

NOTOWANIA GIEŁDOWE
WiG

49/490
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868 min

• 80 # 231 • 47
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duje się kilkadziesiąt zbiorników, każdy o pojemności ok. 15 tys. litrówrozpuszczalnika. Część zbiorników
wybuchła w trakcie pożara.
(PAP)
Fot PAP/Grzegorz Michałowski

odom.^

Ceny mieszkań w dużych miastach
są coraz bardziej atrakcyjne,
ale trudniej o rabaty

Europa świat

www.regiodom.pl
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Rosja: nie celujcie do nas z rakiet
POLITYKA Kreml zaproponował Stanom Zjednoczonym i NATO zawarcie układu o niewymierzaniu europejskiego
systemu obrony antyrakietowej przeciwko Rosji. Szanse, że Zachód przyjmie propozycje Moskwy są jednak bliskie zeru.
Dziennik „Kommiersant"
pisze, że forsowany przez Mo
skwę traktat miałby nakładać
ograniczenia na rozmieszczenie
antyrakiet USA w Europie.
- Amerykańskich antyrakiet
nie powinno być dużo, latać
winny nie za szybko i stacjonować
powinny w takich miejscach, z
których nie mogłyby dosigpiąć
rosyjskich rakiet balistycznych przekazuje dziennik istotę pro
pozycji Kremla.
Zaznacza, że w opinii rosyj
skich ekspertów wojskowych
antyrakiet USA pod żadnym
pozorem nie powinno być w
Polsce.

„Kommiersant" podaje, że
do zawarcia układu o niewy
mierzaniu europejskiej tarczy
antyrakietowej przeciwko Fe
deracji Rosyjskiej będzie za
chęcać partnerów z Sojuszu
Północnoatlantyckiego mini
ster obrony Anatolij Sierdiukow podczas posiedzenia
Rady NATO-Rosja na szczeblu
szefów resortów obrony, która
zbierze się w środę w Bruk
seli. - Sytuacja uległa rady
kalnej zmianie. O ile wcześniej'
w sprawie systemu obrony
przeciwrakietowej mówiliśmy
„nie, nie i jeszcze raz nie", o
tyle teraz mówimy „tak, ale na

określonych warunkach" - cy
tuje „Kommiersant" rosyj
skiego wiceministra obrony
Anatolija Antonowa.
Dziennik podkreśla, że zda
niem Moskwy twarde gwa
rancje może dać tylko prawnie
obowiązujący układ, w którym
z Rosją uzgodnione zostaną
szczegóły przyszłego systemu
obrony przeciwrakietowej w
Europie.
- Szczegóły te to dopusz
czalna liczba i typy rakiet
przechwytujących, ich pręd
kość, a także miejsca roz
mieszczenia rakiet i radarów informuje JKommiersant".

JKommiersant" podkreśla,
że rosyjski wiceminister
obrony nie sprecyzował, w ja
kich europejskich krajach, w
ocenie Moskwy, dopuszczalne
jest pojawienie się ameryka
ńskich antyrakiet.
- Wojskowi eksperci wska
zują tylko, gdzie antyrakiet na
pewno być nie powinno - do
daje dziennik. - Na pewno nie
w Polsce. Rumunia, Turcja,
Bułgaria-tak. W żadnym wy
padku nie Polska - przytacza
„Kommiersant" opinię Konstantina Makijenki z mo
skiewskiego Centrum Analizy
Strategii i Technologii.

Dziennik publikuje także
rozmowę z wiceministrem An
tenowemu której ten ostrzega,
że jeśli tarcza antyrakietowa
NATO osłabi potencjał rosyj
skich strategicznych sił jądro
wych, to odpowiedź Rosji będzie
kompleksowa i nie ograniczy się
tylko do doskonalenia środków
pokonywania systemu obrony
przeciwrakietowej.
W maju prezydent Rosji
Dmitrij Miedwiediew kilka
krotnie apelował do państw Za
chodu o porozumienie się z jego
krajem w sprawie europejskiej
tarczy antyrakietowej. W prze
ciwnym razie - ostrzegał - Eu

6 czerwca, poniedziałek,B r u k s e l a

LUKSEMBURG
Porozmawiają o bakterii
Dziś odbędzie się nadzwy
czajne posiedzenie ministrów
rolnictwa 27 państw UE poświę
cone m.in. konsekwencjom dla
sektora rolnego epidemii nie
bezpiecznej bakterii EHEC, która
uśmierciła już co najmniej 22
osoby i spowodowała zachoro
wanie ponad 2 tys. ludzi. Mini
strowie mają rozmawiać m.in. o
tym, jak rozwiązać aktualny
kryzys na rynku warzyw i
owoców. Omówią także szcze
góły środków kontroli, by zapo
biec rozprzestrzenianiu się epi
demii, a także ostatnie wyniki
badań przeprowadzonych przez
władze niemieckie w sprawie
źródła infekcji.
Wstępne badania potwier
dziły, że wyhodowane w
Dolnej Saksonii, na północnym
zachodzie Niemiec, kiełki fasoli
mogą być źródłem infekcji wy
wołanej niebezpieczną bak
terią EHEC. Minister rolnictwa
Dolnej Saksonii Gert Lindemann powiedział, że także
kiełki innych warzyw z gospo
darstwa ekologicznego w re
gionie Uelzen między Ham
burgiem a Hanowerem są
podejrzane.
(PAP)

ropa może się cofnąć do czasów
zimnej wojny. Dla niektórych
państw Sojuszu, w tym Polski,
taki postulat jest nie do przy
jęcia. Polski minister spraw za
granicznych Radosław Sikorski
argumentuje, że trudno byłoby
zaakceptować sytuację, w
której kraj nie będący człon
kiem NATO jest współodpo
wiedzialny za bezpieczeństwo
Polski. Podczas niedawnej wi
zyty w Warszawie prezydent
USA Barack Obama potwier
dził, że elementy projektowanej
tarczy antyrakietowej zostaną
rozmieszczone także w Polsce.
JERZY MALCZYK (PAR)

GRECJA

Zatrzymali pociąg z eurodeputowanymi do Strasburga

Martwe dusze z emeryturą
Kilka tysięcy Greków nie żyje,
i to od dawna, a emerytury po
biera nadal - oznajmiła w po
niedziałek grecka minister pracy
i ubezpieczeń społecznych Luka
Katseli. Zapowiedziała zbadanie
podejrzanie wysokiej liczby
ponad stuletnich emerytów.
Niedawna kontrola danych
ujawniła, że około4500zmarłych
nadal pobiera emerytury. Podat
ników greckich kosztuje to ponad
16 min euro rocznie. Grecja nie
może poszczycić się skrupulatnie
prowadzonymi rejestrami. Jej
obywatele często nie zgłaszają
śmierci członka rodziny, by nadal
pobierać jego emeryturę.
Ministerstwo pracy Grecji
obiecało zredukować wydatki
o około 8 mld euro w latach
2012-2015, co jest jednym z
kilku warunków, jakie kraj musi
spełnić, by otrzymywać nadal
środki z pakietu pomocowego
Międzynarodowego Funduszu
Walutowego i Unii Europejskiej.
Rząd najpierw przyjrzy się
sprawie 9 tysięcy stulatków
Funkcjonariusze policji przyglądają się protestującym na dworni Braksela-Midi, którzy nie pozwolili odjechać planowo pociągowi do Strasburga. nadal pobierających emerytury.
Pociągiem szybkiej koleirazw miesiącu wyjeżdżają do Franqi na sesję plenarną eurodeputowani z brukselskiego parlamentu. Nie dosdo do incy - Sprawdzamy obecnie, jak
dentów. Protestujący domagali się bardziej socjalnej Europy.
(PAP) wielu z nich jeszcze żyje - po
Fot PAP/EPA
wiedziała Katseli.
(PAP)

wyc arzenia

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

wtorek 7 czerwca 2011 r. Głos Pomorza www

alarni@jip24.pl

Huk w miejskim autobusie
SŁUPSK Kula wystrzelona z broni, kamień czy naprężenia szkła? Policji wczoraj nie udało się ustalić, co spowodowało
pęknięcie szyby w autobusie miejskim pełnym pasażerów. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Marcin Prusak
marcin.prusak@mediaregonalne.pl

Przegubowy miejski au
tobus linii nr 1 zatrzymał się
przed sygnalizacją świetlną
przy stacji paliwowej na ulicy
Mierosławskiego. Było tuż
przed godziną dziesiątą. Pię
cioletni autobus irisbus citelis
miał zajęte prawie wszystkie
fotele. W środku było około
40 osób. - Nagle usłyszałem
głośny huk - mówi Marcin
Kruk, kierowca uszkodzo
nego autobusu miejskiego.
- Rozejrzałem się wokoło, bo
myślałem, że ktoś uderzył w
autobus. Nic jednak nie za
uważyłem i pojechałem dalej.
Dopiero na ulicy Henryka Po
bożnego podeszła do mnie pa
sażerka i powiedziała, że coś
się stało z szybą, bo jest cała
popękana.
Kierowca poprosił pasa
żerów o opuszcenie pojazdu i
pojechał do zajezdni MZK
przy ul. prof. Poznańskiego.
- Szyba wypadła dopiero
blisko bazy, gdy przeje

żdżałem po wybojach - mówi
kierowca autobusu.
O zdarzeniu MZK poinfor
mowała policję. Początkowo
policjanci oglądający przy
puszczali, że szybę wybił
nabój z wiatrówki albo ka
mień wystrzelony z procy.
Ostatecznie funkcjonariu
szom nie udało się ustalić dla
czego szyba w autobusie
pękła.
Na filmie dostępnym na
naszej stronie internetowej
www.gp24.pl
dokładnie
widać w szybie otwór wska
zującą na miejsce, w które
uderzył jakiś mały przedmiot.
Dziura znajduje się tuż przy
słupku okna. Wygląda iden
tycznie jak otwór, który po
woduje w szybie samocho
dowej
np.
uderzenie
kamienia. Funkcjonariuszy
to jednak nie przekonało.
Twierdzą, że doświadczenie
nauczyło ich już wstrzemi
ęźliwości we wskazywaniu na
powody uszkodzeń szyb.
Straty z powodu znisz
czonej szyby słupski MZK

Strzały się zdarzały
W przypadku, gdy potwierdzi się,
że pękniętą wczoraj szybę znisz
czył nabój z broni, nie będzie to
pierwszy przypadek, gdy w
Słupsku ktoś strzelał do auto
busów miejskich.
W sierpniu 2008 roku nieznany
sprawca, najprawdopodobniej
trafił z wiatrówki, do autobusu
MZK linii nr 1. Policja ustaliła, że
sprawca strzelał z miejsca na wy
sokości postoju taxi przy ulicy 11
Listopada od strony ulicy Ro
mera. Kiedy do autobusu weszli
wszyscy pasażerowie, a kierowca
zamknął drzwi, w tym czasie
padł strzał. Posypała się boczna
szyba od strony przystanku. Na
szczęście nikt nie odniósł ob
rażeń.
W lipcu 2009 roku trafiono w
słupek boczny autobusu miej
skiego numer 1 tuż przy przy
- Nagle usłyszałem głośny huk - mówi Marcin Kruk, kierowa uszkodzonego autobusu miejskiego. R*.w™ capa, stanku na ulicy Armii Krajowej
(w stronę ulicy Pobożnego).
ocenia na ponad tysiąc zło wyłączony z użytku. Jeżeli spowodowanie zagrożenia
Strzał spowodował pęknięcie
tych. Koszt jej wymiany po okaże się, że szybę ktoś wybił życia i zdrowia.
szyby. W środku pojazdu byli pa
kryje ubezpieczyciel. Przez celowo, sprawca tego wy
Grozi za to do pięciu lat
sażerowie.
około tydzień autobus będzie bryku będzie odpowiadał za więzienia. •

EHL

10-latek wzywał karetki, straż i policję, odpowiedzą za
ZAGROŻENIE 10-letni mieszkaniec gminy Czarna Dąbrówka kilkanaście razy wzywał pogotowie i straż pożarną do zdarzeń, których nie było. Dla zabawy. Będą odpowiadać za to jego rodzice.
W sobotę chłopiec wraz z
grupą kolegów i koleżanek
bawił się na podwórku. Miał
swój telefon komórkowy.
Chciał się popisać, a więc za
czął dzwonić do straży po
żarnej i pogotowia. Nie od
kładał słuchawki. Podawał
szczegółowe dane i adresy.
Był wiarygodny w tym, co
mówił. Z jego późniejszej re
lacji wynika, że z telefonu
dzwoniły też inne osoby. Dys
pozytorzy wysyłali karetki i
wozy strażackie m.in. do
uszkodzeń ciała, wypadków i
innych zdarzeń. Na miejscu

okazywało się, że to fałszywe
alarmy. 10-latek zadzwonił
też na policję, twierdząc, że w
miejscowości, w której
mieszka, bardzo szybko po
rusza się samochód. W końcu
dyspozytorzy zorientowali
się, że dzwoniące z jednego
numeru telefonu dzieci alar
mują fałszywie.
- Szybko udało się dotrzeć
do właściciela telefonu. To 10-letni mieszkaniec gminy
Czarna Dąbrówka. O fałszy
wych telefonach zostali poin
formowani jego rodzice
- mówi Michał Gawroński,

rzecznik prasowy bytowskiej
policji.
Do pogotowia i straży wy
konano łącznie kilkanaście
połączeń. Na szczęście w tym
czasie nie było prawdziwych
wezwań. - Bo mogłoby dojść
do tragedii, kiedy na czas nie
dotarłyby karetki - komen
tuje Gawroński.
Stefan Pituch, wicekomendant bytowskiej straży,
mówi, że koszt wyjazdu do
jednego zdarzenia wynosi od
kilkudziesięciu do kilkuset
złotych.
- Zależy to od tego, ile wy

jedzie jednostek i jak daleko
pojadą
do
wezwania
- oznajmia Pituch.
Bytowska straż pożarna
nigdy nie obciążyła kosztami
sprawców
fałszywych
alarmów.

śp.

kpt. Dariusza Góralskiego
serdeczne podziękowania składa
pogrążona w smutku Rodzina

wieku nie może karnie odpo
wiadać za swoje czyny.
Sprawa trafi do sądu rodzin
nego. Będą tłumaczyć się w
nim rodzice chłopca - infor
muje Gawroński.

żadnej bójki nie było. 46-letni
mężczyzna, który dzwonił do dyżur
nego, oświadczył rozbawiony, że
zrobił to „dla jaj". Był pijany. Mieszka
niec zgodził się przyjąć 500-złotowy
mandat. Kiedy policjant wręczył mu

go do podpisania, ten namalował
na nim jedenaście krzyżyków.
Sprawa znajdzie swójfinałw
sądzie. Za bezpodstawne wezwanie
policji grozi kara aresztu, ograni
czenia wolności albo grzywny.

ANDRZEJ GURBA

Też fałszywie wezwał
W niedzielę wieczorem dyżurny by
towskiej policji otizymał telefon, że
przy przystanku PKS w Udorpiu
trwa bójka, w której uczestniczy kil
kanaście osób. Został wysłany ra
diowóz. Na miejscu okazało się, że

P O D Z I Ę K
Wszystkim, którzy okazali pomoc
i współczucie oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

- Wiele razy zastanawia
liśmy nad takim krokiem. W
przypadku tego 10-latka nie
podjęliśmy jeszcze decyzji
- oznajmia Pituch.
Czy 10-latek będzie całko
wicie bezkarny? - W tym
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"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

Z pamięci o bliskich utkana jest nasza tożsamość

Wyrazy głębokiego współczucia
Grażynie Rybińskiej " 3 %
f*
z powodu śmierciJ M a m y
*\
składa Zarząd i Współpracownicy firmy
RENT-nieruchomości ROMANOWICZ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 czerwca 2011 roku
odszedł

TADEUSZ GAWERSKI

Msza żałobna odbędzie się 9 czerwca o godz. 7:30
w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego.
Wystawienie w Kaplicy na Starym Cmentarzu o godz. 12:10,
wyprowadzenie na miejsce spoczynku o godz. 12:40.
^

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku RodziflU. ^
593111K03A

"Nigdy nadto życia, zawsze śmierć zbyt wczesna"

Wyrazy szczerego współczucia
Panu Ordynatorowi

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani

Janowi Jasonkowi

Bogusławie Ewie Murawskiej

Teścia

z powodu śmierciB r S t f l
składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy administracji i obsługi
ZSP n r 1 w Słupsku

z powodu śmierci

składają
Pracownicy Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
WSS w Słupsku
592211K03A

t

„Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich'

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 czerwca 2011 roku
odszedł nasz najdroższy Mąż, Ojciec i Dziadek

śP. Bolesław Kryszak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 8 czerwca 2011 roku.
Wystawienie w kaplicy na Starym Cmentarzu o godz. 12.10.
Wyprowadzenie na Nowy Cmentarz o godz. 12.40. Msza św. żałobna
odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 7.30 w Kościele Mariackim.

Pogrążona w smutku Rodzina
592111K03A

591811K03A

temat dnia

Ń Napisz lub zacbwwi do nas

W życie weszły nowe przepisy uła
twiające życie rowerzystom. Co
o nich sądzisz? Wejdź na forum.

Zbigniew
Maredd

zbiqniew.maretki@mediareqionalne.pl

598488124

9.00-17.00

www.gp24.pl/forum

www ip24.pl Głos Pomorza wtorek 7 czerwca 2011 r

Osaczani już mają swoje prawa
SPOŁECZEŃSTWO Wczoraj wszedł w życie przepis karny chroniący przed nękaniem. Do tej pory nie wiadomo było, jak
ścigać notorycznych prześladowców.
Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeczkowska@mediaregionalne.pl

Stalking - tym słowem
określono z angielska nowy
przepis w polskim Kodeksie
karnym. W dosłownym tłuma
czeniu oznacza „skradanie się"
lub „podchody^. Nowe zna
czenie nadały mu pod koniec
lat 80. grupy fanów, które
podążały za gwiazdami.
Przepisy mówią o natręt
nych wielbicielach, ale nie
tylko. Dotyczą złośliwego i re
gularnego nagabywania, na
przykrzania się, śledzenia,
dążenia do spotkań wbrew czy
jejś woli. Tego, co może wy
wołać u innej osoby poczucie
strachu, zagrożenia bezpiecze
ństwa, obawy o zdrowie i życie.
A nawet doprowadzić ofiarę do
samobójstwa.
- W grę wchodzi wykorzy
stanie różnych środków komu
nikacji - telefonu, SMS-ów,
e-maili, komentarzy zamiesz
czanych w intemecie, two
rzenie kont na portalach inter
netowych z wykorzystaniem
cudzych danych osobowych i
podszywanie się pod inną
osobę, a także narażanie kogoś
na stratyfinansowe, na przy
kład zamawianie na czyjś
koszt towarów przez internet
- wylicza Robert Czerwiński,
rzecznik słupskiej policji.
Do tej pory pokrzywdzoną
osobę organa ścigania odsyłały
z kwitkiem lub proponowały
wytoczenie sprawy cywilnej.
Czasami udawało się wszcząć

dochodzenie na podstawie in
nych przepisów.
- Niektóre zdarzenia trak
towaliśmy jako groźby karalne,
kwalifikującje z artykułu 190.
Stosowaliśmy jednocześnie
wobec podejrzanego zakaz kon
taktów z pokrzywdzonym
- mówi Jacek Korycki,
rzecznik słupskiej Prokuratury
Okręgowej. - Inne sprawy po
licja prowadziła jako wykro
czenie, polegające na doku
czaniu
lub
złośliwym
niepokojeniu.
Sposobem na internetowych
prześladowców było też ści
ganie ich za zniesławienie. Już
w ubiegłym roku Ministerstwo
Sprawiedliwości - autor nowe
lizacji - twierdziło na pod
stawie badań, że co dziesiąty
Polak czuje się ofiarą stalkingu. Zjawisko to dotyka bar
dziej kobiet niż mężczyzn.
Przed rokiem pisaliśmy o
młodej Kamili z Jezierzyc,
której wykradziono prywatne
zdjęcia z naszej-klasy i zapi
sano ją do erotycznych grup
społecznościowych. „Sex dla
zdrowia", „Pyskuję i prze
klinam", „Zboczki i perwersja", „Masturbacja to coś
co lubię" albo „Chcę mocno!
Bierz mnie". Na tych porta
lach wbrew jej woli anoni
mowy prześladowca umieścił
wizerunek kobiety.
- Czuję się prześladowana i
szkalowana. To niszczy moje
życie - opowiadała nam po
krzywdzona. Policja odmówiła
wtedy ścigania prześladowcy,

Nowe przepisy

Art.190a.

1. Kto przez uporczywe nękanie
innej osoby lub osoby jej najbli
ższej wzbudza u niej uzasad
nione okolicznościami poczucie
zagrożenia lub istotnie narusza
jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wol
ności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto,
podszywając się pod inną osobę,
wykorzystuje jej wizerunek lub
inne jej dane osobowe w celu
wyrządzenia jej szkody mająt
kowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu
określonego w § 1 lub 2 jest tar
gnięcie się pokrzywdzonego na
własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wol
ności od roku dó lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa okre
ślonego w § 1 lub 2 następuje na
wniosek pokrzywdzonego.

Wiesław A. - według sądu - najpierw prześladował, później zgwałcił.

tłumacząc się brakiem prze
pisów. Natomiast prokuratura
nie widziała interesu społecz
nego w odnalezieniu sprawcy.
W marcu słupski sąd
okręgowy skazał nieprawo
mocnie na trzy i pół roku wię
zienia 26-letniego Wiesława

A. za gwałt czternastolatki z
powiatu słupskiego. Oska
rżony zmusił dziewczynę do
seksu, grożąc, że rozpowie o
szczegółach z jej życia intym
nego. Od maja do lipca ubie
głego roku wysyłał jej SMS-y
z groźbami i wyzwiskami.

Straż to rodzinna tradycja

dowca. „Dowiedzą się w
szkole, w kuratorium, w
GOPS-ie".
W wakacje nękana ofiara
uległa szantażyście. Dzisiaj po
prostu mogłaby pójść z tele
Fot Łukasz Capar
fonem komórkowym na policję.
Jednak nowe prawo ma już
„Ty ku..., ty szmato" - czy swoją krytykę.
tała w telefonie i w swoim
- No, bo co to oznacza
profilu na naszej klasie. „Jeśli „uporczywie"? Ile musi być
się ze mną nie umówisz, jeśli tych SMS-ów, żeby uznać je
mi się nie oddasz, wszystkim za stalking - ocenia proku
rozpowiem, że nie jesteś dzie rator Korycki. - Trzeba po
wicą, puszczasz się i robisz prostu poczekać aż sprawy
lody" - straszył prześla przetrą się przez sądy. •

POŹaCZhl DLA OSÓB

BiZeZg&LNOŚCI KREDtiTOWtiCH
T A K Ż E D L A OSÓB Z E Z L A HISTORIA W B l h

ROZMOWA z Małgorzatą Cybulską, z OSP Możdżanowo, kandydatką do tytułu Strażaka Roku 2011.
Co zyskujesz?

- Ma pani dopiero 18 lat,
a już może pochwalić się
dużym doświadczeniem.
Skąd ta wiedza?
- W OSP jestem od 8 lat.
Byłam dzieckiem, gdy wstępo
wałam do drużyn młodzieżo
wych. Od początku brałam
udział w zawodach strażac
kich. Biegałam z wężem. Tra; fiłam do straży niejako przez
tradycje rodzinną. Dziadek był
naczelnikiem jednostki OSP,
teraz mamajest naczelnikiem.
Jestem nąjmłodsza z piątki ro* dzenstwa. Wszyscy moi bracia
i są w OSP. Więcj a też tam po
szłam.
- Działalność w straży tak
się pani spodobała, że
wstąpiła pani do szkoły
strażackiej.

i

bliżej domu, bo nauka na wy LISTA WSZYSTKICH
jeździe bardzo dużo kosztuje. KANDYDATÓW W PLEBISCYCIE
akcjach strażackich?
—Zdziałania w straży ochot
niczej nie zrezygnowałam. Na
pożary jeżdżę, choć przepisy
nie pozwalają brać kobietom
czynnego udziału w akcjach
gaśniczych. Dlatego przy poża
rach pilnuję porządku, za
mykam drogę dojazdową do
miejsca akcji. A w jednostce
Małgorata Cybulska
OSP jestem od niedawna
skarbniczką. Pilniyę kasy jed
- Tak, chciałam być straża nostki. To bardzo odpowie
kiem zawodowym. Przez rok dzialna funkcja.
ROZMAWIAŁ: M A R O N PRUSAK
uczyłam się w liceum stra
żackim w Kołobrzegu. Po roku
zrezygnowałam. Teraz uczę się Aby oddać głos na tego strażaka,n a l ^
w liceum policyjnym w przesłaćSMS-a na nr 71466 SMS otreśd:
Słupsku. Musiałam wrócić GR.0CH5. Koszt SMS-a 1,23 z VAT.

STRAŻAK ROKU 2011 NA
www.gp24.pl/strazak.

STRAŻAK ROKI!

Zagłosuj na swojego strażaka

Trwa nasz plebiscyt Strażak Roku
2011. Wybieramy w nich najpopu
larniejszych strażaków zawodo
wych, ochotników oraz jednostki

OSP. Głosówanie odbywa się za po
średnictwem SMS-ów oraz oryginal
nych kuponów. Prawidłowo od
danym głosem w plebiscycie jest

głos oddany SMS-em do godziny 24
lub złożony na oiyginalnym, wycię
tym z gazety kuponie przesłanym
lub dostarczonym do siedziby orga

nizatora: „Głos Pomorza", ul.
H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk w
terminie do 23 czerwca 2011 r., do
godziny 18.

• Możliwość spłaty nawet do 30 lat.
> Komfort I bezpieczeństwo - działamy od 9 lat!
• Dla sektora MŚP bez zaświadczeń z ZUS i US

1

rzy roiyczte

C
S yt>

Przykładowa tabela
roi m okras
25 tys. zł rata 155,27 zł
75 tys. zt rata 465,80 zt
150 tys. zł rata 931,60 zf
300 tys. zł rata 1863,19 zł

t<v. stoCjemamycH z W . Komórkowych
BIAŁYSTOK
BIELSKO BIAŁA
BYDGOSZCZ
BYTOM
CZĘSTOCHOWA
GDAŃSK
GLIWICE
KALISZ
KATOWICE I
KATOWICE II
KIELCE
KRAKÓW I
KRAKÓW II
KROSNO
LUBIN k/Wrocfowla
LUBLIN
ŁOMŻA
ŁÓDŹ

NOWY SĄCZ
OLSZTYN
OPOLE
PŁOCK
POZNAŃ
RADOM
RZESZÓW
SIEDLCE
SIERADZ
SŁUPSK
SZCZECIN
ŚWIDNICA
TARNÓW
WARSZAWA I
WARSZAWA II
WROCŁAW I
86 2166111 WROCŁAW II
42 6319370 ZAMOŚĆ

18.

85 6537060
33 8164346
52 3455123
32 7876109
34 3611475
58 3074316
32 2315611
62 7671009
32 2000434
32 7826060
41 3434711
124261081
12 4331035
13 4251343
76 8443302
81 5323237

wvvw.drhra •

89 5321060
77 4022005
24 2623229
61 8352234
48 3623123
17 8621320
25 6440307
43 8225303
59 8485305
91 3594053
74 8519763
14 6277175
22 4360546
22 4203340
71 3357607
71 3428718
84 6392720

r>.
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Słupsk

Zobacz zdjęcia z gali kończącej
plebiscyt Mała Miss i Mały Mister
2011 na stronie

wtorek 6 czerwca 2011 r. Głos Pomorza www gp24.pl

www.gp24.pl/fotogalerie

Kleszcze już atakują

ŚLEDZTWO

ZDROWIE Te niewiele większe od łebka zapałki pasożyty czyhają na swoje ofiary na drzewach i
krzewach liściastych. Trzeba na nie uważać, bo kleszcze mogą przenosić groźne choroby.
Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@mediaregionalne.pl

Sezon na kleszcze można
uznać za rozpoczęty. Przekonał
się o tym pan Zbigniew, który
w sobotę wybrał się na wy
cieczkę rowerową po Lasku
Północnym w Słupsku i oko
licy. - Wieczorem podczas
kąpieli zauważyłem, że mam
aż trzy kleszcze. Żona mi dwa
wyjęła, ale trzeciego baliśmy
się ruszyć, bo ulokował się na
znamieniu — mówi nasz Czy
telnik.
Nie było wyjścia, pan Zbi
gniew udał się do dyżurującego
w weekend lekarza. Okazało
się, że nie był jedynym pa
cjentem z kleszczem. - Lekarz
powiedział mi, że odkąd za
częła się ładna pogoda, jest
plaga kleszczy. A w związku z
tym, że niektóre roznoszą boreliozę, z miejsca zaaplikował
mi antybiotyk. Powiedział, że
lepiej dmuchać na zimne, bo to
bardzo niebezpieczna choroba
- opowiada pan Zbigniew.
Ze statystyk Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego
wynika, że w zeszłym roku w
kraju na boreliozę zachorowało
9011 osób, rok wcześniej ponad
10 tysięcy. Póki co do końca
maja odnotowano 2 306 zacho
rowań. Równie niebezpieczne
jest kleszczowe zapalenie

mózgu. W zeszłym roku choro
Zdrowie
wały na nie 292 osoby, w tym
roku-póki co-10.
Amatorom spacerów po za
Chorobę przenosi kleszcz jeleni, który jest aktywny od lata aż do wczesnej zimy.
gajnikach lekarze radzą się od
powiednio ubrać. Polecają
długie spodnie i bluzę z kap
turem. Sugerują, by po po
wrocie do domu przebrać się i
s
skorzystać z prysznica. Jest
szansa, że silny strumień wody
Środki
spłucze kleszcza, który nie
ostrożności
zdążył jeszcze wgryźć się w
Kleszcz
• Strój w jasnych kolorach ułatwia wykrycie
ciało. A jak już się wgryzie, to
jeleni
kleszcza.
trzeba go wyjąć. Ale jak?
• Wybierając się w teren porośnięty wysoką
- Bardzo delikatnie wy
trawą, krzewami lub do lasu załóż koszulę
z długimi rękawami, a nogawki spodni
kręcić go pęsetą lub palcami w
wpuść do butów.
rękawiczkach. Przestrzegam
• U zwierząt domowych należy stosować środki
przed smarowaniem go
odstraszające kleszcze; często sprawdzaj swojego
różnymi substancjami, takimi
psa lub kota.
jak olej, krem czy masło.
• W przypadku podrażnienia skóry w okolicy
Kleszcz podrażniony wypluwa
ugryzienia, udaj się do lekarza.
swoją zawartość, która może
Bezpieczny sposób
Pinceta
być bardzo niebezpieczna
Aparat
chirurgiczna
usuwania kleszczy
- mówi Wojciech Lewenstam,
gębowy
1 Przy pomocy pincety uchwyć
internista w Lekarzu Do
aparat gębowy kleszcza jak najbliżej
mowym w Słupsku. - Jeśli
Skora
skóry.
nam nie wychodzi, lepiej udać
2 Wyciągaj powoli i pewnie;
się z kleszczem do lekarza
uważaj, aby nie wypuścić kleszcza
-radzi.
z uchwytu pincety.
Ukąszenia kleszczy są bez
UWAGA: Inne metody usuwania
bolesne, ponieważ ślina
kleszcza mogą spowodować
opróżnienie zawartości jego żołądka
kleszcza zawiera wiele sub
Naczynie krwion >»<'
wraz z bakteriami do naczynia
stancji biochemicznych, w tym
krwionośnego człowieka.
środki miejscowo znieczula
ę 2008.08.20 MCT/Bulls
ZnSdło: U.S. Ccnters for Discase Control and Prcvcntion, KidsHcalth.org, Pcnn State
jące. Dlatego po powrocie ze
spaceru po lesie czy łące za
Trzeba
pamiętać,
że chętniej w zakamarkach i
wsze należy dokładnie obejrzeć
kleszcze zagnieżdżają się naj wgłębieniach ludzkiego ciała:
swoje ciało.

Borelioza na świecie

w pachwinach, pod kolanami,
pachami, ale także na plecach,
karku i szyi.
Na kontakt z tymi roznosicielami groźnych chorób je
steśmy narażeni w okresie
letnim, dlatego właśnie teraz
powinniśmy wzmożyć czuj
ność.
Efektem ukąszenia kleszcza
może być bowiem borelioza i
kleszczowe zapalenie mózgu.
To dwie najgroźniejsze cho
roby, na które możemy być na
rażeni przy kontakcie z tymi
owadami.
Charakterystycznym ob
jawem boreliozy jest rumień
wędrujący, który potrafi po
jawić się nawet po trzydziestu
dniach od ukąszenia.
Czasami objawy tej choroby
mylone są z grypą, trzeba
jednak mieć się na baczności,
gdyż nieleczona borelioza może
prowadzić do zapalenia opon
mózgowych, paraliżu mięśni
twarzy, porażenia nerwów
czaszkowych, depresji a nawet
niedowładu kończyn.
Chorobą dużo groźniejszą od
boreliozyjest kleszczowe zapa
lenie mózgu (KZM). Powoduje
ona zapalenie opon mózgowordzeniowych i mózgu, czego
efektem może być porażenie
układu nerwowego, w skraj
nych przypadkach może pro
wadzić do śmierci. •

Policja wciąż poszukuje
kierowcy busa
Kluczowy dla wyjaśnienia
świadek wypadku autokaru na
obwodnicy jest nieosiągalny dla
słupskiej policji.
- Cały czas ustalamy okolicz
ności,
przesłuch ujemy
świadków i badamy różne wątki
dotyczące zdarzenia na ob
wodnicy - mówi Robert Czer
wiński, rzecznik KMP w Słupsku.
Choć policja rozważa kilka
przyczyn katastrofy, jedną z naj
bardziej istotnych jest hipoteza
mówiąca, że do wypadku do
szło na skutek uderzenia bia
łego
busa
w
autokar.
To podczas nieprawidłowego
wyprzedzania kierowca do
stawczego samochodu o nu
merach z powiatu słupskiego
miał uderzyć w bok autokaru i
spowodować wypadek. Taką
wersję wydarzeń przedstawił
kierowca autobusu. Część pa
sażerów też mówiła, że czuła
uderzenie. - Nie skupiamy się
tylko na busie. Jednak ten
wątek był i jest sprawdzany
- dodaje Czerwiński.
Prokuratura i policja po
twierdzają, że wytypowanych
zostało kilkadziesiąt busów. Do
części policja już dotarła. Jeśli
faktycznie doszło do zderzenia,
to potencjalny sprawca miał
dużo czasu by ukryć ślady ko
lizji. - Jeśli ktoś będzie ma
skował ślady, ale nawet biegły
badający samochód na pewno
to znajdzie - mówi Maciej
Szyca, biegły sądowy. - Jeśli
ktoś pomaluje błotniki czy wy
mieni uszkodzone plastyki, rze
czoznawca to pozna. Można
łatwo sprawdzić grubość la
kieru czy po śrubach zobaczyć,
które części były wymieniane dodaje.
ALEK RADOMSKI

Zbigniew Ingielewia będzie rządził powołaną miejską superfirmą
ZMIASTA

Zbigniew Ingielewia będzie dyrektorem Zarządu Infrastruktury Miejskiej, nowej miejskiej firmy, która rozpocznie działalność od 1 lipca.

Jak zdecydowali radni, w
skład tej firmy wejdą dotych
czasowe Zarząd Dróg Miej
skich, Zarząd Transportu Miej
skiego oraz Zarząd Terenów
Zieleni Miejskiej i Cmentarzy
Komunalnych.
- Prezydent Maciej Kobyli
ński postanowił, że szefem
ZIM zostanie Zbigniew Ingie-

lewicz, aktualny dyrektor Za
rządu Terenów Zieleni Miej
skiej i Cmentarzy Komunal
nych - powiedział nam wczoraj
Mariusz Smoliński, rzecznik
prasowy prezydenta Słupska.
Jak się dowiedzieliśmy, już
trwają intensywne przygoto
wania do uruchomienia nowej
firmy. Wiadomo, że jej główna

siedziba będzie się mieścić w
obecnej siedzibie Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Przemy
słowej. Przeniosą się do niej
tylko pracownicy ZTZMICK,
którzy do tej pory zajmowali
się zielenią w pasach drogo
wych.
Natomiast pracownicy ZTM
przeniosą się do budynku zaj

mowanego przez ZTMICK
przy ul. dr. Maksa Josepha.
Nowością będzie natomiast
Biuro Obsługi Klienta, które
docelowo ma się mieścić w bu
dynku dworca PKP. Na razie
w holu dworca montowane są
kasy Zarządu Transportu
Miejskiego, które teraz dzia
łają na placu przy Kauflandzie.

Nowe kasy mają być otwarte
po 10 czerwca, gdy zostaną do
nich doprowadzone łącza tele
foniczne.
Biuro Obsługi Klienta do
końca roku przejmie również
sprawy zieleni miejskiej i dróg.
Natomiast ze względu na spe
cyfikę spraw biuro obsługi
klienta na starym cmentarzu

Odszyfrować imiona
mieszkańców Stumilowego
Lasu i wyjeść miodek z
miseaki na czas-takie m.in.
zadania musieli wykonać
uczestnicy Akademii Dobrych
Manier im. Kubusia Puchatka,
którą zorganizowano w Szkole
Podstawowej nr 4. W zabawie
brały udział uczniowie klas
dragi* ze wszystkich
słupskich szkół
podstawowycdi. Poznawały
także podstawowe zwroty
grzecznościowe w języku
migowym i reguły dobrego
zachowania obowiązujące w
Polsce i w innych państwach
unijnych.
(MAP)

ZBIGNIEW MARECKI

PODYSKUTUJ NA FORUM

M

www.gp24.pl/forum
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L O S Z E
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Czwartek, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Leszczyńskiego, Słupsk

Kubuś i Prosiaczek uczą dobrego zachowania

pozostanie bez zmian. Będzie
działało również przy nekro
polii przy ulicy Zachodniej.
Obydwa będą prowadzić
sprawy związane z pochów
kami.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stupsku Jadwiga Żuralska

(tel. (59) 8424571) ogłasza, że dnia:
11 lipca 2011 r. o godz. 12:30
w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy
ul. Szarych Szeregów 13, w sali nr 101, odbędzie się

PIERWSZA UCYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej działki o numerach 192/15,192/16, o obszarze 0,1854 ha,

zabudowane:
-

domem jednorodzinnym wolno stojącym, niepodpiwniczonym, parterowym,
z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 222,21 m 2 ; cztery
pokoje, salon z kominkiem, kuchnia z jadalnią, spiżarka, wc,

2 łazienki, sauna, garderoba, pomieszczenie gospodarcze, hol, o wysokim
-

standardzie wykończenia;

budynkiem gospodarczo-garażowym murowanym, niepodpiwniczonym,

jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, o powierzchni 50 m 2 ;

parter, garaż, z tyłu - kotłownia, poddasze: 2 pomieszczenia, łazienka;

teren z elementami małej architektury i basenem,

należącej do dłużnika: Grażyna Wolicka,

położonej: ul. Chabrowa 7, Krępa, gm. Stupsk,

dla której Sąd Rejonowy w Stupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze SL1 S/00060246/3.

Suma oszacowania wynosi 819 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4

sumy oszacowania i wynosi 614 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię

w wysokości 1 /10 sumy oszacowania, tj. 81900,00 zł w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,
które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,

a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych Informacji udziela Komornik pod nr tel. (59) 842 45 71
- www.dawro.pl

825111Z01B

kultura
rozrywka

Zobacz film i zdjęcia z 39. Dzięciecych
Wyścigów Kolarskich „Głosu
Pomorza" na
www.gp24.pl

www ip24.pl Głos Pomorza wtorek 7 czerwca 2011 r.

Egzotyczne kino i masaże
KULTURA Gratkę dla miłośników kina indonezyjskiego przygotowało Młodzieżowe Centrum Kultury. Od dziś do soboty
odbędzie się tam przegląd twórczości tamtejszych reżyserów. Bądą też wystawy i koncerty.
Marcin Kamiński

Program festiwalu

marcin.kaminski@mediaregionalne.pl

7aenwca
•godz. 17.30 - inauguracja fe
stiwalu, otwarcie wystawy batiku.
•godz. 18 - „Zakazane drzwi",
thriller psychologiczny. Po pro
jekcji, tradycyjny indonezyjski
poczęstunek.
Saeiwca
•godz. 18 - „3 marzenia, 3 mi
łości", dramat.
9aeiwca
•godz. 16 - tradycyjny balijski
masaż dłoni,
•godz. 18 - „Merantau"
- sztuki walki.
10aeiwa
•godz. 18 - „Marzyciel",
dramat,
•godz. 20.15 - pokaz slajdów
Jagody Koprowskiej, dziennikarki
Radia Koszalin połączona opo
wieściami o podróży na Sumatrę.
11 czerwca
•godz. 16 - „Denias", dramat,
•godz. 18 - „Takut - oblicza
strachu", horror, w teatrze
Rondo,
•godz. 20 - koncert Gamelan
Warsaw Group, w teatrze Rondo.

„Opowieści z wysp", bo pod
takim tytułem odbywa się
przegląd, to prezentacje m.in.
filmowego dorobku Indonezji.
Inauguracja festiwalu roz
pocznie się otwarciem wystawy
batiku z pracowni Marii Hasiec, która sztuką zdobienia i
barwienia tkanin zajmuje się
tam od 1989 r. Oprócz wy
stawy i filmów będzie można
posłuchać jedynego zespołu w
Polsce, który wykonuje trady
cyjną muzykę jawajską Gamelan Wars aw Group. Grupa
ma w swoim repertuarze za
równo uroczyste utwory tra
dycyjne, j a k i kompozycje
współczesne. Będzie też
można poddać się indonezyj
skiemu masażowi dłoni. •
Bilety
• pokazy filmowe -10 zł, karnet na
przegląd-30 zł
• koncert-10 zł
• masaż dłoni - bezpłatnie, obowiązują
zapisy telefoniczne, liczba miejsc
ograniczona
Festiwal zakończy koncert muzyki jamajskiej w wykonaniu Gamelan Warsaw Group.
• pokaz slajdów - bezpłatnie
^
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Święto filmowców rozpoczęło się w Gdyni i w Lęborku
FILM Wczoraj ruszył w Gdyni Festiwal Filmów Fabularnych. Impreza, a dokładnie jej „młodzieżowa" część, trafiła także po raz pierwszy do Lęborka. W Gdyni odbędą się m.in. warsztaty filmowe.
Po raz pierwszy w historii
gdyńskiego festowali jej część
zatytułowana „Gdynia dzie
ciom" trafiła do Lęborka. Bo
właśnie ta część festiwalu or
ganizowana będzie w Lęborku.
Modzieżowe wydanie jedniego
z najbardziej prestiżowych fe
stiwali filmowych w Polsce
będzie gościć w Lęborku
jeszcze do piątku. - Nigdy
wcześniej w Lęborku nie poka
zywanofilmówfestiwalowych.
Warto podkreślić, że w naszym
mieście beda nie tylko wyświe
tlane filmy. Przyjadą tu też

twórcy i aktorzy - mówi Paweł WLE8SBKIL
Piwka, dyrektor LCK Fregata.
Wtorek • godz. 9 - „Reksio i
Seanse w lęborskiej Fre
gacie odbywają się codziennie przyjaciele" (seans dla przed
do 10 czerwca o godzinie B i l l . szkola i klas 1-3, bez dialogów,
Finansowanie całego projektu również dla osób niesłyszących,
udało się uzyskać ze środków po seansie spotkanie z anima
Ministerstwa Kultury i Dzie torami) • godz 11 - „String" (
dzictwa Narodowego, co film dla uczniów gimnazjum)
Środa: M godz. 9 - UNICEF
oznacza, że wstęp na wszystkie
przedstawia: „Wyspa czarnoksi
seanse jest bezpłatny.
Organizatorzy
proszą ężnika" (film dla dzieci z klasy
jednak o to, żeby wieksze 1 -3), • godz. 11 - Jutro będzie
grupy rezerwowały wizyty pod lepiej (gimnazjum, po obu pro
numerem telefonu 59 862 jekcjach zaplanowano zajęcia
edukacyjne).
25 30.

Czwartek • godz 9 - „Awan
tura o Basię" (klasy 4-6, po pro
jekcji spotkanie z twórcą i akto
rami), • godz. 11- „Pan
samochodzik i praskie tajem
nice", po projekcji spotkanie z
twórcą i aktorami.
Piątek • godz. 9 - „Prop i
Berta" (przedszkola i klasy 1-3),
• godz 11- „Dzikie łabędzie",
po projekcji baśniowe zabawy

w Multikinie (pl. Grunwaldzki 1),
program na www.festiwalgdynia.pl,
Wtorek • godz. 11, Multi
kino, Konferencja Szkoła
Wajdy/Studio Wajdy, 0 godz.
17, Multikino - Jak to się robi?"
Prezentacja techniczna frag
mentów filmu, podczas której
widzowie przekonają się, za po
mocą jakich narzędzi budo
wany jest współczesny filmowy
W GDYNI
świat, * godz. 18, Multikino,
lekcja kina, podczas której An
Codziennie od dzisiaj do so drzej Wajda i Janusz Morgenboty: pokazy dla publiczności . stern opowiedzą o pracy nad

Warsztaty taneczne z mistrzem disco freestyle

Do Częstochowy

W weekend w hali miasteckiego
gimnazjum odbyła się druga edycja
warsztatów tanecznych, które po
prowadził Artur Cieciórski, zwycię
zca drugiej edycji telewizyjnego pro
gramu You Can Dance oraz
wielokrotny mistrz świata w disco
freestyle.
Po kilku godzinach intensywnych
ćwiczeń i nauki nowych układów
odbyły się konkursy na najlepszych
tancerzy warsztatów. Wygrali Dag
mara Kapiszka oraz Michał Kapiszka.
Od września tego roku Artur Cieci
órski ma prowadzić w Miastku
naukę tańca, przede wszystkim hip
hopu (dwa razy w miesiącu).

Słupskie Duszpasterstwo Akade
mickie zaprasza wszystkich chętnych
na rowerową pielgrzymkę na Jasną
Górę. Odbędzie się ona w dniach od
10 do 16 lipca.
Dzisiaj organizatorzy zapraszają na
spotkanie organizacyjne, aby móc
dowiedzieć się o szczegółach rowe
rowej wyprawy do Częstochowy.
Spotkanie odbędzie się o godz. 19 w
kościele św. Jana Kantego, ul. Leśna
7a. Ksiądz Tomasz Roda, organizator
pielgrzymki, podkreśla, że nie ma li
mitu miejsc, na spotkanie są zapro
szeni wszyscy, którzy uwielbiają po
ruszać się rowerem.
Więcej informacji można uzyskać na
stronie internetowej www.rowerowa.info bądź telefonicznie 796
190830.

(ANG)

ZOBACZ FUM I ZDJĘCIA NA
www.gp24.pl
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Artur Getiórski po raz drugi uczył młodych miastczan.

Fot Andrzej fcirta

(GREG,NIK)

W piątek w „Głosie"

(Pielgrzymka

aniec

słynną sceną z filmu „Popiół i
diament",
Środa #godz 13, Muzeum
Miasta Gdyni, „Kieślowski i jego
uczniowie" - sympozjum,
• godz. 17, Multikino - Jak to
sie robi? Prezentacja techniczna
fragmentów filmu, podczas
której widzowie przekonają się,
za pomocą jakich narzędzi bu
dowany jest filmowy świat
m godz. 18, Multikino, lekcja
kina, podczas której Krzysztof
Zanussi opowie o pracy nad
sceną z filmu „Iluminacja".

(NIK)

Zdjęcia małych kolaizy

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

Pierwsze zdjęcia
zwycięzców, którzy stanęli
na podium już w piątek
w „Gosie Słupska"

ps

Czy podoba ci się słupski

Kontakt z redakcją

Daniel Klusek

dworzec kolejowy?
Opinie na stronie
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Było szaro i tak zostało
NA MOJEJ ULICY Mieszkańcy ulicy Solskiego twierdzą, że w ich okolicy niewiele zmieniło się na lepsze. Przez ostatnie
trzy lata odremontowano elewację tylko jednego budynku. Z kolei jedna z kamienic odzyskała swój hełm.
Marcin Markowski

dowała się wspólnota miesz
kaniowa. Przedsięwzięcie to
kosztowało 40 tysięcy złotych.
Na wszystkich odwiedzo
Kamienica ta była zakończona
nych przez nas ponownie słup
ozdobnym hełmem z blachy
skich ulicach, ich mieszkańcy z
miedzianej w czasach nie
dumą prezentowali nam
mieckich, gdy ją zbudowano.
zmiany, jakie wydarzyły się w
Przetrwał on czas wojny i
ich okolicy w ostatnich latach.
okres PRL. Na początku lat
Niestety, jak twierdzą loka
90. ubiegłego wieku po pożarze
torzy ulicy Solskiego, wokół
mieszkania na poddaszu, hełm
nich niewiele poprawiło się na
został zĄjęty.
_
H ! !
Inny duży pożar miał
lepsze. Wciąż wszyscy miesz
miejsce pod koniec czerwca
kańcy, z którymi rozmawia
2006 w kamienicy na skrzyżo
liśmy, narzekali na brukową
waniu ulic Solskiego z Wy
nawierzchnię jezdni.
- Zdajemy sobie sprawę, że
spiańskiego. Był to jeden z naj
w Słupsku dąży się do odtwo
większych
pożarów
w
m
rzenia atmosfery starego mias
najnowszej historii Słupska.
ta i nawet niektóre ulice na
Ogień zniszczył wówczas jedną
nowo wykłada się brukiem.
z najpiękniejszych kamienic w
My jednak mamy dość kocich
śródmieściu.
Strażacy gasili pożar bu
łbów i marzymy o tym, żeby
dynku prawie cały dzień w sile
wreszcie wylano tu asfalt Ulica Solskiego mogłaby być reprezentacyjna, gdyby zadbano o eiewage kamienic
Fot. Kamil Hagórek
13 zastępów i 30 słuchaczy po
- mówi Jadwiga Makowiak,
wację jednego bloku i to od Hełm przyciąga uwagę
żarniczego ośrodka szkolenio
mieszkanka. - Słyszymy każ Bloki i kamienice
Ulica Solskiegojest jednym strony podwórka - mówi pan
Jedyna zmiana na ulicy Sol wego ze Słupska.
dy przejeżdżający samochód.
Nie udało się uratować czte
W domu wszystko się trzęsie. z niewielu miejsc w centrum, Grzegorz, mieszkaniec. - Po skiego, którą widzi się na
A jeździ tu sporo dostawczych gdzie z jednej strony widać ka interwencji gazety kilka lat pierwszy rzut oka, to nowy rech mieszkań na strychu, a
temu postawiono kosze na psie hełm z blachy cynkowej zdo pozostałe piętra zostały całko
aut, bo w pobliżu jest targo mienice, a z drugiej bloki.
- Ulica Solskiego na pewno odchody. Niestety, wciąż wiele biący dach secesyjnej kamie wicie zalane. Remont kamie
wisko, a na rogu ulicy market.
To nie jest ulica, po której spa długo nie będzie należeć do wi osób z nich nie korzysta. Na nicy znajdującej się na rogu nicy trwał prawie dwa lata i
cerują turyści, więc można bez zytówek miasta. Przez ostat chodnikach leży zawsze pełno ulic Solskiego i Krasińskiego. pochłonął kilka milionów zło
Na otworzenie hełmu zdecy tych.*
nie lata odnowiono tylko ele psich kup.
problemu położyć asfalt.

marcin.markowski@mediaregionalne.pl

Historia ulicy
Ulica Ludwika Solskiego powsta
ła po wybudowaniu nowej dziel
nicy łączącej stare miasto z pow
stałym dworcem kolejowym.
Znajdują się przy niej okazałe ka
mienice, często niestety ze zbitą
elewacją. Wewnątiz nich można
znaleźć zdobione elementy
klatek schodowych, mozaiki
okienne czy też takie pamiątki
przeszłości, jak skrzynki pocz
towe. Najpóźniej zabudowana
została wschodnia część ulicy.
Przed 1945 rokiem ulica Sol
skiego - Friedricha Schillera
(1759-1805, poety, teoretyka te
atru). W latach 1945-62 pa
tronem tej ulicy był Marian Ra
packi (1884-1944), teoretyk
spółdzielczości.
(STEN)

Czekamy na zgłoszenia
Jeśli chcecie zaprosić nas na
swoją ulicę i pochwalić się nią,
pokazaćjej wady, dzwońcie pod
numer tel. 59 848 8153. W na
stępnym tygodniu opiszemy
ulicę Jaracza.

TU MIESZKAMI PRACUJE
(1) Olga Knieć,
uczennica szkoły średniej
- Najkrócej można powie
dzieć, że na ulicy Solskiego jest
brzydko i brudno. Ludzie wy
prowadzają psy, które zała
twiają się na chodniku. Prawie
nikt po nich nie sprząta. Dzie
ciaki grają w piłkę na ulicy pod
oknami, bo nie mają innego
miejsca w okolicy. Na podwór
kach nie ma żadnych rozrywek.
Z bezpieczeństwem, niestety,
bywa różnie.

(3)AgataŁąkocy,
zajmuje się domem
- Na ulicy Solskiego na
pewno nie jest bardziej niebez
piecznie niż na innych ulicach w
mieście. W pobliżu jest kilka pi
jalni piwa, ale nie przypominam
sobie, by miały tutaj miejsce ja
kieś burdy. Bardziej trzeba przy
zwyczajać się do ciągłego ha
łasu przejeżdżających samo
chodów. Ogólnie żyje mi się
tutaj dobrze. Nie chciałam się
stąd przeprowadzić.

(2) Magdalena Żurawska,
stylistka-wizażystka
- Na tej ulicy zmienia się
bardzo niewiele. Myślę, że naj
większym problemem nie tylko
tej ulicy, ale także innych ulic w
centrum, jest to, że nie ma po
rządnego placu zabaw. Jak naj
szybciej powinien powstać taki
plac na pustym terenie przy
ulicy Niedziałkowskiego. Je
dyną zaletą mieszkania tutaj
jest bliska odległość do skle
pów. Ze zrobieniem zakupów
nie mamy problemów.

(4)JózefWiniecki,
(6) Agnieszka, pracuje w szkole
pracownik biurowy
- Mieszkam w kamienicy,
- Mieszkam przy ulicy Sol
skiego już od ponad 35 lat. Za która kilka lat temu płonęła w
letą mieszkania w kamienicy pożarze. Jej remont trwał dosyć
jest to, że pokoje są bardzo wy długo, ale najważniejsze jest to,
sokie oraz przestronne. Dla że wszystko zostało napra
mnie największą wadą jest to, wione. Na pewno dużym mi
że na tej ulicy od lat drogowcy nusem jest brak zagospodaro
nie zrobili nawierzchni asfal wanych podwórek. Nie ma tam
towej. Codziennie przejeżdża niczego dla dzieci. Myślę, że już
tutaj mnóstwo samochodów najwyższy czas, by wyremonto
dostawczych, a przez to nasze wano nasze chodniki po obu
kamienice trzęsą się i drżą stronach ulicy.
przedmioty w domu.
(MM, FOT. KN)

(5) Halina Sieklecka, emerytka
- Na ulicę Solskiego prze
prowadziłam się dziesięć lat
temu. Tutaj żyje się bardzo do
brze. Przede wszystkim wy
godne jest to, że mieszkam wła
ściwie w samym centrum
miasta. Na aleję Sienkiewicza
idę kilka minut. Nie musimy też
daleko szukać sklepów, bo
wokół mamy ich naprawdę
spory wybór. Warzywa można
kupić na pobliskim targowisku,
a inne produkty spożywcze w
markecie.

Gdzie to jest?
lilii

Pierwsza osoba, która dzisiaj o
godz. 10 zadzwoni pod numer te
lefonu 59 848 8153 i powie, gdzie
znajduje się element przedsta
wiony na zdjęciu, dostanie niespo
dziankę.
W ubiegłym tygodniu pytaliśmy o
wejście do budynku przy ul. Kili
ńskiego 15. Nagrodę zdobył Stani
sław Kopańczuk ze Słupska.
(DMK)

ul. Solskiego

Słupsk

Kontakt z redakcją
Marcin Markowski
mardn.markowski@mediareqionalne.pl
598488153
Gadu-Gadu: 10246970
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk
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Pękają ściany w mieszkaniach

ULICA KOTARBIŃSKIEGO Mieszkańcy bloku numer 5 zauważyli, że na ich ścianach pojawiają się Głos osiedla
• W każdy wtorek piszemy o
pęknięcia. Najbardziej martwi to lokatorów, którzy w ostatnim czasie zrobili remonty.
Marcin Markowski
marcin.markowski@mediaregionalne.pl

Z naszą redakcją skontak
towali się mieszkańcy bloku
znajdującego się przy ulicy Ko
tarbińskiego 5 w Słupsku. Za
niepokoiło ich to, że kilka mie
sięcy temu na ich klatce
schodowej pojawiły się pęk
nięcia tynku. Na początku rysy
nie były znaczne, ale z czasem
zaczęły się powiększać.
- Najwięcej pęknięć widać
na trzecim piętrze przy suficie
oraz przy oknach - mówi pani
Klaudia (nazwisko do wiado

mości redakcji), mieszkanka
bloku przy ul. Kotarbińskiego
5. - Na początku pęknięcia ni
kogo nie zaniepokoiły. Nie
stety, z miesiąca na miesiąc
rysy zaczęły robić się coraz
większe. Niektóre są już na
tyle głębokie, że można w nie
włożyć zapałkę. Nie mamy po
jęcia, czy doszło do pęknięcia
ścian wewnątrz budynku, czy
pęka tylko tynk na klatce.
Według naszej czytelniczki,
mieszkańcy na poważnie za
częli się obawiać, kiedy zoba
czyli pęknięcia także w swoich
mieszkaniach.

- Kilka miesięcy temu zro
biliśmy remont w pokojach.
Zdenerwowałam się, kiedy zo
baczyłam na jednej ze ścian
długą rysę - dodaje czytel
niczka. - Niebawem w innym
pokoju powstała następna.
Pani Klaudia skontakto
wała się z innymi sąsiadami,
by zapytać ich, czy w ich miesz
kaniach również pękają ściany.
- Okazało się, że taka sytu
acja dotyczy mieszkańców
ostatniego piętra orazrparteru
- twierdzi kobieta. - Najbar
dziej obawiamy się tego, że
rysy na ścianach będą się coraz

bardziej powiększały. Nie
wiemy, co się dzieje. Mogli
byśmy zakleić i zamalować te
szczeliny, ale musimy być
pewni, że nie będzie więcej
pęknięć.
Mieszkańcy zgłosili problem
pracownikom
Spółdzielni
Mieszkaniowej Kolejarz w
Słupsku.
- Jeden z administratorów
przyszedł i zrobił zajęcia. My
jednak chcielibyśmy wiedzieć,
co będzie dalej w tej sprawie.
Poza tym zauważyliśmy, że z
jednej strony elewacja bu
dynku zrobiła się ciemna,

jakby wilgotna - twierdzi pani
Klaudia.
O problemie mieszkańców
bloku mieszczącego się przy ul.
Kotarbińskiego 5 powiadomi
liśmy Grażynę Sielską, kie
rownik osiedla Niepodległości
w Spółdzielni Mieszkaniowej
Kolejarz.
- Blok zrobić się ciemniejszy
z jednej strony, ponieważ jest
ona bardziej zacieniona. Raz
na jakiś czas plamy te są usu
wane z elewacji - mówi Gra
żyna Sielska. - Sprawa pęk
nięćjest nam znana i cały czas
ją monitorujemy. Zrobiliśmy

słupskim osiedlu Niepodległości.
Tu znajdziesz interwencje i infor
macje o nowościach na osiedlu.
Na sygnały czeka Daniel Klusek,
nr tel. 59 848 8121, adres
e-mailowy:daniel.klusek@
mediaregionalne.pl

już dokumentację fotograficzną
i niebawem założymy specjalne
plomby, by sprawdzić, czy pęk
nięcia nie powiększają się. Na
szym zdaniem póki co loka
torzy budynku nie powinni się
niczym niepokoić. •
PODYSKUTUJ NA FORUM

www.gp24.pl/forum

•

Q

Zarośnięty teren w samym centrum osiedla
ULICE NORWIDA I HERBSTA Pani Kamila, mieszkanka słupskiego osiedla Niepodległości, poinformowała nas, że miasto nie dba wystarczająco dobrze o tereny
zielone, które ma w tej części miasta.
Kilka dni temu pisaliśmy o
podobnym problemie miesz
kańców Zatorza. Tam, przy ul.
Bogusława X, połowa terenu
między blokami należy do
Spółdzielni Mieszkaniowej
Czyn, reszta to grunt miejski.
Spółdzielnia już kilka tygodni
temu skosiła trawę na swojej
części, miasto jeszcze nie.
Teraz zgłosiła się do nas
mieszkanka ul. Herbsta.
Twierdzi, że teren łączący jej
ulicę z ulicą Norwida również
nie był jeszcze skoszony.
- Na trawnikach po obu
stronach chodnika trawa i inne
zielsko wyrosły już na wyso
kość kilkudziesięciu centyme
H
trów - mówi pani Kamila.
- Wygląda to bardzo nieładnie.
Tym bardziej że obok są tereny
należące do Spółdzielni Miesz
kaniowej Kolejarz. Te są
jednak zadbane.
Zdaniem naszej czytel
niczki, podobna sytuacja po
Tak jeszcze kilka dni temu wyglądał teren miejski pomiędzy ulicami Norwida i Heibsta. Trawa została już
wtarza się każdego roku.
Ftuwitujwi
- Dziwię się, dlaczego mias- przycięta.

( l e i . : 59 84« 8153
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Oba bankomaty przestały działać
Pan Włodzimierz ze Słupska zgłosił
nam problem wadliwych banko
matów banku PKO BP.
Kilka dni temu mężczyzna chciał wy
płacić gotówkę z bankomatu. Po
nieważ od lat jest klientem PKO BP,
poszedł do urządzenia, które znaj
duje się w siedzibie banku przy ulicy
11 Listopada.
- Niestety, okazało się, że ten ban
komat był zepsuty - mówi nasz czy
telnik. - Nie chciałem wypłacać pie
niędzy w bankomacie innego banku,
bo wiem, że w nich musiałbym za
płacić prowizję.
Mężczyzna poszedł więc do dru
giego bankomatu, który na osiedlu
niepodległości zamontował PKO BP.
Znajduje się on przy ulicy Andresa.
Jednak i tam nasz czytelnik nie po
brał gotówki.

- Okazało się, że ten bankomat
również jest niesprawny. I to już nie
pierwszy raz - mówi nasz czytelnik.
- Wcześniej również zdarzało mi
się, że szedłem aż tam, a potem
okazywało się, że niepotrzebnie.
Ostatecznie nie wypłaciłem tego
dnia pieniędzy. Przecież nie będę je
chać na Zatorze czy aż do centrum
miasta.
Pan Włodzimierz mieszka przy ulicy
Koszalińskiej. Jego zdaniem PKO BP
powinien zainstalować bankomat
również na osiedlu Piastów.
- Przecież w tej części miasta
mieszka kilka tysięcy osób, w tym
pewnie wielu klientów PKO BP
- mówi mężczyzna. - Teraz musimy
chodzić po wypłatę pieniędzy na
osiedle Niepodległości, ale jak
widać, nie zawsze się to udaje.

Mówią czytelnicy
Moim zdaniem najlepszą lokalizacją
byłby budynek przy ulicy Braci Gie
rymskich 1.
W biurze prasowym banku PKO BP
dowiedzieliśmy się, że oba jego ban
komaty znajdujące się na osiedlu
Niepodległości miały kilka dni temu
awarię w tym samym czasie.
- Obie awarie zostały zgłoszone do
serwisów i naprawione po kilku
dniach - mówi Joanna Fatek z biura
prasowego PKO BP. - Dążąc do
zwiększenia dostępności tych ban
komatów dla klientów banku zo
stały one zgłoszone do konserwacji.
Mieszkańcy osiedla Piastów nie
mają jednak szans na bankomat
PKO BP bliżej swoich domów, bo
bank nie planuje instalacji kolejnego
bankomatu w Słupsku.
DANIEL KLUSEK

Joanna ze Słupska- W Dzień
Dziecka w mieście odbywały się
liczne zabawy dla maluchów. W
centrum widziałam między innymi
szczudlarzy. Co roku odbywają się
też imprezy dla dzieci w Parku Kul
tury i Wypoczynku. Tymczasem na
pustych placach na naszym osiedlu
nie było żadnych imprez dla dzieci.
Przecież tutaj mieszka mnóstwo
maluchów. Miasto mogłoby zadbać,
by chociaż raz w roku postawiono
dla naszych dzieci na trawniku tram
polinę czy dmuchaną zjeżdżalnię, z
której dzieci mogłyby korzystać za
darmo. Nam, rodzicom, trudno jest
jeździć z dziećmi za każdym razem
do centrum. Dla dzieciaków z
osiedla Niepodległości zostają tylko
imprezy w galerii Jantar.
(WYSŁ. MM)

to i spółdzielnia nie mogą do
gadać się i prowadzić koszenia
swoich terenów na naszym
osiedlu w tym samym czasie
- mówi słupszczanka. - Teraz
będzie tak, że miasto zetnie
swoją trawę, a tana terenach
należących do spółdzielni już
zdąży odrosnąć.
O problemie poinformowa
liśmy Przedsiębiorstwo Gospo
darki Mieszkaniowej. Dowie
dzieliśmy się tam, że na
osiedlu Niepodległości trawa
na wszystkich terenach nale
żących do miasta właśnie zo
stała przycięta.
- Firma, która wykonuje te
prace na nasze zlecenie, za
dbała oczywiście również o
teren pomiędzy ulicami Nor
wida i Herbsta - mówi Alek
sandra Podsiadły.
Rzecznik tłumaczy też, dla
czego dotychczas nie pojawiła
się tam firma dbająca o przy
cinanie zieleni.
- Mamy bardzo dużo te
renów zielonych i przycinamy

je według harmonogramu. Naj
pierw prace trwają w centrum
miasta, a potem przesuwają
się w kierunku obrzeży - tłu
maczy Aleksandra Podsiadły.
- Do końca tego tygodnia
wszystkie nasze tereny zielone
będą już okoszone.
Drugiego koszenia trawy na
terenach miejskich można spo
dziewać się na przełomie lipca
i sierpnia, kolejnego na prze
łomie sierpnia i września, jeśli
tylko będzie taka potrzeba.
Tutaj również obowiązuje za
sada, że najpierw koszone są
trawniki w centrum, a dopiero
później na obrzeżach miasta.
- W przyszłym roku bę
dziemy się jednak kontak
tować z przedstawicielami
spółdzielni mieszkaniowych,
aby w tym samym czasie kosić
trawę na naszych terenach,
które ze sobą sąsiadują - za
powiada Aleksandra Pod
siadły, rzecznik prasowy PGM
w Słupsku.
DANIEL KLUSEK

W sobot§ w „Głosie

280 dni we dwoje
Ciąża to może byc 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 raport

Co myślisz o przygotowywanych
w regionie cięciach w oświacie.
Podyskutuj o tym na
www.gp24.pl/fonim
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Nie bójmy się rozmowy
z dyrektorem szkoły

0 | inia

Gabriela Bereżecka

prezes słupskiego oddziału ZNP

Z

ROZMOWA z Teresą Lis, dyrektorem słupskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
narzekania. Lepiej nie podkre
ślać, że zainteresowany pracą
nauczyciel stracił poprzedni
etat w wyniku redukcji w po
przedniej szkole, bo wówczas
dyrektor pomyśli, że zwolniono
gorszego nauczyciela. Nie
radzę także mówić źle o kole
gach i dyrektorze z poprzed
niej szkole, bo przecież dyrek
torzy i nauczyciele kontaktują
się między sobą. W efekcie mo
żemy sobie zaszkodzić.
-To jak należy się
przedstawiać?
- Pozytywnie. Mówmy o
swoich atutach: osiągnięciach,
sukcesach albo wyzwaniach,
które sobie stawiamy.
-Wyzwaniach?
- Jeśli do tej pory nauczyciel
pracował w szkołach podsta
wowych, a teraz szuka pracy w
gimnazjum, to znaczy, że
szuka czegoś nowego. Dobrze
jest sprawić wrażenie czło
wieka ambitnego, który ma
sporo do zaoferowania. Można
również przedstawić doku
mentację swoich sukcesów, a
przede wszystkim nie należy
się bać rozmowy z dyrektorem,
bo jak zostawimy pozytywne
wrażenie, to będzie o nas
pamię-tał, gdy będzie poszu
kiwał nauczycieli. I nie jest wy
kluczone, że stanie się to
szybko, bo w szkołach jednak
panuje spory ruch kadrowy.

- Czy nauczyciel, który
traci pracę, dowie się w
Kuratorium Oświaty,
gdzie są wolne etaty w
szkołach?
- Teraz już nie. Jeszcze trzy
lata temu dyrektorzy przyno
sili do nas arkusze organiza
cyjne szkół. Dlatego na własny
użytek robiliśmy listę wolnych
etatów i podpowiadaliśmy na
uczycielom, gdzie mogą szukać
pracy. Teraz całą wiedzę o wol
nych etatach posiadają dyrek
torzy placówek oświatowych
oraz ich organy prowadzące
- gminy i powiaty. Tam trzeba
szukać tego typu informacji. Z
mojego doświadczenia wynika
jednak, że najlepiej kontak
tować się z dyrektorem pla
cówki oświatowej.
- Napisać podanie lub
wysłać do niego e-maila z
CV?
- Moim zdaniem to nie są
skuteczne metody poszuki
wania pracy w szkole, bo
rzadko się czyta e-maile. Naj
lepiej chodzić do szkół i umówić
się z dyrektorem na bezpo
średnią rozmowę, bo wtedyjest
szansa, że zapamięta kandy- data lub kandydatkę na pra
cownika, a nauczyciel będzie
miał szansę się przedstawić.
- Czy warto mówić o tym,
dlaczego zmieniamy
pracę?
- Owszem, ale nie w tonie Teres Lisa, szefowa słupskiej delegatury Kuratorium Oświaty.

Fot Łukasz Capar

ROZMAWIAŁ ZBIGNIEW MARECKI

Krótki poradnik prawny dla nauczycieli
O czym nauczyciel powinien
wiedzieć w razie zagrożenia
utraty pracy?
• Przeniesienie w stan nie
czynny jest szczególnym
uprawnieniem nauczyciela, z
którego może skorzystać w sy
tuacji, gdy następuje częściowa
likwidacja szkoły lub innej pla
cówki oświatowej, w której jest
zatrudniony. Nie powoduje ono
wygaśnięcia stosunku pracy.
Nauczyciel w stanie nie
czynnym nadal traktowany
jest jak osoba zatrudniona. De
finitywne wygaśnięcie sto
sunku pracy następiye po za
kończeniu sześciomiesięcznego
terminu, na jaki nauczyciel zo
stał przeniesiony w stan nie
czynny. W takiej sytuacji na
uczyciel zachowuje prawo do
comiesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego oraz prawo do in
nych świadczeń pracowni
czych, w tym dodatków socjal
nych
(wiejskiego
i
mieszkaniowego), do czasu wy
gaśnięcia stosunku pracy.
Jeśli nauczycielowi zmniej
szono tygodniowy obowiąz

kowy wymiar zajęć i wynagro
dzenie zgodnie z art. 22 ust. 2a
Karty Nauczyciela, a dopiero
w następnym roku przenie
siono go w stan nieczynny, to
podstawą ustalenia wynagro
dzenia jest wynagrodzenie za
sadnicze ustalone odpowiednio
do posiadanego przez nauczy
ciela stopnia awansu zawodo
wego i posiadanych kwalifi
kacji, oraz z uwzględnieniem
wymiaru zajęć obowiązkowych
nauczyciela z miesiąca przy
padającego bezpośrednio przed
ograniczeniem zatrudnienia.
Dyrektor szkoły ma obowiązek
przywrócenia do pracy w
pierwszej kolejności nauczy
ciela pozostającego w stanie
nieczynnym w razie powstania
możliwości ponownego pod
jęcia przez nauczyciela pracy
w pełnym wymiarze zajęć na
czas nieokreślony lub na okres,
na który została zawarta
umowa, w tej samej szkole, na
tym samym lub innym stano
wisku, pod warunkiem posia
dania przez nauczyciela wy
maganych kwalifikacji.

• Karta Nauczyciela prze
widuje możliwość ograniczenia
zatrudnienia nauczyciela mia
nowanego po uzyskaniu jego
zgody - do wymiaru nie ni
ższego niż 1/2 obowiązkowego
wymiaru zajęć. Jest to możliwe

wyłącznie w sytuacji, gdy z
przyczyn organizacyjnych, np.
częściowej likwidacji szkoły
albo zmniejszenia liczby od
działów lub zmianie planu na
uczania uniemożliwiających
dalsze zatrudnienie nauczy-

Jak są zatrudniani nauczyciele

Sposób nawiązania stosunku pracy
z nauczycielem zależy od posiada
nego przez nauczyciela stopnia
awansu zawodowego oraz potrzeb
szkoły. W szkołach publicznych za
sady prawne reguluje Karta Na
uczyciela, a w niepublicznych
-Kodeks Pracy.
• Nauczyciele stażyści zatrudniani
są w szkołach wyłącznie na pod
stawie umowy na czas określony.
• Nauczyciele kontraktowi - obo
wiązuje umowa o pracę na czas
nieokreślony. Wyjątek: umowa na
czas określony.
• Nauczyciele mianowani - pod
stawą zatrudnienia jest miano
wanie. Wyjątki: umowa na czas
nieokreślony w przypadku braku
warunków zatrudnienia w pełnym

wymiarze zajęć lub umowa o pracę
na czas określony (w pirypadku za
istnienia potrzeby wynikającej z
organizacji nauczania lub zastęp
stwa nieobecnego nauczyciela).
• Nauczyciele dyplomowani pod
stawą zatrudnienia jest miano
wanie. Wyjątki: umowa na czas
nieokreślony w przypadku braku
warunków zatrudnienia w pełnym
wymiarze zajęć lub umowa o pracę
na czas określony (w przypadku za
istnienia potrzeby wynikającej z
organizacji nauczania lub zastęp
stwa nieobecnego nauczyciela).
• W szkołach niepublicznych
- prywatnych, społecznych lub
prowadzonych przez lokalne sto
warzyszenia nauczyciele pracują w
oparciu o regulacje Kodeksu Pracy.

cielą w pełnym wymiarze zajęć
oraz w razie braku warunków
do uzupełnienia pensum w
innej szkole. W razie braku
zgody nauczyciela zatrudnio
nego na podstawie miano
wania na ograniczenie wy
miaru
zatrudnienia
i
proporcjonalne zmniejszenie
wynagrodzenia, stosuje się
przepisy art. 20 Karty Na
uczyciela, co oznacza, że
wręcza się pracownikowi wy
powiedzenie.
• Przy ograniczeniu za
trudnienia i proporcjonalnym
zmniejszeniu wynagrodzenia
organ prowadzący szkołę może
nałożyć na nauczyciela obowi
ązek podjęcia pracy w innej
szkole lub szkołach na tym
samym bądź - za jego zgodą
- na innym stanowisku w celu
uzupełnienia pensum w wy
miarze nie większym niż 1/2
obowiązkowego wymiaru zajęć.
Jeżeli nauczyciel nie wyrazi na
to zgody, otrzymuje wynagro
dzenie za część obowiązkowego
wymiaru zajęć.
(MAZ)

informacji, które do
tarły do nas od dyrek
torów miejskich szkół, wy
nika, że tylko w Słupsku w
tym roku straci pracę 24
nauczycieli. Ich może być
więcej, bo dyrektorzy nie in
formują nas o wszystkich
wypowiedzeniach. Z naszej
strony zwalniany pra
cownik może być objęty po
mocą. Wszystkim związ
kowcom pomaga bezpłatnie
nasz prawnik. Podczas spo
tkań z nauczycielami wyja
śniamy im też ich sytuację
prawną, bo niestety, nie
wszyscy zdają sobie sprawę
ze swoich praw i obowią
zków oraz ruchów praw
nych, które mogą wykonać
w ramach obowiązujących
procedur związanych z roz
wiązaniem umowy o pracę
lub zmiany jej zasad. Jed
nocześnie zajmujemy się
szukaniem pracy dla
członków związku w
różnych placówkach.
Niektórzy dyrektorzy szkół
nie proszą nas o zaopinio
wanie swoich decyzji zwią
zanych z wypowiedzeniami,
bo uważają, że nie mają ta
kiego obowiązku. Jednak
część z nich już się przeko
nała, że brak opinii związ
kowej może skutkować w
sądzie pracy unieważnie
niem
wypowiedzenia
umowy o pracę. Jest to
ważne, bo coraz częściej
zwalniani nauczyciele idą
walczyć do sądu. Dyrek
torzy rozumieją również
coraz częściej także i to, że
decyzję o wypowiedzeniu
albo ograniczeniu liczby go
dzin pracy nauczyciela
trzeba wyjaśnić zaintereso
wanemu. Gdy to się robi we
współpracy ze związkiem
zawodowym łatwiej jest po
kazać obiektywne uwarun
kowania tej decyzji.
Z naszych długoletnich do
świadczeń wynika, że taka
rozmowa jest bardzo po
trzebna, bo nie jest łatwo
zwolnić członka zespołu,
gdy do tego doprowadza na
rastający niż demogra
Czasem pomagamy także i
ficzny.
tym osobom, które nie na
leżą do związku. Wszystko
zależy od konkretnej sytu
acji. Raczej nie reagujemy
natomiast na informacje, że
jeden nauczyciel pracuje na
kilku etatach w różnych
szkołach. Wychodzimy bo
wiem z założenia, że jeśli
dobrze wykonuje swoją
pracę i wywiązuje się z zo
bowiązań wobec wszystkich
pracodawców, to
prawo mu tego nie za
brania, choć nie pochwa
lamy sytuacji, gdy robi to
tylko po to, aby zarobić jak
najwięcej pieniędzy.
(MAZ, FOT. ŁC)
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Ustka zarobi na parkingach
KOMUNIKACJA Znalezienie darmowego miejsca parkingowego nad morzem będzie w nadchodzącym sezonie
niezmiernie trudne. Od 15 czerwca zaczyna działać płatna strefa parkowania oraz trzy prywatne parkingi.
Marcin Prusak
marcin.prusak@mediaregionalne.pl

Tegoroczne wakacje będą
pierwszym rokiem działania
usteckiej strefy płatnego par
kowania. - Traktujemy tojako
eksperyment i po pierwszym
sezonie zobaczymy, czy nam
się to opłaca - mówi Marek
Kurowski, naczelnik Wydziału
Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miasta w Ustce.
Eksperyment
ekspery
mentem, ale do pobierania
opłat parkingowych miasto
przygotowuje się rzetelnie. Już

stanęły dwa parkometry (wię
cej nie będzie): przy ul. Zaru
skiego i Żeromskiego. - Pozo
staje nam tylko oznakować
początek i koniec strefy parko
wania, ale z tym na pewno
zdążymy do połowy czerwca
- zapewnia Kurowski. - Płatny
parking rozpocznie działanie
od środy 15 czerwca od godziny
Srano.
W usteckiej strefie parko
wania nie będzie pracowników
parkingowych. Miasto wyli
czyło, że zatrudnianie firmy
sprawdzającej, czy wszyscy wy
kupują bilety parkingowe
opłaca się dopiero, gdy jest co

najmniej 10 parkometrów. - U
nas parkowania pilnować będą
strażnicy miejscy - zaznacza
Kurowski.
W tym roku Ustka zarobi
także na trzech innych płat
nych parkingach. Miasto wy
stawiło do wydzierżawienia
trzy działki przeznaczone na
parkingi przy ul. Zaruskiego
(400 metrów kwadratowych),
ul. Marynarki Polskiej (po
wierzchnia 480 metrów) oraz
wzdłuż ul. Kościelnej (w
sąsiedztwie parafii Najświęt
szego Zbawiciela) o po
wierzchni 450 metrów kwa
dratowych. -Wszystkie działki

przeznaczone pod parkingi zo
stały wydzierżawione - mówi
Jacek Cegła, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Ustce. - Za
wynajęcie ich wszystkich
miasto będzie zarabiało miesię
cznie 12 tysięcy złotych. To, ile
będą kosztowały bilety parko
wania będzie zależało od dzie
rżawców.
Dodatkowych parkingów
kierowcy domagali się od
władz Ustki od dawna. Miejsc
parkingowych brakuje szcze
gólnie latem. Dlaczego miasto
zdecydowało się na parkingi
odpłatne? - W centrach
wszystkich miast są płatne

parkingi, więc Ustka nie może
być wyjątkiem - zaznacza
Jacek Cegła.
Ile zapłacimy na parko
wanie? Za pierwsze pół godziny
postoju przy ul. Zaruskiego i
Żeromskiego (od ulicy Chopina
do Limanowskiego) trzeba
będzie zapłacić złotówkę, za
pierwszą godzinę - trzy złote,
za drugą godzinę - 3,50 zł, za
trzecią godzinę - cztery, za
każdą kolejną godzinę - trzy
złote. Miesięczny abonament
parkingowy będzie kosztował
300 złotych. Za opłacenie ko
perty zezwalającej na parko
wanie w takim miejscu tylko

danemu kierowcy, trzeba
będzie zapłacić 500 zł miesię
cznie.
Opłaty będą obowiązywały
od poniedziałku do piątku w
godz. 8 do 20 od 15 czerwca do
15 września. Władze Ustki sza
cują, że do obsługi strefy par
kowania trzeba będzie
ustawić dwa parkometry.
Koszt wydzierżawienia jed
nego urządzenia to około 700
złotych. Według wyliczeń
usteckich urzędników miej
skich strefa płatnego parko
wania ma przynieść do kasy
miasta roczny dochód około 30
tys. zł. •

Szparagowe święto w Krainie w Kratę
IMPREZY Kilkaset osób odwiedziło w minioną niedzielę muzealną zagrodę w Swołowie. Przyciągnęły ich dania ze szparagami.
Było to już trzecie szpara
gowe święto w Swołowie. Po
nieważ imprezie dopisała po
goda, zatem do stolicy
Krainy w Kratę ściągnęło
sporo osób zainteresowanych
szparagową degustacją.
Przed 1945 rokiem wa
rzywo było bardzo popularne
w tym regionie.
Później sztuka jego
uprawy popadła w zapo
mnienie. Jednak od kilku lat
szparagi wracają.
Jednak podczas szparago
wego święta część osób była
lekko rozczarowana - sa
mych, gotowanych szpa
ragów nie było.
- Miałam nadzieję, że
spróbuję tego warzywa wy
ciągniętego prosto z goto
wanej wody, ale niczego ta
kiego nie było. Szkoda
- powiedziała nam Małgo
rzata Wójcik ze Słupska,
która do Swołowa przyje
chała z mężem i dwójką
dzieci.

Ale za to było sporo po
traw, w których wykorzy
stano szparagi.
- Przygotowaliśmy na
przykład tartę z kaszanką i
szparagami, sałatkę z piersi
drobiowej ze szparagami,
albo łazanki ze szparagami i
pomidorami — zachwalał
Rafał Niewiarowski, do
którego należała kulinarna
oprawa szparagowego święta
w Swołowie. Spróbowaliśmy
- wszystko było znakomite.
Oprócz dań ze szparagami
były też inne specjały kuchni
polskiej i regionalnej, jak
choćby duszone żeberka z
kminkiem, kasza gryczana
z okrasą, czy wreszcie nieza
wodny chleb ze smalcem.
Można tez było kupić
surowe szparagi, które ze
brano z przymuzealnej plan
tacji.
Degustację uprzyjemniały Szparagi w Swołowie serwowano na różne sposoby.
występy zespołów folklory
Były też stragany z wyro
plenestycznych, także dziecięcych, gry 1 zabawy
bami ludowymi i ekologiczną
pokazy rękodzielników oraz rowe

FoŁ Kamil Nagórak

żywnością. Jednak organiza
torzy nie do końca poradzili

sobie z aprowizacją. Wiele
osób narzekało na brak stoisk
z napojami. Można j e było
kupić tylko w gospodzie Pod
Wesołym Pomorzaninem (jest
częścią muzealnej zagrody w
Swołowie).
- Dlaczego piwo potrafiono
wystawić przed gospodę, a po
inne napoje trzeba stać w po
tężnej kolejce w środku. A za
ladą jest tylko jedna osoba
- narzekał Władysław Gabuś
ze Słupska.
Przy okazji szparagowego
święta wiele osób skorzystało
z okazji i zwiedziło muzealną
zagrodę.
Szczególną frajdę miały
dzieci, bo mogły pooglądać nie
tylko stare maszyny rolnicze,
ale również żywe zwierzęta
inwentarskie.
Na pochwałę zasługuje fa
chowa opieka muzealników,
którzy chętnie udzielali in
formacji na temat ekspo
natów i zwierzaków.
WOJCIECH FRELICHOWSKI

Już od 7 lipca plebiscyt na łamach tygodnika Teraz Słupsk

Najlepszy sklep i usługa lata SOII

teraz
słupsk

W y g r a j dla swojej firmy kampanię reklamową o w a r t o ś c i 216 0 0

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

PATRONI

Więcej informacji: Renata Świąder tel. 697 770130,59 848 8107 lub renata.swiader@mediaregionalne.pl

589711K03A

Bytów
Lębork

Andrzej
Gurba
andrzei.qurfaa@mediareqionalne.pl

697770129

wtorek 7 czerwca 2011r. Głos Pomorza www ip24.pl w

12.00-15.00

SajfoMi zadzwoń donas
Grzegorz
Bryszewski

j

qizeqorz.bryszewski@inediareqionalne.pl

510026927

w

dz. 10.00-12.00

W Łebie powstanie park Nadmorski.
Co sądzisz o tym pomyśle.
Podyskutuj na
www.gp24.pi/forum

12 kamer przypilnuje miasto
BEZPIECZEŃSTWO Za 150 tysięcy złotych, które w budżecie gminy są obecnie przeznaczone na zakup fotoradaru,
rozbudowany zostanie miejski monitoring. Kamery staną m.in. na czterech trasach wylotowych z Miastka.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@mediaregionalne.pl

- Proponujemy odstąpienie
od zakupu fotoradaru. Te pie
niądze lepiej przeznaczyć na
zainstalowanie monitoringu w
mieście, który znacznie po
prawi bezpieczeństwo miesz
kańców - mówi Ryszard
Mieczkowski, przewodniczący
klubu radnych Platformy Oby
watelskiej, która w 2010 roku
wnioskowała o fotoradar i prze
konała innych radnych do jego
zakupu. - Znowelizowano
przepisy. Teraz ograniczają
one kompetencje straży miej
skich w tym zakresie - uza
sadnia Mieczkowski. Radny
mówi, że rozmawiał już z ko
mendantem miejscowego ko
misariatu na temat monito
ringu. - Policja popiera nasz
wniosek. Więcej, chce przejąć
obsługę kamer - oznajmia
Mieczkowski. Kamer miałoby
być 12.
Decyzja w sprawie zmiany
przeznaczenia 150 tysięcy zło
tych musi być podjęta w
uchwale na sesji, ale to for
malność, bo zdecydowana wię-

dużym stopniu poprawiłoby
bezpieczeństwo w mieście.
Poza drogami wylotowymi ka
mery można byłoby zainsta
lować np. w rejonie ulicy Armii
Krajowej, tam gdzie jest par
king i lokale. Też przy ulicy
Długiej koło przychodni lekar
skiej. Mamy dobre rozeznanie
miejsc, gdzie monitoring spe
łniałby najlepiej swoje funkcje
- oznajmia Hasulak.
Kamery przy drogach wylo
towych są bardzo ważne,
choćby przy zwalczaniu kra
dzieży samochodów. Nagrania
pozwalałyby policjantom na
bardzo szybką reakcję w przy
padku stwierdzenia przestęp
stwa albo wykroczenia.
Komendant miasteckiej po
licji uważa, że rozbudowany
monitoring nie będzie inge
rował w prywatność mieszka
ńców. - W parku są kamery, a
odpoczywających jest dużo.
Nikt nie przejmuje się kame
rami. Kamery nie są po to, aby
obserwować siedzącą na ławce
parę, a po to, aby zwalczać
przestępstwa i wandalizm mówi Hasulak. •

kszość radnych popiera rozbu
dowę monitoringu. - Kamery
w większym zakresie przy
czynią się do poprawy bezpie
czeństwa w naszym mieście.
Poza tym z zakupem fotora
daru wiązałyby się dodatkowe
koszty. Chodzi o nowe biura
dla straży miejskiej, zakup do
datkowego wyposażenia oraz
zwiększenie kadrowej obsady mówi Tomasz Borowski, prze
wodniczący Rady Miejskiej w
Miastku. Rozbudowę monito
ringu popiera też Roman Ra
mion, burmistrz Miastka.
Obecnie monitoring w
Miastku, nie licząc przemysło
wych kamer, funkcjonuje w
zmodernizowanym parku przy
ratuszu. Policja kilka razy ko
rzystała z nagrań. - Kamery
spowodowały, że w tym rejonie
praktycznie nie notujemy już
wykroczeń i przestępstw
- mówi Andrzej Hasulak, ko
mendant Komisariatu Policji
w Miastku.
Szef miasteckiej policji
cieszy się z inicjatywy radnych.
- Jesteśmy gotowi, po uzgod
nieniach, przejąć miejski mo
nitoring. Te 12 kamer w Parkowy monitoring na razie obsługiwany jest jeszcze w miasteckim ratuszu.

Najpierw będzie przedszkole

Fot Andrzej Gurtu

TRAGEDIA

Chłopak utopił się w jezioro
Osiemnastoletni mieszkaniec
gminy Łęczyce utopił się w nie
dzielny wieczór w Jeziorze Lubowidzkim w pobliżu Lęborka. Oko
liczności tego zdarzenia bada
teraz prokuratura. Policjanci zgło
gała. - Cały projekt obliczony uczniowie. - To rozwiązanie szenie o tym, że w jeziorze tonie
jest na 6,2 miliona złotych, z tylko na jakiś czas. Liczymy, nastolatek, otrzymali około go
czego prawie 5 milionów miało że w latach 2012-2103 uda dziny 2229. Dzwonili jego zna
pochodzić z Unii Europejskiej. nam się zdobyć większe jomi, którzy tego wieczora odpo
Zmienimy dokumentację i za wsparcie na rozbudowę szkoły czywali nad jeziorem na
czniemy rozbudowę szkolnego - mówi wójt. Samorządowiec niestrzeżonej plaży w pobliżu
kompleksu od przedszkola. nie chce wprowadzać zmia dawnego klubu Mini-Max. - Nad
Jeśli wszystko sprawnie pój nowej nauki. - To utrudnienie jeziorem pojawiliśmy się o 22.41,
dzie, w tym roku moglibyśmy dla uczniów i większe koszty niestety, było już za późno, ni
wykonać część prac - oznajmia do poniesienia przez gminę z kogo nie udało się zauważyć na
Dołębski. Pomieszczenia, które powodu dowozu uczniów powierzchni wody - relacjonuje
st. kpt. Bogdan Madej, rzecznik
obecnie zajmuje przedszkole, - oznajmia Dołębski.
prasowy lęborskich strażaków.
(ANG)
mogliby
wykorzystać

INWESTYCJA Gmina Parchowo ma szansę otrzymać 700 tysięcy złotych na rozbudowę miejscowego
zespołu szkół. To o wiele mniej, niż samorządowcy liczyli.
Zespół Szkół w Parchowie
pęka w szwach. Klas jest za
mało i są za małe. Brakuje
świetlicy i biblioteki z praw
dziwego zdarzenia.
Bardzo złe warunki mają
też przedszkolaki. Ich sala jest
obok szkoły, po drugiej stronie
ulicy. Zbyt wąska jest klatka
schodowa, korytarze. Nie ma
udogodnień dla niepełno
sprawnych. Gmina od kilku lat
zabiega o unijne pieniądze na

rozbudowę szkoły i przed
szkola. Gotowy jest projekt,
który zakłada dobudowanie do
datkowego piętra oraz budowę
nowego przedszkola. - Nasz
wniosek nie uzyskał wsparcia i
znalazł się na liście rezer
wowej. Teraz dostaliśmy infor
mację, że są oszczędności i mo
żemy otrzymać 713 tysięcy
złotych dotacji - mówi Andrzej
Dołębski, wójt Parchowa. To o
wiele mniej, niż gmina żabie-

W sumie w akcji brały udział
cztery wozy lęborskich strażaków.
Po przybyciu na miejsce strażacy
pływali po jeziorze łodzią ponto
nową i próbowali sondować dno,
aby odnaleźć nastolatka.
- Na tej plaży, tuż za pomo
stem jezioro jest wyjątkowo
głębokie. Nie udało nam się zna
leźć chłopca - tłumaczy Madej.
Do pomocy wezwano płe
twonurków z Ustki. Im około go
dziny 1 w nocu udało się wyłowić
ciało osiemnastolatka, które zna
leziono na głębokości około
trzech metrów, w odległości kilku
metrów od brzegu. Teraz oko
liczności zdarzenia bada Proku
ratura Rejonowa w Lęborku.
(GREG)

Słupsk
tf
na zabieg mezoterapii bezigłowej
i maseczki na twarz w Salonie
Kosmetycznym Malayka w Słupsku

•
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Dzięki Rodzinie na Swoim
KREDYTY Wzrost liczby przyznanych pożyczek hipotecznych w i kwartale tego roku oraz zmiany w
programie Rodzina na Swoim, dobrze rokują rozwojowi rynku mieszkaniowego.

R E K L A M A

N O W E MIESZKANIA
Koszalin, ul. Wenedów 5
3-pokojowe
i dwupoziomowe
budynek z windą
cena o d
3.800 zł brutto/m kw.
PPW BUDOPROJEKT SJ.
Koszalin, ul. Modrzejewskiej 48a
tel. 94 347 12 25 (w godz..ll-16)
www.budoprojekt-koszalin.pl
1636111K01A.

Jerzy Szych
jerzy.szych@mediaregionalne.pl

,*ś. 'iiEiiicaiMiSei
Szczerbiń
sc?ę
Koszalin,
ul. Bogusława II3
94/342-43-43
Jesteśmy skuteczni!
www.szczerbinscy.pl

Pierwsze trzy miesiące
2011 roku okazały się
świetnym zwiastunem na ten
rok, jeśli chodzi o liczbę udzie
lonych kredytów mieszkanio
wych. Związek Banków Pol
skich poinformował, że w I
kwartale tego roku banki
udzieliły o blisko 20 procent
kredytów hipotecznych (ok.
57,6 tys.) więcej niż w analo
gicznym okresie 2010 roku.
„Ostatni gwizdek"

Zarysowujący się wyraźnie
trend wzrostowy,to dobry pro
gnostyk dla rozwoju rynku
mieszkaniowego w tym roku.
Do wzrostu liczby udzielo
nych pożyczek przyczyniła się
głównie intensyfikacja przy
znanych kredytów w ramach
programu Rodzina na Swoim,
Prawdopodobnie na skutek
zapowiedzi zmian w pro
gramie wiele osób zdecydowało
się zaciągnąć tę pożyczkę. Na
zwyżkę wpłynęła bowiem
przede wszystkim większa
liczba udzielonych kredytów z
dopłatą, z których skorzystało
prawie 13,2 tysięcy rodzin,
czyli aż o ponad 60 procent wi
ęcej niż przed rokiem.

E B S w H e K B i

9i 888 70 70

www.0ferty-nieruch0m08ci.pl

B A Ł T Y C K A GIEŁDA
NIERUCHOMOŚCI
Jak zmiana warunków programu Rodzina na Swoim zmieni sytuację rynku mieszkaniowego, przekonamy się po decyzji sejmu,

RnS, bo klienci najczęściej o
nie pytają - mówi Michał Wil
czewski, reprezentujący firmę
Budrem. - Jeśli tylko cena
metra kwadratowego umo
żliwia zaciągnięcie pożyczki, w
większości mieszkania są tak
projektowane, żeby ich metraż
Ramy programu
Rosnące zainteresowanie kwalifikowałje do zaciągnięcia
kupujących mieszkaniami, takiego kredytu. Mieszkań o
które kwalifikują się do zaci większej powierzchni niż 75
ągnięcia tej preferencyjnej po m. kw, jest wtedy w całej in
życzki przekłada się na model westycji zwykle tylko kilka .
oferty rynkowej.
- Wprowadzane teraz, Single z dopłatami
nowe projekty oferują mo do kredytów
żliwie największą liczbę lokali,
Przyznawanie kredytów z
na które można zaciągnąć dopłatą w myśl obecnych prze
kredyt w ramach programu pisów nie będzie możliwe już

długo. Projekt ustawy zakła
dający modyfikację programu,
sejmowa komisja infrastruk
tury skierowała do ponownego
czytania. W myśl wprowadzo
nych zmian, z dopłat będą
mogły skorzystać nie tylko ro
dziny, ale także single.
Drugą dobrą wiadomością
jest to, że komisja nie zgodziła
się na wyłączenie z programu
rynku wtórnego.
Niestety komisja zapropo
nowała też obniżenie pułapu
cen, którego nie można prze
kroczyć, żeby dostać dofinan
sowanie. Dopuszczalna cena
metra kwadratowego nie mo
głaby przekroczyć średnich

rynku, ale nie w centralnych
dzielnicach, tylko na obrze
żach miasta. Podobne ten
dencje kształtują się we
wszystkich dużych miastach
kraju. Niezbyt ciekawie pre
zentuje się także sytuacja jeśli
chodzi o mieszkania używane.
Nie tak słodko
Liczba mieszkań, na które Ich zakup nie będziejuż łatwy,
można uzyskać dopłatę dra nawet szukając lokum w pe
stycznie się wtedy zmniejszy. ryferyjnych dzielnicach.
Po zmianie przepisów sfi
Na przykład w Warszawie
obecny limit ceny wynoszący nansowanie zakupu używa
9.816 zł za metr kwadratowy, nego mieszkania kredytem z
po wprowadzeniu poprawek dopłatą będzie raczej niemo
spadnie dla nowych mieszkań żliwe np. Szczecinie. W tym
do kwoty 7.011 zł/mkw. W ta przypadku cena metra kwa
kiej cenie można znaleźć nowe dratowego nie mogłaby prze
mieszkania na stołecznym kroczyć 2.826,8 złotych. •
kosztów budowy dla danego
województwa lub miasta wo
jewódzkiego. Dla rynku wtór
nego ten koszt będzie niższy,
bo ma być pomnożony przez
współczynnik 0,8.

Świnoujście,
ul. Wyspiańskiego 35C,
tel.91-327-49-52

bgn.com.pl

Biuro Ogłoszeń

onliiie

www.nadaj.pl

R E K L A M A
iNVEST Nieruchomości
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Koszalin
Hołdu Pruskiego
1, 2,

t

pokojowe

Mieszkanki na parterze
z przynależnym
ł
ógródkiem 30-50m
3765210K01C

www.nicruchomosci-invost.pl

BIURO SPRZEDAŻY
INVEST Nieruchomości
tel. 0 9 4 3 4 7 7 0 0 0
75-062 Koszalin
ul. W y s z y ń s k i e g o 3/3
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ul. Wyszyńskiego 3 / 3 , 7 5 0 6 2 Koszalin
Tel. 94 347 70 00 Tel./fax 94 347 70 01

www.investsc.pl

wtorek 7 czerwca 2011 r.

ALT®

NIERUCHOMOŚCI

ul. Asnyka 15/1, 75 003 Kopalin

tel. 9 4 3 4 5 7 1 8 1

www.alto-sc.pl
www.jdmno-nieruchomosci.pl

Koszalin ul. Krawiecka

Nowy dom- 450.000zł

Mieszka I. Mieszkanie 2-pok. po

kapitalnym remoncie w 2011r. Piętro III.
C.O i woda z sieci miejskiej. Blisko
centrum i dworca PKP. Wydanie od ręki.

i N i c i e

NIERUCHOMOŚCI

GA & f A

ul. Zwycięstwa 263
75-653 Koszalin
tel. 94 342-01-82

NIERUCHOMOŚCI
MONIKAK U J A W A

www.inicio.nieruchomosci.pl

Najtańsze usługi!
Znajdziesz klienta
sam-nie płacisz nam!

URBANOWICZ
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

Marzenna Zientarska
Koszalin ul. Zwycięstwa 7 7 / 4

j~h

tel. 94 34188 75
kom. 511228 323

www.gamanieruchomosci.pl
MIESZKANIE

Mielno, Kwiatowa, nowe

Działka z dostępem do Jeziora
Jamno - 295.000zł

Lokal ul. Zakole - 91.000zł

mieszkanie 2-pok. 45,02m2,
225 000 zł

MIESZKANIE

Lechicka, 4-pok 84 m, wysoki

standard, 338 000 zł

H

1
Koszalin, ul. Tetmajera,
D O B I E S Ł A W JEC

Dom - Niekłonice - 545.000 zł

mieszkanie 2-pok.47m2
cena 188 000 zł

*

H

3 pokojowe mieszkanie przy ul. Lelewela.
Parter, 59,3m2. Słoneczne z loggią. Cena
219.000zł

ul. Waryńskiego - 365.000zł

3765210K01E

1 Maja, Milenium, 3-pok
dwupoziomowe 93m,
390 000 zł + garaż 40 000 zł

Dobiesławiec - 3km od jeziora Jamno.

Działka o pow. 1300m2, przy drodze.
Ogrodzona i zagospodarowana. Prąd
przy granicy działki, woda w działce.

M

GRZELAK
NIERUCHOMOŚCI
75-814 Koszalin,
ul. Zakole 9/4
tel. 94 346 44 07;
+48 602 746 896
Oddział - ul. Harcerska 19
tel. 94 341 02 67;
+ 48 517 702 527
Atrakcyjne, umeblowane 3-pok.
w Rosnowie,5 1 m2,165000 zł.
Cena do negocjacji.

WIĄZOWA

Rosnowo, mieszkanie 3-pok.,
62,45m2,179 000 zł

NOWE mieszkania dewelo
perskie, Koszalin, ul. Żytnia,
od 3431zł/m2 brutto.
Piwnica gratis!

Stepno pod Białym Borem,

686m2, przylega do ul. Grabowej.
Bezpośrednie sąsiedztwo domów i
zieleni miejskiej. Prąd w działce, gaz i
woda w drodze.

Nowe domy szeregowe na Osiedlu
Rokosowo. Pow. 133,6m2. Znakomita
lokalizacja, pełna infrastruktura.
Nowoczesna architektura i technologia.

Świeszyno Dom wolno stojący
(200m, działka 1562 m2)
cena 530 000 zł +

Kllszno działka o pow. 3139m2 przy
drodze. Sąsiedztwo domów. W
poprzednim PZP działka przeznaczona
pod zabudowę jednorodzinną i usługi
różne.

Koszalin ul. Kaszubska,

lokale usługowe, garaże
- Koszalin, ul. Zwycięstwa,
cena od 3200 + VAT/mkw

DZIAŁKI

NOWE mieszkania

deweloperskie, Koszalin,
ul. dr A. Zientarskiego

Raduszka. Ul. Róż. Dom o pow. 180m2,

garaż wolno stojący pow.26m2. Działka
926m2. Budynek lOłetni. 6 pokoi.
Możliwość zamiany na mniejszy dom.

Stare Bielice, bliźniak 148 m2
+ działka 332 m2, stan
deweloperski, ostatni segment

Działki na nowo powstającym osiedlu
domków jednorodzinnych w
Niekłonicach. Działki o pow. 1000m2 z
w a r u n k a m i z a b u d o w y na d o m
jednorodzinny. Dostępna infrastruktura:
prąd, woda, kanalizacja przy granicy
działki. Cena 119zł/m2

działka 10 arów; 650000 zł.

Storę Bielice. Nowy dom wolnostojący o
pow. 130m2, pow. działki 832m2.
Wykończenie w standardzie
developerskim. Zakończenie prac
początek września 2011r.

LOKALE

parter, tylko 105000 zł.

Dom wolnostojący w Złocieńcu,
260 m2, działka 1 1 arów,

650000 Zł.

1647611K01A

i W i U O i W AK IV
Sfł062 0 ł |

Zapraszamy na wizytację domu w dniu
10.06.2011 w godzinach 15-19.
Kretomino ul. Zachodnia 21 - dojazd od
ul. Skowronków za Toyotą.

2-pok 44,6 m Władysława IV,
159 000 zł

OBIEKT

2-pok 42m Jana Pawła II,

3762110K01E

częścią biurową i mieszkalną, który

obecnie funkcjonuje, jako piekarnia. Pow.
603,7m2. Obiekt idealnie nadający się na

halę produkcyjną, salon samochodowy,

warsztat.

1041611K01D

NOWE ostatnie gotowe
miesz-kanie 4-pokojowe,
stan dwelo-perski,
lokale usługowe.
Koszalin, ul. Spółdzielcza,
od 3458zł/m2 + VAT
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Nowe lokale handlowo- usługowe w
Koszalinie. Pow. od 31,8m2 do 180m2.
Idealnie nadające się pod aptekę,
kancelarię, salon kosmetyczny. Lokale
posiadają miejsca postojowe przed
budynkiem.

Budynek produkcyjno-magazynowy z

Koszalin, rej. Centrum,
mieszkanie 2-pok., 55,2m2
z ogródkiem cena 289 000 zł

Mariańska, sklep 254m obok
budowanego centrum
Bonkowscy, 895 000 zł

1-pok 32m Zwycięstwa,
115 000 zł

piętro, rej. Sucharskiego,

2-pokojawe, 40 m, do remontu,

skrajny dom szeregowy z dużą
działką 788m, 898 000 zł

1-pok 29,5m Władysława IV,
129 500 zł

Koszalin ul. Kolejowa,
mieszkanie 3-pok., 58,9m2,
cena 180 000 zł

179000 zł.

Wyki, Przylesie, komfortowy

DZIAŁKA

Działki budowlane w Skwierzynce
widokiem na jezioro Jamno. Pow. od
1.069m2 do 1.600m2.Cena 103zł/m2

Dom w Starych Bielicach, 246 m2,

4-pokoJowe, Północ, 3 piętro,
237000 zł.

dom, działka llOOm,
695 000 zł

mieszkanie 2-pok., 46m2

działki w Chłopskiej

i, 2-pokojowe, 1-

NOWE deweloperskie,

Nowe Bielice, nowy atrakcyjny

Kępie, tylko 66000 zł.

m , działka 30 arów; 900000 zł.

nowy, komfortowy dom w lesie
nad jeziorem, działka 1,3 ha,
525 000 zł

DOMYI DZIAŁKI

Nowe domy, pensjonaty, działki w
Koszalinie-Łabusz! Widok na jezioro,
blisko przystani jachtowej! Działki o pow.
1000-1.660m2, domy o pow. 150180m2. Atrakcyjne ceny!

3-pokoJowe umeblowane
2
w Karlinie, 64 m ,175000 zł.

2

DOMY

Wiązowa działka budowlana o pow.

3-pokoJowe, 54 m 2 , rej.
Reymonta, tylko 195000 zł.

Dom w Nowych Bielicach, 255

NOWE domy w zabudowie
szeregowej, Koszalin,
Rokosowo - ul. Laurowa.
Cena od 305 tys. zł brutto

MIESZKANIA

Gotowe mieszkania w nowo
wybudowanym budynku. W sprzedaży
mieszkania 1,2,3 pokojowe, przestronne
i funkcjonalne. Cena od 3.600zł/m2+VAT

Mieszkanie - 3 pok. 90,49m2 -

OSTATNI nowy dom w zabudowie
szeregowej, Koszalin,
oś. Unii Europejskiej ul. Irlandzka.
Cena 399.000 zł brutto

WIELKA OBNIŻKA CENOWA z 220.000zł!
ŁAP OKAZJĘ! 3 pokojowe mieszkanie na
Os. Przylesie, 61m2. Cena 189.900zł!

Koszalin, ul. Bp Cz. Domina,

Chełmońskiego. Mieszkanie 1-pok. z

www.interhouse.nieruchomosci.pl

OKAZJA!

mieszkania "pod klucz", 400 m
od morza, 5800zł/m2

dużą garderobą (garderoba przerobiona
na sypialnię). Idealne również na
pracownie, studio. Sprzedaż z
umeblowaniem. Wydanie od zaraz.

INTER:] H O U S E

sanraiRUCTOMgs&tH!

tel. 94 342 20 02
www.ucn.pl

Gama Nieruchomości
Koszalin, ul. 4-go Marca 23 H
tel./fax 94 346 55 02
kom. 510-69-12-69

Wyszewo, dom nowy (148),
działka 714 m2,
cena 489 000 zł

Nieruchomości

2-pok 38,5m Sianów

Słowackiego, 139 000 zł
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NOWA INWESTYCJA:

REZYDENCJA OGRODY,

129 000 zł!

Koszalin Hołdu Pruskiego.
Mieszkania 30m2 do 63 m2,

3-pok 80m Milenium

garaże, windy, teren oddzielony.

Wyszyńskiego 390 000 zł
1633011K01A

PROMOCJA DO 15.06.2011

1641611K01A

Coraz więcej Polaków decyduje się
na zakup domu w miejscowości
wypoczynkowej.

głcs nieruch omosci

www.gk24.pl/domwww.gp24.pl/domwww.gs24.pl/dom
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Sposoby na skuteczną sprzedaż
INTERNET Jeśli nie zamierzamy korzystać z pomocy pośrednika w sprzedaży nieruchomości, będziemy musieli samo
dzielnie stworzyć ofertę. Zamieścimy ją później na stronie internetowej.
Eksperci serwisu otoDom.pl
podpowiadają, jak przygo
tować ogłoszenie.
H Tworząc opis nierucho
mości piszmy szczegółowo nigdy nie wiadomo na co ku
pujący zwróci większą uwagę.
Zadbajmy o podstawowe in
formacje, takie jak metraż,
liczba pokoi i ich wielkość, ale
nie zapominajmy o opisaniu
lokalizacji - czyli dostępności
komunikacji, infrastruktury
usługowo-handlowej, szkół czy
terenów zielonych.
H Jeśli z usytuowaniem
mieszkania (piętro lub strona
budynku, po której znajduje
się lokal) wiążą się korzyści,
takie jak brak hałasu, ładny
widok czy korzystne nasło
necznienie pomieszczeń, ko
niecznie napiszmy o tym w
ogłoszeniu.
E Nie zapomnijmy zazna
czyć w ofercie, jeśli lokal po
siada miejsce parkingowe lub
garaż za dodatkową opłatą.

r

H Zwróćmy uwagę, które
M Jeśli odświeżaliśmy mie
r v «>
: :regKxJom.pl
szkanie, podajmy zakres prze zdjęcie umieszczamy jako
Pkt Edycei Wdiok Ukw
i ne Narzędzie Pomoc
prowadzonych prac oraz datę pierwsze, bo to jego miniatura
UUróne
.»0
widoczna
będzie
na
stronie
z
ich przeprowadzenia.
Neruehomoti re*>Oom - oferty, ogtotierie iwucho..
Stron» - Bezpieczeństwo » Narzędzi» A-i
wynikami wyszukiwania.
S O tym czy użytkownik
m Do ogłoszenia warto
wejdzie z listy wyników wy
szukiwania w szczegóły danej dodać krótkifilm, który umo
oferty często decydujejej tytuł. żliwi pokazanie więcej szcze
Powinien zawierać krótką in gółów i w większym stopniu
formację na temat tego, czego odda klimat panujący w
dotyczy ogłoszenie i wska mieszkaniu lub domu.
Nowości
Porady
Wiadomości
Budowa
Instalacje
Watrze
Domowy 5
zywać na największy atut nie
H
Serwisy
oddają
do
dyspo
ruchomości.
zycji użytkownika dodatkowe
11
Do opisu nierucho narzędzia, z których warto ko
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
T UOOSi ogfouytutf
mości obowiązkowo dołączone rzystać, jeśli zależy nam, aby
powinny być zdjęcia. Warto po oferta była lepiej widoczna. Za
Chcę:
Cena:
Powierzchnia:
kazać również widok za dodatkową opłatą ogłoszenie
S Kupić
od:
do
oknem, jeśli jest on zaletą. Fo można wyróżnić, opublikować
tografie powinny być dobrej ja na stronie głównej serwisu lub
C Sprzedać
całkowita
Gdzie:
kości i rozdzielczości - rozmiar na początku listy wyników.
O Wynająć
Województwo
ała Pol*ka
powinien wynosić co najmniej
Co:
H Jeżeli sprzedaż nierucho
800x600 pikseli. Warto umie
Miasto
ścić wśród zdjęć zeskanowany mości nie jest dla nas pilną
Mieszkanie
waluta
PLN
.
;
Ulica
sprawą i możemy przesunąć ją
plan mieszkania.
w czasie, warto mieć na uwadze,
- , wSE
at
$9f
M Nie dodawajmy do ob iż największe zainteresowanie
razków żadnych dodatkowych nieruchomościami ma miejsce
elementów graficznych, które jesienią oraz wiosną.
(0RR.JSZ)
Regiodom, to jeden z serwisów internetowych, na którym można zamieścić naszą ofertę.
zasłaniają nieruchomość.
Fot Archiwum
:

jodom.pl

C

v

:

Ł

Kupować, czy czekać ?
Wywiad z Borysem
Boratyńskim,
współwłaścicielem
firmy INVEST
Nieruchomości,
Pośrednikiem w
obrocie
nieruchomościami z
15-letnlm
doświadczeniem,
Ekspertem rynku
nieruchomości.

Proszę powiedzieć, naszym czytelnikom, jak obecnie
wygląda sytuacja na rynku nieruchomości? Czy jest to czas
sprzyjający do zakupu nieruchomości, czy też nie ?
Jeśli chodzi o pierwszą część pytania to należy powiedzieć,
że rynek nieruchomości nieco przystopował. Sytuacja ta
zaistniała w konsekwencji podwyżki stawki VAT
wprowadzonej przez rząd, co jak widzimy w obecnej chwili
już bardzo wyraźnie, przełożyło się na wzrost cen
wszystkich towarów i usług. Wzrost cen spowodował, że w
kieszeni Polaków, po opłaceniu rachunków nie zostają już
lub zostaje niewiele wolnych środków, które można by
zainwestować np. w zakup nieruchomości. W takiej
sytuacji myśli się raczej o przetrwaniu a nie o
inwestowaniu. Stąd też znacznie mniejszy ruch na rynku
nieruchomości. Z drugiej zaś strony w takiej sytuacji
ekonomicznej wiele osób podejmuje działania, aby
uwolnić kapitał zamrożony wcześniej w nieruchomościach
i decyduje się na ich sprzedaż. Dlatego też do sprzedaży
trafia obecnie dużo nieruchomości, w szczególności
działek, które kupowane były w lepszych czasach, jako
lokata kapitału. Zwiększona podaż sprawia, że w tym
segmencie nieruchomości, chętni na zakup mając duży
wybór negocjują ceny i uzyskują znaczne upusty. W tym
kontekście odpowiadając na drugą część pytania należało
by powiedzieć tak, jest to czas sprzyjający do zakupu. Na
rynku coraz częściej trafiają się tzw. okazje. I tak np.:
działkę o powierzchni 1200 m2 z rozpoczętą budową domu
jednorodzinnego można było nabyć w kwietniu br za cenę

80.000 zł, kiedy cena samej działki rok, czy dwa lata zdecydowanie wzrosła. Co obserwujemy również na rynku
koszalińskim. Ilość realizowanych w chwili obecnej w
wstecz wynosiła 120.000 zł.
naszym mieście inwestycji jest bardzo duża. Powoduje to
sytuacje, w której deweloperzy walczą o klienta nie tylko
Czy podobnie wygląda sytuacja w innych dziedzinach atrakcyjnością lokalizacji, ciekawą architekturą,
funkcjonalnością rozwiązań, ale również ceną. Dlatego też
nieruchomości np.w mieszkaniach ?
ceny metra kwadratowego mieszkań deweloperskich w
Jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy to tutaj sytuacja jest stosunku do lat poprzednich spadły i w obecnej chwili
nieco inna. Należy zauważyć, iż kupno, czy sprzedaż ustabilizowały się na atrakcyjnym dla nabywców poziomie

NOWE MIESZKANIA BEZCZYNSZOWE
1

c e n ao d
3600ił/m*

+ VAT

wtórnym. Ze statystyk INVEST Nieruchomości wynika, że w
drugim kwartale 2011 roku ceny transakcyjne mieszkań w
stosunku do cen z początku roku spadły o ok. 10-16%. Z
rynku pierwotnego chciałbym w tym miejscu polecić
mieszkania, które są w ofercie INVEST Nieruchomości min,
przy ul. Hołdu Pruskiego - etap I i etap II, przy ul.
Odrodzenia, przy ul. Jana z Kolna oraz inwestycje, które
niebawem się rozpoczną, a na które przyjmujemy już
zapisy, a są to mieszkania i lokale użytkowe przy ul.
Zwycięstwa 200 oraz mieszkania przy ul. Batalionów
Chłopskich.
Jak według Pana wyglądać będzie sytuacja w
nadchodzących miesiącach ?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Obecną sytuację na rynku mieszkaniowym określiłbym,
jako czas zrównoważonego popytu. Choć zaczyna się
rysować tendencja zwiększonej podaży. Póki co uzyskanie
finansowania nie stanowi większego problemu dla
przeciętnie zarabiających polaków, ale nie wiadomo, jak
sytuacja się rozwinie. Wielokrotnie zapowiadane przez
rząd ograniczenia w kredycie Rodzina na Swoim
spowodować mogą znaczne utrudnienie dostępu do
przyzwoitego finansowania zakupu własnego M.
Niepokojem w tym względzie napawa również
zapowiadana niekorzystna dla potencjalnych
kredytobiorców rekomendacja Komisji Nadzoru
Finansowego według której, na ratę kredytu walutowego
będzie można przeznaczyć maksymalnie 42 %
przychodów, nie tak jak w tek chwili 50%. Na dodatek
zdolność kredytowa ma być liczona przy założeniu, że
kredyt jest zaciągany na 25 lat, co spowoduje w
porównaniu do popularnego kredytu na 30 lat, spadek
www.nietochbmbscMnvest.pl
zdolności kredytowej klienta o ok. 10 %. Tak więc
3.200 - 3.800 zł przy mieszkaniach 2,3 i 4 pokojowych wykorzystując obecną sytuację panującą na rynku
oraz na poziomie 3.800 - 4.100 zł przy mieszkaniach nieruchomości oraz na rynku kredytów hipotecznych,
doradzałbym klientom, którzy myślą o zakupie własnego
jedno pokojowych i małych dwupokojowych.
mieszkania, a decyzje tę odkładają na później, nie zwlekać
Ustabilizowanie cen nowych mieszkań na atrakcyjnym
długo z jej podjęciem. Okazać się może bowiem, że jej
poziomie cenowym oraz ich duża podaż spowodowało
zrealizowanie w późniejszym terminie będzie niemożliwe
obniżenie cen mieszkań na rynku wtórnym. W przypadku
bądź w znacznym stopniu utrudnione.
rynku mieszkaniowego nie ma co liczyć na takie okazje, jak
na rynku działek, ale jest w chwili obecnej wiele ciekawych
i niedrogich ofert zarówno na rynku pierwotnym, jak i Dziękuję za rozmowę.

teł. 94 347 70 00 i 602 *32 151
mieszkania wiąże się z zaspokojeniem jednej z głównych
potrzeb człowieka, jaką jest posiadanie swojego dachu
nad głową. Oczywiście poza sytuacjami, w których zakup
następuje w celach inwestycyjnych na wynajem.
Zaspokajanie potrzeby mieszkaniowej następuje
niezależnie od cyklów koniunkturalnych, jakie panują na
rynku nieruchomości. Młodzi ludzie zakładają rodziny i po
prostu muszą gdzieś mieszkać. Podaż mieszkań, w
szczególności na rynku pierwotnym w ostatnich latach

621511K01A

głos meruc omosci

W sypialni nie ma miejsca
na kompromis pomiędzy wygodą,
a estetyką.
www.gk24.pl/domwww.gp24.pl/domwww.gs24.pl/dom
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Dzielenie przestrzeni domu
WNĘTRZA Szukamy estetycznych i praktycznych rozwiązań, dzięki którym nasze mieszkanie będzie bardziej funkcjo
nalne, a jednocześnie nie straci swojego niepowtarzalnego klimatu.
Jerzy Szych

jerzy.szych@mediareqionalne.pl

W ostatnich latach popu
larnością cieszą się otwarte
przestrzenie, które dają po
czucie swobody. Jednocześnie
potrzebujemy
osobnego
miejsca na garderobę oraz
przestrzeni do pracy. Ponadto
chcemy zasłonić np. kuchenkę
z widocznymi garnkami czy
płaszcze wiszące w przedpo
koju.
W takich sytuacjach po
dzielenie przestrzeni staje się
niezbędne. Mając do dyspo
zycji spory metraż, możemy z
łatwością podzielić przestrzeń
mieszkania na wygodne i
funkcjonalne części. Nie za
wsze konieczne jest stawianie
ścianek działowych.
Drzwi powieszane

Poszczególne strefy mo
żemy akcentować meblami,
kolorystyką, oświetleniem lub
rodzajem podłogi. Nowatorską
propozycją jest zastosowanie
drzwi podwieszanych.

Drzwi podwieszane to
bardzo wygodny sposób ara
nżowania przestrzeni. Poprzez
jej szybkie powiększanie lub
zmniejszanie z łatwością mo
żemy wyznaczyć poszczególne,
funkcjonalne strefy w miesz
kaniu.
Jak zasłony

To estetyczne i praktyczne
rozwiiązanie, dzięki któremu
możemy w dowolnej chwili od
słaniać lub zasłaniać wybrany
fragment wnętrza. W ten
sposób z łatwością oddzielimy
kuchnię i jadalnię od salonu
oraz części wypoczynkowej.
Pozwoli nam to zasłonić prze
strzeń użytkową kuchni.
Każdy marzy o miejscu, w
którym mógłby odpoczywać i
spędzać czas. Jest to szcze
gólnie trudne na otwartej
przestrzeni. Dzięki zastoso
waniu drzwi podwieszanych
możemy w prosty sposób za
aranżować oddzielny kąt do
pracy czy nauki, wydzielić
sferę do spania lub urządzić
garderobę. Wygospodarowaną

przestrzeń możemy dowolnie
wykorzystać, a co bardzo
ważne nie zajmują tyle
miejsca, co klasyczne drzwi.
Ponad to pozwalają zachować
jednolite przejścia pomiędzy
pomieszczeniami, które, nie
naruszają
powierzchni
podłogi.
Dodatkowy element

Drzwi podwieszane są
także dodatkowym elementem
wystroju. Ciekawa kolory
styka, faktura oraz wykorzy
stany materiał daje możliwość
dopasowania ich charakteru
do każdego wnętrza. Np. pro
ponowana przez firmę Ko
mandor konstrukcja pozwala
na budowanie skrzydeł drzwi o
dużych rozmiarach do 1.500
milimetrów szerokości, dzięki
czemu można je komponować
z powierzchnią ściany, a nawet
zabudować całą jej wysokość.
W ten sposób drzwi prze
suwne, nie tylko zastępują
ścianki działowe, ale stają się
funkcjonalną ozdobą. M

(TEKST NA PODSTAWIE KOMANDOR)

Szczecin, Dąbie

Hala w Goleniowskim
Parku Przemysłowym
• Goleniów-Łozienica
• Goleniowski Park Przemysłowy
• pow.hali 2 OOO m 2
• pow. działki 1 1 2 0 0 m 2
• możliwość roz

//

gistycznie

telefon: 5 0 1 7 5 1 6 0 0

Działka
pod stacja benzynową
przy myjni Ehrle

Komercyjne
działki budowlane

A

• Szczecin
• Prawotarzeże, ul.Lubczyńaka
• 2 działki o pow. 3 0 0 0 i 4 OOOm2
• aktualne warunki zabudowy
• pełne uzbrojenie
- woda, prąd, gaz, kanalizacja
• doskonale położona logistycznie
• własność
telefon: 5 0 1 7 5 1 6 0 0

<r

Nowe osiedle
Domków Jednorodzinnych
150 działek budowlanych

• Szczecin
• Prawobrzeże ul. Gryfińska 1 1 1
• działka inwestycyjno - komercyjna
• pod stację benzynową
• pow. terenu w r a z z myjnią Chrle:
3 2 0 0 m2
• sprzedaż

•
•
•
•
•
•
•

Telefon: 5 0 1 7 5 1 6 0 0

Telefon: 5 0 1 7 5 1 6 0 0

Szczecin, przy osiedlu Kasztanowym
w pełni uzbrojone, o pow. 9 0 0 - 1 4 0 0 m 2
t e r e n ogrodzony i strzeżony
przedszkole, sklep spożywczy, apteka
dogodna komunikacyjna z Centrum
sprzedaż: 1 2 0 zł + V A T
bez prowizji

y

Działki budowlane
• Szczecin
• Prawobrzeże, ul.Wędrowna
• 3 działki o pow. 1 1 0 0 m2
• 2 działki o pow. 8 0 0 m2
• pełne uzbrojenie
- woda, gaz, prąd
• sprzedaż
telefon: 5 0 1 7 5 1 6 0 0

firai index

Działki budowlane
przy lesie

nieruchomości

INDEX - NieruchomoQc!
ul. Bagienna 38C, 7 0 - 7 7 2 Szczecin

teł. 91 461 40 40, fax 91 461 55 23
email: biuro@index-nieruchomosc;. pl
www.index-nieruchomosci.pl

Nowy lokal
w Centrum

• Stargard Szczeciński
• Kobylanka: Reptowo
• 1 4 działek pod domy jednorodzinne
• pow.: 1 OOO m 2 do 1 4 0 0 m 2
• piękne położenie przy lesie
• dogodny dojazd
• sprzedaż: 1 2 0 zł + V A T
• bez prowizji

• Szczecin
• Centrum - ul.Stoisława 3
• pow. 1 6 5 m 2
• parter
• przeznaczenie: biuro,
kancelaria,usługi, handel
• sprzedaż - wynajem

telefon: 5 0 1 7 5 1 6 0 0

telefon: 5 0 1 7 5 1 6 0 0

Dom po kapitalnym
remoncie
1/2 bliźniaka
. Szczecin
• Dąbie - ul.Kwidzyńska
• pow. 2 8 5 m 2
• 2 garaże, ogród
• dodatkowe mieszkanie o pow. 4 5 m2:
osobne wejście
• sprzedaż: 5 8 5 tys.zł
• bez prowizji
telefon: 5 0 1 7 5 1 6 0 0
< r
181111S01-A

reklama
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SKUNCER
przedsiębiorstwo budowlane

Biuro sprzedaży:
tel.94 343 45 67 www.kuncer.pl

DOMY SZEREGOWE
KOSZALIN
ul. Laurowa / Mahoniowa
www.lauroweosiedle.pl

a r

T Y L K O BEZPIECZNE,
TRANSAKCJE
ul. Zwycięstwa 40/48

I www.lechbud.pl
j tel.943426277
601785 465
Nowe

(pasaż Jowisz)

tel. 94 347 6616,94347 6615
www.knk.com.pl

na sprzedaż:

-mieszkania i garaże
przy ulicy Odrodzenia 2,2a,
cena już od 3 600 zł
+ 8% VAT
- lokale usługowe
Nowa Inwestycja w realizacji:
mieszkania przy ulicy
Odrodzenia 7-9

Rokosowo. Dom wolno
stojący 6-pokojowy, z użytkowym
przyziemiem -194 m2.
Zagospodarowana działka 670 m2

- mieszkania 1,2,3 - pokojowe
- miejsca postojowe

r

Termin zakończenia budowy:
IV kwartał 2011 roku

Koszalin - Przylesie. Mieszkanie 3-pok.
60 m2. Parter w budynku IV
piętrowym

OSTATNIE WOLNE MIESZKANIA
KOŁOBRZEG

Nowa inwestycja
w realizacji:
I

MIESZKANIA
KOSZALIN
ul. A. Zientarskiego
www.zielonaposesja.pl
TOItfror 'rfipinprffri^

-domki w zabudowie
szeregowej
przy ul. Westerplatte 2-10
Termin zakończenia budowy:
IV kwartał 2011

'-.y
Wyszewo pod Koszalinem. Działka
rekreacyjno-budowlana 2.500 m2

n''"/! , ^

.

Z.ci d z w o ń

Rafoł ; 94 347-66-15
Zbyszek : 94-347-66 16
Pon -Piąt. 9.00 do 17.00
326911K01F

Przedsiębiorstwo Budowlane LECHBUD Koszalin
ul. Podgórna 8, 75-322 Koszalin
tel. 94 342 62 77, 601785 465

www.lechbud.pl
email: lechbud-koszalin@wp.pl

ul. Paryska / Londyńska
1474211K01A

1646711K01A

głos nieruc omosci

Rolety rzymskie
świetnie prezentują się
w pomieszczeniach klasycznych.

w t o r e k 7 czerwca 2 0 1 1 r.

www.gk24.pl/domwww.gp24.pl/domwww.gs24.pl/dom

Sypialnia dla dwojga
MIESZKANIE Wspólna sypialnia to miejsce odpoczynku i budowania intymności. Dlatego warto u rządzić ją tak, byśmy
mieli ochotę w niej przebywać. Trzeba przestrzegać kilku zasad.
Wspólne urządzanie miesz
kania traktujemy, jak po
czątek czegoś nowego, wejście
w kolejny etap. Dlatego
chcemy, żeby nowa aranżacja
była stylowa oraz wygodna
jednocześnie. Aby przetrwała
lata i była uniwersalna. Naj
więcej uwagi przykuwa
zwykle organizowanie sy
pialni.
N a c o zwróciću w a g ę

Pierwsza zasada - nie
łączymy miejsca, w którym
śpimy z miejscem, w którym
pracujemy. Nie planujmy więc
wstawiania obok łóżka biurka.
Po drugie - sypialnia to bardzo
osobista przestrzeń. Dobie
rając przedmioty oraz kolory
powinniśmy kierować się wła
snymi potrzebami, gustem i
łączyćje z ogólnie panującymi
regułami. Nawet miejsce tego
pomieszczenia w domu lub
mieszkaniu dobrze byłoby do
pasować do swoich potrzeb.
Jeśli jesteśmy rannymi ptasz
kami, warto mieć sypialnię od
wschodniej strony. Jeśli zaś lu-

ś c i
ul. Bł. K r ó l o w e j J a d w i g i 11/3
70-307 Szczecin
tel. 9 1 4 8 8 2 0 3 3
biuro@fortnieruchomosci.pl
www.fortnicrtKhomosci.pl

bimy długo spać - postarajmy
się, by słońce nie budziło nas z
samego rana.
Intensywne, jaskrawe ko
lory mogą utrudniać zasy
pianie, dlatego jeśli bardzo lu
bimy takie barwy, lepiej
dobrać dodatki w ostrzejszym
odcieniu, niż pomalować nim
wszystkie ściany. W klimat re
laksu wprowadzą nas deli
katne beże, róże, a także ko
lory ziemi oraz biel. Energii
doda natomiast pomarańcz.
W p u ś ć m y trochę światła

Decyzja w sprawie oświe
tlenia powinna zależeć od tego,
jaki klimat chcemy mieć w sy
pialni. Jeśli zależy nam na na
strojowej, intymnej atmos
ferze, zainwestujmy w lampki
punktowe. Uniwersalnym roz
wiązaniem jest zamontowanie
jednego, centralnego oświe
tlenia i dokupienie jednej lub
dwóch nocnych lampek. Cie
kawym pomysłem jest nabycie
żarówek w różnych kolorach,
np. czerwonym. Unikajmy na
tomiast takich, które emitują

PATIO
NIERUCHOMOŚCI

www.patio.nieruchomosci.pl

9 1 8 1 3 0 160

światło niebieskie - będzie źle
działać na oczy, męcząc wzrok.
Interesującym zabiegiem
będzie ustawienie lamp tak,
aby oświetlały konkretny ele
ment sypialni - lustro, wazon.

iiflllii

Łóżko

Największe emocje to oczy
wiście wybór łóżka. Musi być
odpowiednio duże. Optymalne
będzie solidne, precyzyjnie wy
konane z zaokrąglonymi kra
wędziami. Ważne jest, gdzie
postawimy ten mebel. Przede
wszystkim powinniśmy mieć
do niego swobodny dostęp.
Najistotniejszym elementem
komfortowego łóżka jest ma
terac.
Powstaje też problem: kupić
dwa mniejsze materace czy
jeden większy? - Każda opcja
ma swoje wady i zalety - mówi
Tomasz Goc, dyrektor Fabryki
Materacy Janpol. - Jeśli nasz
partner znacznie różni się
wzrostem lub wagą, warto po
myśleć o dwóch materacach.
(OPR. JSZ)

S y p i a l n i at o b a r d z o osobista p i z e s t i z e ń k a ż d e g o d o m u .

Koszalińskie Przedsiębiorstwo
IBudownictwa IPrzemysłowego

Szczecin, u l . 5 l i p c a 1 5

tel. 9 1 8 8 6 5 1 7 1
www.lmperia.nieruchomoscl.pl

Ponad 4000
aktualnych ofert.
Dom do remontu, Pilchowo, 5 pokoi,
pow. uż 160 m2, działka 615 m2,
cena 419000zł. do sporej negocjacji.

Rokzał.1965

75-601 Koszalin, ul. Zwycięstwa 115,
tel. (94) 3 4 2 - 6 2 4 1
fax: (94) 342-71-70

e-mail:
przemyslowka@kpbp-przemyslowka.pl
http://www.kpbp-przemyslowka.pl

Dom w Pilchowie, ok. 200 m2,12
pokoi, działka 705 m2, garaż, ładny
ogród, 595.000 zł

Mieszkanie 2-pokcjowe
^ . , niski budynek
wielorodzinny, 1 piętn* 37,5 m 2 ,
standard średni
Makler Grażyna, teł: 501 812 093

Szarotki, okolice Teatru Polskiego,
bardzo ładne 2 pokoje, 44m2,2/4,
odnowiona kamienica, nowoczesna
zabudowa, cena 205 OOOzł
nrPAT01022

Dom na wsi. Węgorza, gm. Osina,
4 pokoje, po remoncie, ok. 160 m2,
działka 1600 m2,188.000 zł
Działka budowlana, Warszewo,
725 m2, zabudowa jednorodzinna
i bliźniacza, cena 263:000 zł
Działka budowlana, Załom, 960 m2,
warunku zabudowy, zabudowa
jednorodzinna, 111000 zł
Działka budowlana, Mierzyn, ul.
Kolorowa,780 m2,150.000 zł

Kawalerka ul. Zdrojowa, 1 piętro
36m2, ładna, duża widna kuchnia
Cena 150 OOOzł
nrPAT01090

Mieszkanie 2 pokojowe, ul. Wąska,
39 m2,0/4p. okna pcv, ładne 188.000 zł
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Gen.
Maczka, 49 m2,2/4p. nowe,
wykończone, wys. standard. 286.000 zł

Szeregowiec skrajny/środkowy
,5 pokoi, 108 m 2
do wykończenia,
Makler Joanna, tek607 288 017
Aparftamentowiec ul. Szczecińska,
Warszewo, 2 pokoje, 5 4 m2,
z balkonem, 2009 rok,
cena 3 2 9 0 0 0 zł standard
deweloperski, dodatkowo miejsce
postojowe w garażowcu,
nr PAT01056

Zapraszamy
Mieszkanie 2 pokojw^
3 piętro, powierzchnia całkowita 46n f
stan deweloperski,2 ł B 1 0 0 ^
Makler Igor, tel:609 388161

Kawalerka, Pomorzany, 19 m2,
2/10p. balkon, 112 500 zł

PATIO Nieruchomości S.C.
A l . W o j s k a Polskiego 1 2 / 2
7 0 - 4 7 1 Szczecin
tel. kom. 5 0 2 1 8 6 8 5 5 , 0 6 0 8 6 7 4 5 4 2
REKLAMA

Mieszkanie 3-pokojowe,
Świerczewo/Gumieńće ul.
Mikołajczyka - 5 1 m2, 3/4p. balkon,
okna pcv, 239.000 zł do negocjacji
Mieszkanie 3-pokojowe, Dąbie,
63 m2,2/2p. budynek ocieplony,
159.000 zł
Mieszkanie 4-pokojowe,
Os. Słoneczne, 64 m2,3/4p.
po kapitalnym remoncie, balkon
-269.000 zł

Skupujemy mieszkania
za gotówkę.

Zadzwoń!

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny przy ul. Zientarskiego w Koszalinie,
III piętrowy wyposażony w windy, z antresolą, balkonami, z garażem podziemnym.
Lokale mieszkalne i lokale usługowe. Zakończenie inwestycji GRUDZIEŃ 2011r.
1147511K01D
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Usteckie Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
w Ustce
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5
telefon/fax: 59-81-44-001

ATRAKCYJNY lokal w Podkowie
2
o pow. 67,80 m , po remon
cie, świetna lokalizacja, cena
299 000 zł - DO NEGOCJACJI!!!

oferuje

KOSZALIN, ul. Maltańska, nowy
dom do wykończenia o pow.
2
2
175,35 m , na działce 710 m ,
cena 465.000 zł

76-200 Słupsk
tel./fax5 9 8 4 1 4 4 2 0
601 654 572
1. Rowy dom o pow. 200 m2
na działce o pow. 532 m2.
Parter - 4 oddzielne pomiesz
czenia - dwa po 30 m 2 i dwa po
20 m2 z wnękami kuchennymi
i łazienkami.Poddasze - 2
apartamenty 40 i 60 m2, do
każdego z nich osobne
wejście. Parking, murowany
grill,drewniana wiata.

do sprzedaży
rewitalizowane

K0NIK0W0, gm. Świeszyno, ma
lowniczo położona działka, z wa
runkami zabudowy, o pow. 960 m2,
cena 106.000 zł

przy

MIESZKANIA 2 POKOJOWE:
UL. WYSPIAŃSKIEGO, 46,4 m2 za
139.000 zł-OKAZJA!

ul. Kosynierów
11 i 15,

UL. CHROBREGO, 53 m za
176.000 zł
UL KS ANASTAZJI, 47,85 m2 za
178.000 zł

2. Damnica dom o pow. 167
m2 na działce o pow. 1600 m2.
7 pokoi. Piękny ogród z
nasadzeniami różnych
krzewów, w tym dużo
egzotycznych.

Kupuj .
taniej!

Szczegóły oferty
znajdą Państwo
na stronie
www.utbs.pl

UL. KOLEJOWA, 47 m2 za149.000zł
ROSNOWO, 50 m2 za 145.000 zł
ŚWIESZYNO, 47 m2 za 175.000 zł

k
auli;
ł

3. Siemianice dom o pow. 216
m2 na działce o pow. 832 m2.
, 5 pokoi. Dobudowany garaż o
pow. 15,10 rm z dojazdem
utwardzonym polbrukiem.

Rabaty do

70%

a» • m
4. Podwilczyn pow. użytkowa
ogółem 343,46 m2, działka
0,55 ha; 5 pokoi

nowe
oferty!

Osładzamy życie.

wejdź na

i ii.

ZAPRASZAMY
1680411K01A

Mieszkanie 3-pok.o pow.
70 m kw., wykończone, I piętro,
budynek z 2009 r., os. Zatorze.
Cena 269.000 zł.

I
N IE R U *

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5
tel. 94 342 2 6 1 9
601222 061
www.ankam.com.pl

#

H O U S i BROKER

mmsm

DOMY MIESZKANIA
LOKALE OBIEKTY
GRUNTY

Kamienica do wynajęcia,
929 m2. Słupsk - Centrum
Czynsz najmu:
3 0 - 5 0 RLN/m2 netto

Pół bliźniaka na działce o pow.
1313 m kw.W rozliczeniu
możliwe mieszkanie 2- pok.
w Słupsku o powierzchni do
40 m kw. Cena 109.000 zł.

Mieszkanie 2-pok.o pow. 44,4
m kw., położone na II piętrze
w najnowszym budownictwie,
na osiedlu Zatorze.
Cena 209.000 zł.

Kompleks wypoczynkowo-mieszkalny 2373 m2.
Gałęzi nowo w bezpośrednim
sąsiedztwie Doliny Charlotty.
Cena 2 200 000 P I N

6. Smołdzino działka
ogrodzona o pow. 977 m2
zabudowana budynkiem
mieszkalno-użytkowym w
stanie surowym otwartym bez
pokrycia. Powierzchnia zabu
dowy 131,4 m .Las w odleg
łości 150 m,3fcmdo Parku
Słowińskiego, do morza 4 km.
7. Mieszkanie 3-pok., 66,03nry
Szczecińska

www.sweetdeal.pl

#

Mieszkanie 1-pok.o pow. 26,5 m
kw.do remontu,os.Zatorze,
IV piętro.
Cena 89.000zł.

NOWY komfortowy, wolno sto
jący dom w Jamnie

5. Domasławice dom nad
morzem koło Darłowa
o pow. 170,67 m2, budynek
gosp.49,10 m2.
Działka 0,3627 ha.

Korzystaj
z przyjaciółmi

'•

.

" l l l r j l . i i . i l *
». V ;

J

Działka o pow. 255 m kw.,
dla dewelopera pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną.
Cena NETT0110.000zł

/'v

Codziennie

-

n

chaty rybackie

2

. y ,

ONO

Zespół budynków produkcyj
no - magazynowych o łącznej
powierzchni ok. 3600 m kw.
położonych na działce o po
wierzchni 7500 m kw.
Cena 1.050.000 zł.

DĘBNICA KASZUBSKA
Dom wolno stojący o pow.
użytkowej 105 m kw. położony
na działce o pow. 1000 m kw..
Cena 375.000 zł

8. Mieszkanie 2-pok.,48,42m ,

Tuwima

NOWY lokal użytkowy - pasaż
koło latarni, Kołobrzeg

9. Mieszkanie 4-pok.,

116,55m , Woj. Polskiego
10.Ustkś ul. Słowiańska;

mieszkanie na II piętrze o p o w .

41,48 m + poddasze o pow.

Słupsk

21,16 m 2 . 2 0 0 m d o
promenady

ul. Łukasiewicza 1

11. Działki dla dewelopera:

L e g i o n ó w Polskich - 2 0 OOOm ,

Włynkówko -10 500 m

Komfortowy dom składający się
z pięciu odrębnych apartamen
tów mieszkalnych, 209,00 m2,
Rowy. Cena 1 250 0 0 0 PLN

2

D O M E K 9 0 m ,2 0 km od Ko
2

szalina 185.000
595811K03A

1680311K01A

tel. 59 725 55 63
606 789 099
www.housebroker.pl
256011K03D

Mieszkanie 2-pok. o p o w . 36,26

m kw., położone na II piętrze

4-piętrowego b u d y n k u na

osiedlu Zatorze.
Cena 143.000 zł.

reklama
f

wioreicrczerwca ZUTTT
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Be:

Dziennik Pomorza

Dom naszych marzeń
znaleźliśmy na:

regiodom.pl

rolniczy wtorek

O pracy, nowych przepisach
przeczytać można na naszych stronach
www.gk24.pl/praca
www.gp24.pl/praa
www.gs24.pl/praca
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Dyskusje z ministrem, o ziemi
DEBATA W Koszalinie gościł Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Przyjechał na spotkanie poświęcone ziemi
rolnej. „Ziemia - warsztat pracy rolnika" - to hasło przewodnie spotkania.
Irena Boguszewska
irena.boquszewska@mediareqionalne.pl

Nieruchomości Rolnych ze
Szczecina opowiedział,jak wy
gląda gospodarowanie ziemią
Minister przyjechał do Ko w województwie zachodniopo
szalina na drugie spotkanie z morskim. Okazuje się, że w
cyklu: „Z marszałkiem o rol ostatnim czasie bardzo przy
nictwie". Debatę zorganizował spieszono jej sprzedaż.
członek zarządu województwa
Przedstawiciele Związku
zachodniopomorskiego Jan Pracodawców Rolnych, Sto
Krawczuk. Zaprosił na nią warzyszenia Dzierżawców i
ekspertów: rolników, dzie Właścicieli oraz Wojewódz
rżawców, naukowców, przed kiego Związku Rolników,
stawicieli instytucji pracu Kółek i Organizacji Rolniczych
jących na rzecz rolnictwa oraz przedstawili z kolei prak
administracji.
tyczną stronę użytkowania
Podczas konferencji Jaro gleb, czyli jak to gospodaro
sław Rzepa, dyrektor Wy wanie wygląda z ich punktu
działu Rolnictwa i Rybactwa widzenia. Głos zabrał również
Urzędu Marszałkowskiego po Stanisław Gnosowski, wójt
informował zebranych o tym, gminy Brojce - który poinfor
jak wykorzystywana jest mował jak kwestia ta prezen
ziemia w województwie za tuje się z perspektywy admi
chodniopomorskim.
nistracji samorządowej.
Profesor Teresa WojcieszPo teoretycznych dywaga
czuk z Zachodniopomorskiego cjach oficjeli, głos zabrali rol
Uniwersytetu Technologicz nicy i dzierżawcy. Zaczęto
nego mówiła o zmianie jakości mówić o konkretach. Dzie
gleb w wyniku ich użytko rżawcy na przykład prosili,
wania, a głównie jak można aby nie zabierać im ziemi i nie
zwiększyć ich żyzność. Adam zwiększać drastycznie stawek
Poniewski, dyrektor Agencji czynszów dzierżawnych. Roi-

nicy - aby umożliwić im
powiększenie ich gospodarstw.
Sporo dyskutowano także o
rolnictwie
ekologicznym,
uprawie roślin genetycznie
modyfikowanych, o meliora
cjach, wapnowaniu gleb, o do
płatach i wspólnej polityce
rolnej po 2013 roku.
- To była bardzo ciekawa
debata - podsumowałją mini
ster Marek Sawicki. - Na
ziemię nie można patrzeć tylko
jako na środek produkcji. Jest
to żywy organizm, który wy
dzierżawiliśmy od naszych
przyszłych pokoleń. Dlatego
musimy dołożyć starań, aby
zwiększyć jej żyzność. Boimy
się upraw genetycznie modyfi
kowanych. Uważam jednak,
że nie możemy zabronić ich
uprawy w Polsce, jeśli Unia
Europejska nie wprowadzi za
kazu sprowadzania żywności
genetycznie modyfikowanej.
W przeciwnym razie ukręcimy
sobie sznur na własną szyje i
wykończmy nasze rolnictwo.
U nas jest miejsce i na eko Ziemia jest nie tylko warsztatem pracy rolnika. To jest też żywy organizm, o który trzeba dbać Tak uznali
logię, i na uprawę GMO. M
uczestnicy debaty.
FeL Irena Boguszewska

M A S Z Y N Y R O L N I C Z E Nel W ó j c i k

Podgaje, ul. Pamięci Narodowej 2, 64-965 Okonek
tel./fax 67 266 95 72, kom. 500 197 570

JESTEŚMY DEALEREM FIRMY E S W b a m e k * . . .

JFŁ

Kup lub sprzedaj

używane maszyny
na AUKC

SPRZEDAJEMY KOMBAJNY ZBOŻOWE
CIĄGNIKI I M A S Z Y N Y ROLNICZE

lyiASSEY FERGUSON

CZĘŚCI ZAMIENNE
Do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych
Fendt, Massey Ferguson, Claas, Renault,
Sulky, Monosem, Berthoud, Gregoire-Besson,
Amazone, Lemken, Stoli, Unia Group, Capello.

M g e p i
BROWN £ ^ € 9

cenach!

SPRAWUJEMY SERWIS G W A R A N C Y J N Y I P OG WA R A N C Y JN Y
184611S01A

586711K03A

pieniądzefirma

regiofirma.pl
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0 ekonomii,
handlu,
czytaj
na portalach:
www3trefabiznesu.gk24.pl/artykuly
www.strefabiznesu.gp24.pl/artykuly
wwwjtrefabiznesu.gs24.pi/artykuly

Tak, żeby nie stracić pieniędzy
INWESTOWANIE Najbardziej opłaca się inwestować w nieruchomości - uważa tak niemal co drugi Polak. Na kolejnych
miejscach znalazły się złoto, uważane za najlepszą lokatę kapitału na trudne czasy oraz fundusze inwestycyjne.
Jerzy Szych
jerzy.szych@mediaregionalne.pl

O preferencje inwestycyjne
pytał w maju Polaków In
stytut Homo Homini na zle
cenie Deutsche Bank PBC.
Jak wynika z wcześniej
szych badań przeprowadzo
nych dla Deutsche Bank Po
lacy nie są zbyt oszczędni.
Gdyby do naszej kieszeni nie
spodziewanie trafiło 5 tys. zło
tych, dużo chętniej wydali
byśmyje na bieżące potrzeby,
niż odłożyli. Ale to nie znaczy,
że nie mamy zdania na temat
tego, na czym można najlepiej
zarobić.

się bowiem być jedną z naj
bardziej stabilnych i zyskow
nych inwestycji. Czy mają
szansę na dalszy trend wzro
stowy?
Według danych Szybko.pl,
Metrohouse i Expandera na
rynku nieruchomości utrzy
muje się trend spadkowy, jeśli
chodzi o średnie ceny ofertowe.
W10 na 15 miast ceny są ni
ższe niż przed rokiem. Sprze
dający są zmuszani do obni
żania cen już w czasie
promowania mieszkania, aby
uzyskać jakiekolwiek zainte
resowanie ofertą.
Obiecująca perspektywa

- Wiadomo, że nierucho
mość to inwestycja długoter
Największych zysków ocze minowa - komentuje Jacek
kiwalibyśmy po nieruchomo Furga, przewodniczący Komi
ściach (jako najbardziej opła tetu ds. Finansowania Nieru
calną formę lokowania chomości Związku Banków
pieniędzy wskazałoje 45 proc. Polskich. - Fakt, że obecnie
respondentów) i złocie (13 średnie ceny nieruchomości
proc.). Trzecie na liście to fun spadają, powinien być inter
dusze inwestycyjne (wskazało pretowany prawidłowo jako
5 proc. badanych). To dużo, sygnał do kupna. Perspektywa
biorąc pod uwagę masowy długoterminowa dla Polskijest
exodus z TFI w 2008 i 2009 bowiem pozytywna. Wynika to
przede wszystkim z wysokiego
roku.
Jak twierdzi Jacek Buczy poziomu niezaspokojenia po
ński, analityk Deutsche Bank trzeb mieszkaniowych dla
PBC, faktycznie ubiegły rok około 1,8 min gospodarstw do
stał pod znakiem odzyski mowych w Polsce. Jeżeli dys
wania przez fundusze mocno ponujemy środkami przezna
nadszarpniętego w trakcie czonymi • na inwestycje,
kryzysu zaufania, chociaż zwłaszcza z perspektywą in
struktura napływu środków westycji długoterminowej, to
wskazuje, że ostrożność jest faktycznie nie ma nic lepszego
wciąż duża.
niż nieruchomość.
Nasza wiara w opłacalność
Niezależnie od nieuchron
inwestycji w nieruchomości nego w dłuższej perspektywie
jest bardzo powszechna. Jak wzrostu cen nieruchomości,
komentują eksperci, przeko dodatkowym atutem takiej in
nania Polaków świadczą o westycji jest jeszcze bieżący,
dużym rozsądku inwesty potencjalny przychód pocho
cyjnym. W długiej perspek dzący z tytułu najmu. Nie bez
tywie nieruchomości okazują znaczenia jest też możliwość
Wiara w opłacalność

regiofirma.p
Fachowcy
z Twojego
regionu!

W zależności od wieku i wykształcenia, Polacy mają nieco odmienne preferencje inwestycyjne.

skorzystania do zrealizowania
takiej inwestycji z relatywnie
taniego długoterminowego
kredytu hipotecznego.
W zależności od wieku

Za inwestycją w nierucho
mość mieszkalną przemawia
ponadto tocząca się już w
Polsce dyskusja nad nowym
instrumentemfinansowychodwróconą hipoteką. Miesz
kanie lub dom może stanowić
za lat kilkanaście, lub kilka
dziesiąt źródło dodatkowych
pieniędzy, gwarantujących
atrakcyjny poziom życia u
schyłku naszej inwestycyjnej
aktywności..

dycyjnie postrzegane jako sku tyczny dla przeciętnego inwe
teczna ochrona przed inflacją, stora, choćby ze względu na
ale też jako bezpieczna lokata koszty przechowywania wi
w momentach rosnącej awersji ększych jego ilości. Alterna
do ryzyka w innych katego tywą jest zakup jednostek
riach aktywów - komentuje funduszy inwestujących bez
Jacek Buczyński, analityk pośrednio w dany kruszec
(np. ETF - exchange-traded
Deutsche Bank PBC.
Generalnie można powie fund) lub też funduszy inwe
dzieć, że inwestycje w metale stycyjnych sektora metali
szlachetne (w tym głównie w szlachetnych. Ta druga me
złoto i srebro), są zabezpiecze todajest znacznie bardziej po
niem przez nieprzewidywal- pularna wśród inwestorów in
Złoto dla ostrożnych
nością rynków. W dzisiejszych dywidualnych miedzy innymi
Cena złota rośnie niemal czasach nie musi oznaczać za z uwagi na relatywnie wysoką
nieprzerwanie od prawie de kupu sztabki czy złotego ła płynność
inwestowanych
kady. Czy faktycznie można ńcuszka.
kwot. •
(TEKST NA PODSTAWIE INSTYTUT
Fizyczny zakup surowca
na nim jeszcze dobrze zarobić?
HOMO HOMINI)
- Metale szlachetne są tra może być dość problema

Co do pozostałych możli
wości inwestycyjnych nie je
steśmy już tacy zgodni. Im
starszy respondent, tym bar
dziej wierzy w tradycyjną siłę
złota (ponad 2-krotnie więcej
wskazań w grupie 60 - 70 lat,
niż wśród 30-latków).
Z kolei młodsi i lepiej wy
kształceni to największa grupa
wśród tych, którzy wybrali
fundusze inwestycyjne.

firma budowlana
Koszalin

"wtoreR czerwca ZtT

o głoszenia d robne

r.

MAHZOOr. 796084-335. (GK)

164T9UK01/B

(GK) • obszar koszaliński
(GP)- obszar słupski
(GS) • obszar szczeciński

(W-i

MERCEDES C200 CDI, 2000r.,
okazja 16000zł, tel. 601-636652
(GP)

numerów kierunkowych:

SOllWH/»

91 szczecińska

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

RUBRYKI!
w porządku alfabetycznym szukaj na stronie ®

163M11K01/»

MONDEO 96r. 1950 zł.
795-925-076. (GK)

583311K03/D

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

164T911K0VC

H

Gabinety lekarskie

'

23

1

=

Rolnictwo
-

RENAULT Mascott, chłodnia, 2000r.
powyżej 3,5 Ł5Ó2-106-350. (GK)
SKUTERY markowe z Niemiec,
603-600412. (GK)

TOYOTA Avensis 2,0 diesel
kombi 2006r, 797-825-577. (GK)

26

1664711K01/A

Matrymonialne

VW Passat, 1.9TDI GT, 1994r.,
kombi, tel. 512-765-926. (GP)

24 f Towarzyskie

Nauka Korepetycje

—

588411K03/A

VW T-2 campingowy, 1,6 diesel,
stan dobry, drugi silnik, do opłat,
6.500 zł., 509-265417. (GK)

24 | Usługi

! Ginekolog 506-553-556

OKNA

1669611K01/B

GINEKOLOG, tel. 886-264491.
(GS)
7111S02/A

1806510K03/A

445111K01/A

5833UK03/C

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

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

SCHODY drewniane. 607-105-396,
www.schody-tralex.pl (GS)
93510S01/A

1577311K01/A

STOMATOLOG + soboty
663-398-709. (GK)

STĘPLE 502-250-961. (GK)
1664611K01/A

SYSTEMY rynnowe 50%,
505-171-321 (GP)

LOMBARD Słupsk, Bema 9.

Nauka jazdy

24 ! Zdrowiei

K

SKUP złota, Młyńska 63,
509345577 (GK)

TERMOWIZJA, świadectwa
charakterystyki, tel. 502 251944.
(GK)

! ! ! ! ! ! PROBLEM z dłużnikiem- No
problem!!! Tel. 94-347-32-86. (GK) (GP)
1491411K0VA

Zwierzęta

Nieruchomości sprzedaż

AUTO KUPNO
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! Auto skup, 796-084-335.
(GK)
— z

I ! ! IBiuro Rachunkowe
94/3416060 (GK)

AUTOSKUP, Szczecin 660-994499
(GS)
25US0VA

KAŻDE auto kupię
889442-249. (GK)
46211K04/A

1647911K01/A

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

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

WSZYSTKIE do 1000 zł,
515-307-315 (GK)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Skup aut! Sprawne
(97-10r). Gotówka, dojeżdżamy.
509-270-859.
www.autohandel.info.pl
(GS)
«4411*02/«

1 ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11!!!
Cale - skup, złomowanie
603-767-991.
(GK)

KSIĘGOWOŚĆ, zwrot VAT.
Profesjonalnie! K-lin, 94-34649-34.
(GK)
RACHUNKOWOŚĆ dla małych firm,
tel. 515 083 036. (GK)
1384U1K0VA

—

—

"MAX-CAR Auto-Komis' Największy
wybór, Kredyty Leasingi -najniższe
ceny. www.max-car.pl 943465916.
(GK)
1604611K01/A

ALE Honda 750 VT A Shadon,
2000r. z USA, przebieg 4000 mil,
17.000 zł. zarejestrowany,
509-265417. (GK)
1669611K0VA

«B99UX0W

11!! 11111111AUTOKASAGJA,
TEL 728-461-879,660-487-304.
(GK)
12S310K04/A

AUTOBAZAR skup całych i
uszkodzonych, kasacja,
blacharstwo, lakiemictwo, części
nowe i używane Bierkowo,
59/811-91-50 (GP)
1807710K03/B

!IHiriKAŻDED0500ZŁ,iEL
728-461-879,660487-304.
(GK)

FIAT Ducato 1.9TD, 1998.6,5 tys.
zł. 502-57-30-51. (GK)

! ! 11 Auta do 5000 zł,

GOLF II tanio. 669-891-233. (GK)

125310mn

502-992-198. (GR)
:

KWiiraj/*

1111 AUTA i busy powypadkowe,
skup - sprzedaż, części T-4.
504-672-242 (GS)
1911S02/A

I Auta używane kupię. 607866-850. (GS)

585511K03/A

1654911K0VA

70711K05/A

—

—

118711K01/A

USŁUGI księgowe - promocja letnia,
341-03-18,600-749-175. (GK)
—

TYNKI, tel. 663-922-562. (GP)
UKŁADANIE poibruku
787-37-56-66. (GK)

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

405991DK0VA

I!!!!!!!!!!!!!!! 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)

553011*03/6

1657611K01/A

8VMWNICTW9

• również z zajęciami
komorniczymi, emeryci
i renciści, prowadzący
działalność, rolnicy
• Wypłata natychmiast!!!
• Dogodne warunki spłat
%/ Możliwość prolongowania
terminu płatności

tel. 505-50011!! 111!!! 111!! I! 11! I!

WARIANT - ATRAKCYJNE KREDYTY
GOTÓWKOWE I KONSOLIDACYJNE,
WTYMPODZASTAW
NIERUCHOMOŚCI. ROLNICY I
OSOBY BEZ HISTORII KREDYTOWEJ.
DLA FIRM NA OŚWIADCZENIE DO
150 TYS., DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ DO 15 TYS.
KOSZALIN, ULPOŁTAWSKA1,
TEL94/3422199. (GK)
1621211K0 l/A

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

KREDYTY: na oświadczenie do
20.000 zł; konsolidacyjne do
100.000 zł-tel. 94/342-30-60,
784-840407. (GK)
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)
175511S0V*

KREDYTY

TYNKI maszynowe, gipsowe,
tradycyjne, tel. 601-597-349.

L

(GP)
590711K03/B

305911*03/6

Chwilówka!!!

1600711K01/A

KOMISY.
LOMBARDY

583311K03/E

TARASOWA deska egzotyczna,
sprzedaż, montaż.
www.fagus.com.pl Noskowo, tel.
502-488-750. (GP)

528011*01/«

W

(N)
1649111M1/A

PAPA zgrzewalna od lOzł za m, tel. MAMMOGRAFIA, 094/341-26-15
Staszica 8a. (GK)
505-171-321. (GP)

14O9S11K0VI

TICO, 98r, dobry, 2.500 zł,
94/340-22-95 po 20.00. (GK)
1663311*01/«

Różne

1655311K01/A

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

16714UK01/8

25 |

467511K03/A

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

1554211K0VA

581011*03/«

25

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

MALOWANIE, remonty,
500-354-255. (GK)

NISSAN Vanette Cargo 2,5 D, 1997
MUROWANIE, tynkowanie, regipsy,
r, 5300 zł, 602-7348-27. (GK)
1650511*01/«
696022-360. (GK)
1662911K01/A
OKULAR 2.8 V6 + gaz
695468073. (GK)

PEUGEOT Partner, 1,4 Kobylnica,
604-289092. (GP)

Praca szukam

GABINETY
LEKARSKIE

KOPARKO- ładowarką 602184437.
(GK)

—

1629711*01/«

Biznes

70711K05/B

1571211K01/A

OMEGA 94r.D. 2800 zł.
695468073 (GK)

za darmo

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

1631411K01/A

1670211*01/1

Auta sprzedaż

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

BEZ bik-u, szybka gotówka,
konsolidacja do 150 tys., dojazd do
klienta, 703603026 (7,69/min).
523711E01/B

CHWILÓWKI Słupsk, 604-117-125.
(GP)
569411K03/A

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

1667611K0VA

569311K03/A

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

I Tynki maszynowe, 606-977-606
(GP)
578411K03/A

III KONSTRUKCJE HALE WIATY
GARAŻE OCYNK160 ZŁ/ELEMENT.
603-253-214 WIELKOPOLSKA

SŁAWNO

(N)

BYTÓW

1636811K01/A

BALUSTRADY, ogrodź.
513-685-847. (GK)

BIAŁOGARD

1607411*01/«

BLACHA plaska od 13,90 zł za
m/kw, tel. 505-171-321.
(GP)

/ DRAWSKO
„POMORSKIE

583311K03/8

BLACHA trapez od 13,90 zł za
m/kw, tel. 505-171-321. (GP)
583311K03/A

KAŻDE auto kupię,
602-589-000. (GK)

BRUKARSIWO, 790-370-909. (GP)
521411K03/A
29511K04/A

BUDOWA DOMÓW 501674 584.

(GK)
1434811K01/A

BUDOWA domów, itp.,
24511S02/A

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

AUTO - Komis skup, zamiana.
Słupsk, Morska, 606-20^077

(GP)

1807710KW*

788-248-335. (GK)

50911K05/B

CYKUNOWANIE bezpył.

94-3416-120.

(GK)

162501«

DACHY- dekarstwo 94/341 2 1 84.
(GK)

1585711K01/A

K o s z a l i n - www.gk24,ps
Słupsk

- www.gp24.pl

Szczecin - www,gs24,p

DOMKI stany surowe,
502-24^866. (GK)
1642211K01/A

Adresy kontaktowe:

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

ogłoszenia drobne
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. (H504-512-805,
600-9394)10. (GS)
175511S01/B

GETIN Bank-tel. 94 7170 550
Koszalin, ul. Spółdzielcza l a Lokaty
12 %, Kredyty, Leasing dojeżdżamy
do klienta!!! (GK)
1373111K0VA

GOTÓWKA Białogard, 692-723453.
(GK)
1469011K01/B

GOTÓWKA Białogard, 692-723453.
(GK)
1469011K0l/B

HACJENDA- gotówkowe,
konsolidacje, bez BIK. Zwycięstwa
16 (nad CCC). 94/347/-74-95;
699-186-581. (GK)
1289311K01/A

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

wtorek 7 czerwca 2011 rT

AUTODOMASZ Tłumiki, Słupsk,
Bałtycka 8,59/8414842,
Bolesławice, 59/841-53-53. (GP)
73211K03/A

AUTO-KUMATYZACJA 602-524-247.
(GK)

1

1491511K01/A

, zwiększa komfort

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

czysty zysk

1660511K01/A

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

• s K s w r

1343211K01/A

DD Auto klima, klimatyzacje
samoch., nabijanie, odgrzybianie,
serwis K-lin, Zielona 53.
798-594183. (GK)

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

JSSS&L,

1635111K01/A

atrakcyjny dom z wyposażeniem

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

^stasssT"
2 ^ , l p , loggia,poramoncie

NAUKA

CENTER Broniewskiego (33) II piętro
132 tys., Wąwozowa (64) III piętro
237 tys., 4-Marca (55) 179 tys.
(GK)
CENTER Bukowe atrakcyjny dom
535 tys. (GK)
1664911K01/B

CENTER dom Os. Morskie tylko 384
tys. (GK)

!!! 3-pok.,ip.,

POŻYCZKI pod zastaw,
883-108407. (GS)
180911S01/A

ROLNICY SZYBKA gotówka do 50
tys. Koszalin, 94/345 83 46. (GK)
1605111K0VA

SPŁATA innych, 501-354825

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

CENTER Kretomino duży dom 460
tys. (GK)

3

1606311K01/A

CHEMIA 691437579 (N)
1532711K01/A

1664911K01/G

CENTER Mielno nowy pensjonat
400 m2 kupujący nie płaci prowizji
(GK)

fej. Siltoraklego, tylko 179

MATEMATYKA 603-325455. (GK)

CENTER Tradycji (54) II piętro 195
tys., Sucharskiego (41) Ipiętro 179
tys. (GK)

MATEMATYKA. K-lin, 513044841.
(GK)
'

1583211K01/A

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

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

3-pok, balkon, Centrum,

570311K03/A

29311S02/A

SKUP KATALIZATORÓW,
512984826 (N)

"AUTONAUKA" Tkaczyk
943471177. (GK)
1610911K01/A

1100511K01/A

TELEFONY KOMÓRKOWE,
SPRAWNE, KOMPLETNE. K-UN,
94/722-06-06. (GK)
1326411K01/A

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

MATRYMONIALNE

BIURO Serenada, 510-580466.
(GP)

TURBO L 788955300 Raty,
Promocje. (GK)

1658911K01/A
1573111K01/A

WEEKEND 604-755-953
943420-584 (GK)
1604811K01/A

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

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

130UK01/C

11111111 AUTA NA GAZ (BRC)RATYRAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23,
0-602-644-337 (GP)
89811K03/A

! ! ! ! ! ! ! ! AUTO-GAZ-SERWIS
Montaż naprawa. Raty. Koszalin,
Lechicka 74, tel. 94/343-09-55;
60505-20-30. (GK)
1577211K01/A

I ! I I I 1 1 1 OPONY NOWE,
OSOBOWE, ROLNICZE, CIĘŻAROWE,
DUŻY WYBÓR OPON I FELG
UŻYWANYCH. KUMA SERWIS
PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH. OLEJE.
BIAŁOGARD, KOŁOBRZESKA 26A,
94-311-85-33. (GK)
51111K0VC

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

1569111K01/A

I ! ! ! DOM Strzeżenice
604576458. (GK)

! ! A . GOŁEK

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

"ANKAM" posiadłość nad jeziorem
Krąg (GK)
1659011K01/A

"CENTER"

Roman Góra Młyńska 15
94-34-32-777 promocje dla
zgłaszających ofertę
www.center-nieruchomosci.pl (GK)
1664911K01/A

"POŁAWSCr

1/2 domu w Podgórkach, gm
Malechowo. 90tyś do
negocjacji.785685676 (N)
1667811K01/A

! Twój Dom 3 ROK. Wąwozowa 210 20 m. Zaproponuj cenę.
505135929. (GK)
000 zł 535 250 210
1664511K01/A
www.twojdom-koszalin.pl (GK)
2 POK. 45m Dworcowa
512495447. (GK)
1516511K01/A
I www.DomyNadMiedwiem.pl
2-P0K0J0WE Barcino 502-104-892
2011S02/A
(GP)
591311K03/A

"ANKAM"

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

IMAUTO-GAZ JAMNO
94/346-91-15. (GK)
NIERUCHOMOŚCI

2 POKOJOWE Konikowo,
888290211. (GK)
1631011K01/A

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

3-POK., pow. użytk. 54 m2,
Koszalin, Kołłątaja, parter, stan
bdb, -255 tys. bez pośredników
530-764-040. (GK)
1631511K01/A

1594111K01/A

AUTO na gaz. Montaż. Połczyńska
73, (94)342-59-50; 602-294-167.
(GK)
1653911K01/A

AUTOCZĘŚCI, usługi,
59/84-29-766. (GP)
470711K03/A

3 pok Chrzanowskiego 65m2
III p. z wyposażeniem! 295 000
3 pok Chopina 59m2 I p. 229 000
Lokal użyt. 93m2, parter DĘBOWA
do wynajęcia 3500zł/m-c

5-POKOJOWE115 mkw., nowe
centrum, 460 tys. zł., 607-225-720.
(GK)

NORD Nieruchomości

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

9 4 347 12 30, 94 345 30 0 0
1614011K01E

838511K01/A

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

561211K03/A

DOM jednorodzinny, parterowy w
Nowych Bielicach 604422-387.
(GK)
1125811K01/C

DOM na wsi. 696-869-045.

(GK)
87610K05/C

DOM okolice Koszalina lub
zamienię na 2 mieszk. w K-linie.
516758389. (GK)
1634211K0VA

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

1666611K0VA

1492011K01/A

DZIAŁKI bud. Jamno, 693-598-537.
(GK)
1603411K0VA

DZIAŁKI budowlane w Niedalinie,
tanio, 1950 m, 4300 m
502398847. (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)

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)
569911K03/B

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

1657311K0VA

324811K03/C

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

1669111K01/A

DOM w zab. bliźniaczej
604-422-387. (GK)
1125811K01/A

KAWALERKA, 728-347-343 po
16.00 (GK)
1557711K01/A

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

1798010K03/E

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM
I ! ! ! ! ! Magazyn 50 m
668-934714. (GK)
1569511K01/B

I ! ! Komfortowe, umeblowane
mieszkania z garażem w centrum,
firmie, faktura VAT, 695-729-000.
(GK)
1657011K01/A

"ANKAM"

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

2-POK. 39mkw K-lin 692426027
(N)
2-POK. umeblowane 603493470.
(GK)
1634611K01/A

2-POK. umeblowane komfortowe
firmie. Koszalin, 668040-639.(GK)
1664311K01/A

2-POK., Herbsta, 660-918516
(GP)
586111*03/«

KREDYTY HIPOTECZNE TEL
94-71-70-550,697-35-56-56
(GK)
1373U1K01/B

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

1371111K01/A

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

1667711K0VA

1798010K03/0

1170711*01/«

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

PILNIE 4pok., Koszalin,
691-987-558 (GK)

569911K03/A

DZIAŁKI usługowe. 665-596060.
(GK)

555811K03/A

DOM Świeszyno, pilnie
604406435. (GK)

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

DZIAŁKĘ budowlaną Koszalin, ul.
Żytnia, 501-501-630. (GK)

1662211K01/A

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

1624111X01/A

1655911K01/A

43911K01/A

1659111K01/A

555711K03/B

1654811K01/A

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

"ANKAM" nowy dom Jamno (GK)
—

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ

5tmiK0V«

1580111K01F

"ANKAM" 3-pok. H. Sawickiej
(GK)

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

OMEGA-obrót, wyceny, Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11, Tel.
059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl
(GP)
1805710K03/A

1671811K01/A
500311K03/B

1460811K01/A

1605511K01/A

529211K03/A

DOM + budynki, Słupsk,
601-796-820 (GP)

DUET A,B,B+E,C,C+E,
60240-50-31. (GK)
SUSKI- bezstresowo! 502-666-195.
(GK)

48811K04/A

DZIAŁKA budowlana 7 ar w
Tymieniu. Tel. 509499-220.
(GK)

1664911K01/E

208.000,^wyposażeniem

NAUKAJAZDY
PŁYTY drogowe, jumbo. Płyty
oporowe "Elki", trelinkę kupię,
505-613-022. (GS)

1581011K01F

DZIAŁKA l,25ha (dwa stawy,
wyspa) rekreacja lub krus, 45 tys.,
25 km od Szczecinka i 2 km od
Orężna, tel. 694867-600. (GK)

1664911K01/F

1596411K01/A

Mieszkanie
4-pokojowe, 70 m2,
rej. Emki, 253.000,-

Pensjonat 400 m2,
Mielno, 1.520.000,-

1664911K01/D

1664911K01/C

1608811K0VA

;

ATRAKCYJNE mieszkania 2 i
3-pokojowe 35 - 76 mkw., Koszalin.
Bez pośredników, tel.
94/347-15-33,606-226-251. (GK)
1533711K0VA

1635111K01/B

1789310K03/A

1580611K01F

•OKAZJA HI 2-pok.. {36} po remoncie
balkon, rei, Gierczak, 168.000,• 2-pok., (41) nowoczesna aranżacja, balkon,
środkowe, rej. Zwycięstwa, 163.000,•2-pok., (45) balkon, ł piętro, rozkładowe,
środkowe, rej. Gierczak, 184.000,• 3-pok., (51) wyższy parter, dwustronne,
rej. Zakola, 190.000,- klucze w biurze
• Dom wolno stojący (100) położony
na dużej działce (33354) rej. Mścic, 280.000,-

2 POKOJOWE, komfortowe,
centrum, 60666-70-80. (GK)
1657211K01/A

2-P0K0J0WE 512-227-327 po g.
15. (GK)
1642011K01/A

LOKAL 27 mkw. ul. Kaszubska
694707-693. (GK)

DOMY WOLNO STOJĄCE 95 M2
W KOTŁOWIE. TYLKO
299.000,00 ZŁ SPRZEDAŁ
SELFA KOSZALIN 94-342-25-18,
600-499-145,
WWW.SELFA-KOSZALIN.PL
(GK)
1651711K01/A

1626911K0l/A

MIESZKANIA 1,2,3,4-pok tel.
598481920 www.spgn.pl (GP)
1798010K03/A

MIESZKANIE 4pokojowe, Os.
Słoneczne, Szczecin, 64m2,3/4p.
po kapitalnym remoncie, balkon 269.000, Imperia Nieruchomości 91886 5171, (GS)
157611S01/A

DWIE działki 16-arowe i jedna
9-arowa, Kretomino 514-81^825.
(GK)
16512UK0VA

DWUPOKOJOWE tel. 598400930
www.gieldaslupska.pl (GP)
1798010K03/C

DWUPOZIOMOWE 75,5 mkw., Illp.
ul. Spasowskiego 605840895.
(GK)
1668911K0VA

NOWE domy Koszalin,
501-664-343. (GK)

2-P0K0J0WE 888-109-857. (GK)
1624511K01/A

2-P0K0J0WE centrum
602-38-78-13. (GK)
1667211K01/A

2-POKOJOWE, 506487-014. (GK)
1635311K01/A

2-POKOJOWE, 73m2, umeblowane,
centrum miasta Słupsk,
502-278-187 (GP)
588611K03/A

2-POKOJOWE, Słupsk,
692434866. (GP)
590311K03/A

3-P0K0J0WE, umeblowane, lip.,
1658111K01/»
Słupsk, centrum. 601-935-601
NOWY Bliźniak os. Bukowe 99 mkw. (GP)
350 tys. zł. 668-236045.
1748710K03/B
(GK)
80 m2, na twój biznes,
1619511*01/«
515-102-568. (GK)
1526811K01/A
OBIEKT magazynowo -produkcyjny,
1692 m2, Białogard, 880611-208. ATRAKCYJNY pokój w domku
606-982-201. (GK)
(GK)
70411K05/A

ogłoszenia drobne

wtorek 7 czerwca 2011 r.

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o następującej treści:
gs lub gik lub gp numer rubryki treść ogłoszenia,
(kod regionu bez spacji kod rubryki spacja treść ogłoszenia ze spacjami),
gdzie kod regionu to oznaczenie terenu, z którego pochodzi ogłoszenie i tak:
gik - koszaliński, gs - szczeciński, gp - słupski

przykład: gs01 sprzedam samochód, tel. 123 456 789
Wyślij SMS z treścią ogłoszenia pod numer:
- 7968 - rubryka za 9 zł
- 7968 - rubryka za 18 zł (w tym przypadku trzeba wysłać dwa SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).
- 7968 - rubryka za 27 zł (w tym przypadku trzeba wysłać trzy SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).

możliwym terminie ( w wydaniu codziennym). Dozwolona liczba znaków
w SMS-ie wraz ze spacjami, interpunkcją kodem gazety i numerem rubryki
nie może przekroczyć 100 znaków.

4.

Wysłanie błędnego SMS-a obciąża rachunek telefoniczny klienta bez możliwości reklamacji.

5.

Ogłoszenia SMS-owe nie będą opublikowane w wydaniu magazynowym.
Numer telefonu kontaktowego w ogłoszeniu musi być zgodny z numerem,
z którego wysłano SMS-a (inne ogłoszenia nie będą publikowane).

7. Wysłanie SMS-a oznacza akceptację „Regulaminu usług zamawiania ogłoszeń drobnych

za pośrednictwem wiadomości SMS". Regulamin dostępny w biurach ogłoszeń lub na stronach:
www.gk24.pl

www.gs24.pl

1

Następnie otrzymasz SMS-a informującego o statusie ogłoszenia.
3. Twoje
ogłoszenie znajdzie się w Głosie w najbliższym

CO

Kod
glk01
glk02
glk03
glk05
glk06
glk07
glk08
glk09

rubryki
gpoi gsoi
gp02 gs02
gpos gs03
gp04 gs04
gpos gs05
gpG6 gs06
gp07 gs07
gpos gs08
gp09 gs09

Cena netl
Nazwa rubryki
Auto sprzedaż
27 zł
Nauka
27 zł
Transport
27 zł
Wypoczynek i turystyka 27 zł
Kupno
18 zł
Rolnictwo
18 zł
Sprzedaż
18 zł
Zwierzęta
18 zł
Praca szukam
9 zł

glk-Głos Koszaliński, gp-Głos Pomorza, gs-Głos Szczeciński

www.gp24.pl

* do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%
5811K01A

DO wynajęcia pomieszczenie
biurowe Szczecińska 25 A K-lin.
506466152 (GK)
1624211K01/B

DOMEK dwu pokojowy
94/3405949. (GK)

POKOJdo wynajęcia, 517-290468.
(GK)
1670611K01/A

POKÓJ, internet, Sadowa 18.
94/340-56-77 (GK)
1599211K0VA

1663811K01/A

GARAŻ ul. Grottgera tel.
880-374052 (N)

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

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

1428511K01/A

1640711K01/A

KAWALERKA 33 m2 698818227

(N)

1588211K01/A

KAWALERKA 69&04&003. (GK)
1661311K01/A

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

KAWAURKA od zaraz
506-934-325. (GK)
16711UK01/A

KAWALERKA stupsk, 600430898.
(GP)
591411K03/A

KAWALERKA shipsk, 782-764-354.
(GP)
|

415311K03/B

KAWALERKA umebiow.
694516282. (GK)

AGROBUD zatrudni do pracy panią
SKLEP w Sianowie 885 104 917
w charakterze sprzedawcy z
(N)
doświadczeniem w handlu (kasa
1656411K01/A
fiskalna, komputer) po 30 roku
UMEBLOWANE pokoje na wsi, tanio,
życia. Podania prosimy składać w
691-948-236. (GK)
biurze Koszalin, ul. Połczyńska 66
1671511K01/A
do 9 czerwca 2011 r. (GK)

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA

ZAMIENIĘ mieszkanie 2-pok. na
większe, 94/3180066. (GK)
1662511K01/A

nnnAM/A DARMO
KOCIĄFKO w dobre ręce, Koszalin,
696-74-14-25. (GK)
1S02811K01/A

KAWALERKA, 608-312-821. (GK)
"

łBfl£Ł

1671611K01/A

KAWALERKA, 785-770-510. (GK)
"

1662011K01/A

KAWAURKĘ, 507-508-198. (GK)
1663011K0VA

^KAL biurowo - usługowy Słupsk,
^8-167-940. (GP)
MAGAZYN do wynajęcia

Koszalin 662 080 084. (GK)
1516011K01/B

Szukasz
pracy?
Zamieść swoje CV
w serwisie

(GK)
^

1621511K01/A

f'CZKANIE 50 mkw, Piłsudskiego,
%153022. (GK)
^

1635211K01/A

*WlLON 25 mkw. Franciszkańska
% k Sano) 510-231-758. (GK)
1662711K01/A

J°Mj 1 i 2-os. na sezon
N516282 (GK)
1636011»

2-osob. Koszalin 602656

^JGK)

94/318-30-19 (GK)
1641011K0VA

(N)
1649211K01/A

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

51511K06/A

DO dociepleń, (tylko fachowcy),
694-154-233 (GP)
583211K03/A

DO działu sprzedaży.
biuro@rekprom.koszalin.pl
1513511K01/A

DO pracy na sezon 502-994030.
(GK)
1653411K01/D

laboranta
Wymagania:
- wykształcenie wyższe chemiczne
- dyspozycyjność
- prawo jazdy kat. B

1622411K01A

I Handlowca
info@prace-budo\ylane.com.pl
(GK)
1597911K0VA

I Inżyniera budownictwa
info@prace-budowlane.com.pl
(GK)
1597911K01/B

HOSTESSY 502-994030. (GK)
—

1653411K01/A

HURTOWNIA płyt meblowych
zatrudni pracownika: na stanowisku
magazyniera - mile widziane
uprawnienia na wózki widłowe oraz
na stanowisku sprzedawcy przedstawiciela 694-622477. (GK)
HURTOWNIA ryb zatrudni kierowcę sprzedawco, znajomość branży
gastronomicznej wymagana,
502-67-13-23. (GK)
1671411K01/A

KELNERKI, barmanów Mielno od
lipca. CV na email: bes84@web.de
Tel. 886-557-536 (GK)
1648311K01/A

KIEROWCĘ kat B 502-994030.
(GK)
1653411K01/E

KOMUNIKATYWNĄ osobę do pracy
w handlu 502-994030. (GK)

16S3411H0J/8

KUCHARZA na stałe 888020-903.
(GK)
16664UK01/A

KURS j. niemieckiego dla
wyjeżdżających, tel. 59/841-36-32.
(GP)

548811IWA

(GK)

563911K03/A

1597811K01/A

f°Kfij - domek 791-215088. (GK)

BLACHARZA w serwisie
samochodowym zatrudni "Gazopol"
Koszalin, tel. 608087827
;

1646611K01/A

1622911K01/A
1655411K01/A

DO kebaba, sezon 511-234-727
(GP)

1668211K01/A

^ESZKANIE 2-pokojowe (44) do
fjNęda K-lln, tel. 94/342-62-77.

ANGLIA! Zbiory truskawek.
Czerwiec!!! 94/34000-54.
www.imperial.org.pl (GK)

regiopraa.pl i

^SZKANIE128M, CENTRUM
^UPSKA DO WYNAJĘCIA TEL
"U065556 (N)
^

1661411K0VA

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)

DO roznoszenia ulotek. Koszalin,
600-749020. (GK)
1653211K0VA

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

FIRMA budowlana zatrudni
dekarzy - cieśli budowlanych,
606401-050. (GK)
1661811K0VA

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)

MAGAZYNIERA 502-994030. (GK)
—

PRZYJMĘ pracownika do polbruku
oraz pomocnika, 519-62&812,
609-972-749. (GK)
1666311K01/A

PIS" Piast- Box" S.A. poszukuje
pacowników fizycznych do pracy na
produkcję (kobiety i mężczyzn).
Kontakt 59/8483-336/337. (GP)
564511K03/A

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

1656611K01/A

:

MAŁA gastronomia, 511-234-727.
(GP)
.

563911K03/B

MĘŻCZYZN +50 do prac fizycznych.
biuro@rekprom.koszalin.pl (GK)
1669711K01/A

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

OPERATORA koparko- ładowarki
502-250-961. (GK)
1664411K01/A

PRACOWNIKÓW budów.
503003019. (GK)
1666111X0l/A

PRACOWNIKÓW
ogólnobudowlanych 602-187-840.
(GK)
1665411K01/A

1614311K01/A

RECEPCJONISTKĘ], niem. lub
angielski, K-lin, Hotel Monika godz.
9.00 -13.00. 504-038-644. (GK)
1599911K01/A

SERWISANT automatów
sprzedających z własnym autem na
1/2 etatu, dyspozycyjny, wiek min.
25 lat, 501-711-070 (GP)
590811K03/A

SPAWACZA TIG Koszalin
601403174 (N)

51811K06/A

ZATRUDNIMY KIEROWCÓW KAT
C+E. STAŁE WYSOKIE ZAROBKI.
TRANSPORT KRAJOWY. CODZIENNE
POWROTY DO DOMU.
POSZUKUJEMY OSÓB Z KOSZALINA
I OKOLIC. KONTAKT 664-724-662
LUB G.P.TRANSP0RT@02.PL (GK)
1661611K01/A

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

PRAWNIK Z DOŚWIADCZENIEM,
MECENAS ZAPRASZA: BONUSY DLA
FIRM, ODSZKODOWANIA, PORADY
DARMOWE, 531-718470. (GK)
1598911K01/A

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

1611411K01/A

SPÓŁDZIELNIA Unia w Koszalinie
zatrudni lub nawiąże współpracę z
osobami z zakresu pozyskiwania
zleceń na usługi ochrony.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt osobisty lub telefoniczny
94/34240-35 wew. 337 lub 317.
(GK)

1653411K0VC

MAGAZYNIERA zatrudnię. CV
osobiście. AKA Koszalin ul.
Szczecińska 8-10. (GK)

ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄUSTRONIE MORSKIE, TEL
602492-858. (GK)

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

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRANS-GLASS
Okonek, 503-198446,
67-26-69491. (GK)

46511K04/C

I!!!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!!!!!!
! ! ! Holandia, Belgia, Niemcy,

solidnie i tanio, 94373-34-34,
502-254-639. (GK)

1662411K01/A

48911K04/A

1601311K01/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HOLANDIA
codziennie z domu pod dom,
503-198446,67-26-69491 (GK)

SZKLARZA witrażystę K-n
501399600 (GK)
ŚLUSARZ, tel. 59/842-6667. (GP)
574311K03/A

W renomowanym O.W. od zaraz na
sezon kucharza, pomoc kuchenną,
509-877-264. (GK)
imiiroiyi
ZATRUDNIĘ do skanowania towaru
kobiety i mężczyzn, 513-186448.
(GK)
1660611X01/*

ZATRUDNIĘ dziewczyny do
malowania tatuaży z henny
664-142-908. (GK)
1643811K01/A

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

46511K04/B

1IIINIERBUS, Holandia, Belgia,
Niemcy, tel. 602485864. (GS)
478610S01/A

NAJTANIEJ Niemcy,Holandia,Belgia+
paczki z adresu na adres
888019559 (GK)
—

39711K04/A

ROLNICTWO
I I I ! ! ! ! Wapno nawozowe.
"DOWO". Tel. 91 S7&67-33,
601-86-39-37. (GS)
111S02/A

111!!! Wapno rolnicze.
943656318. (GK)
603911K01/A

ZATRUDNIĘ osoby do sprzątania hal !!!!!! KUPIĘ knury, maciory oraz
magazynowych Biedronki w
bydło pourazowe, tel. 692-906410.
Koszalinie 790326-713. (GK)
(GK)
1630311K01/A

4S1UK06/A

ogłoszenia drobne

wtorek 7 czerwca 2011 r.

Jest nas
t VS1 >

GŁOSU!!!

Mm

*Na podstawie Polskie Badania Czytelnictwa, badanie: PBC General, realizacja: MillwardBrown SMG/KRC, wskaźnik: CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego, fala (6) wrzesień 2010 - luty 2011, populacja od 15 roku życia
5811K01BS

C 330 sprzedam 696427-937.
(GK)
<

ZESPÓŁ muzyczny 600-33-00-25.
(GK)

1626411K01/A

KOMBAJN Claas Mega 360 (2005);
Ursus 1224: Forschnitt 323A;
opryskiwacz 18 -2005; Prasa
zwijająca Claas; siewnik nawozowy
Rotna 18 tel. 692401-327. (GK)
1578411K01/A

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

ROLOWANIE najwyższy zgniot,
608-041455. (GK)

1647511K01/A

itiŻMŁ

4053310K01/B

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

1430211K01/A

"DETEKTYWI" (rozwody, wariograf)
602-601-166. (GK)
850311K01/A

SKUP złota wszystkie próby
Koszalin Mariańska 27.
94-34-27-104. (GK)
1568311K01/B

SKUP złota, Młyńska 63,
509345577 (GK)

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

1504711K01/B

53111K06/A

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

SPRZEDAŻ
1586711K01/A

ZABYTKOWY ciągniczek ogrodniczy,
tel. 506-675-133. (GP)
579811K03/A

«KOTW*»
! ! ! ! ! ! WESELA, www.baminek.pl
(GK)

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

1545211K01/B

11! Garaże, blaszaki - tanio i
solidnie 91/488-49-11,
517-959-375,52/348-71-48,
608-414-949. (GK)

1607111K01/A

"EUROPEJSKA" 94/347-11-77,
www.europejska.com.pl (GK)
1610911K01/B

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

ROYAL PARK HOTEL 8 BPA w
Mielnie organizuje: wesela,
przyjęcia okolicznościowe, imprezy
firmowe, szkolenia i konferencje.
94-310-84-80. (GK)
1631211K01/A

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

118S511K0VA

WESELA 70 zł i Inne, 607-033-894.
(GP)
560211K03/1

ZESPÓŁ Brandys, tel. 724-735-215
(GP)

s

1663511K01/B

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

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

I 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)
22411K01/A

BLASZANGARAZ.COM szybka
realizacja 798710329 Promocja!
(GK)
K7311K0V»

BRAMA garażowa, złoty dąb na
pilota, 3,10 x 2,20,600-329484.
(GK)
1650611K01/A

BRYCZKĘ, tel. 728-582-865.

(GP)

DREWNO opałowe - okazja
608-576-046. (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)
SIATKA ogrodź, leśna, słupki,
montaż. K-lin, Westerplatte 46.602
825 699. (GK)

DREWNO opałowe 80 zł/mp.,
bukowe 140 zł./mp., kominkowe
suszone w suszarni od 200 zł./mp.
603117378. (GK)
1215211K01/A

DREWNO układane, 600880-776
(GP)

1810610*03/1

581611K03/A

85411K01/B

KOMINKOWE, opałowe
531-682-290. (GK)
:

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

4i924K
i oA
/i

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

3580HK03/A

SIATKI ogrodzeniowe ocynk PCV
leśne druty słupki montaż,
producent, transport, 059 84 716
42. (GP)
SIATKI, słupki, drut - ocynk,
żarzony, kolczasty, PCV, tel.
*9/84-71-329. (GP)

588211K03/A

SPRZEDAM towar ze sklepu z
pamiątkami (tanio) 504-206-763.
(GK)

1670911K01A

396311K03/A

1665511K01/A

572211K03/A

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

AGNIESZKA Koszalin 506-55-77-83.
(GK)

"LAS VEGAS" WRZEŚNIOWA 10,
94/34-03495. (GK)
24 h. Zatrudnimy Panie.
94-341-16-54 (GK)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! KAJA
883-03-2065

(GP)

(GK)

4047410K01/A

<*6«

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16,
zostało wywieszone ogłoszenie o
drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym
Śmladowo, gm. Borne Sulinowo oznaczonej działką nr 26/5 o pow. 0,2943
ha.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 123 Starostwa
Powiatowego lub telefonicznie pod nr 094 372 92 73.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego
w Szczecinku pod adresem
www.powiat.szczecinek. pi.

1606011K01/A

1571611K01/A

551311K03/A

550811K03/D

ANIA masażystka 500408-533.
(GK)

49111K06/A

1562311K01/A

686111(05/6

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

570911K03/A

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

1650011K01/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NATALI,
788001-424. (GP)

591611K03/A

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

BLONDI Świdwin 691-987-155.(GK)
582811K03/A

1

' " ' Ciasteczko 19,
796-096-606. (GP)
589011K03/A
1

STÓŁ duży toczony + krzesła
880735663.
725-078-520. (GK)
^
165101lw
— — —
—
» » v . , , , MŁODA studentka.
STYROPIAN producent, dostawa.
516-019-656. (GK)
52/331-6248. (GK)
:— e
l oseK
i ovA
—
15403HK01/A ] ] | Zatrudnię panie, super
SZTUCER 30-06,606-556-237.
warunki. Dyskretnie, 792-813 606.
(GK)
(GP)
1665211K01/A

(GK)

ANIA i Gosia Kołobrzeg
883-022-540. (GK)

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

tonio

AMELIA. 662-596-798.

ANETA Ładna Blondi 794229-110.
411211K03/E (GK)

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

1662811K01/A

1663511K01/A

1615011K01/A

"«IIKOVA

!!!!!!!!!!!!!!!!! CASABLANCA AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333

!

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

886-287-916 prywatnie, Słupsk.
(GP)

ADA Słupsk, 513-751-832. »(GP)

1660711K01/A

Starosta Szczecinecki

zaprasza do złożenia oferty na:
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
na robotach budowlanych związanych z:
1.
Przebudową systemu grzewczego obejmującego wykonanie
instalacji nowego węzła ciepła z zastosowaniem pompy ciepła dla
budynków Zespołu Szkół w Bobrowie,
2.
Dociepleniem stropodachu budynku hali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Bobrowie,
które będą prowadzone w okresie
od 20 czerwca do 30 sierpnia 2011 r.
Szczegóły składania oferty i zakresu robót branży sanitarnej i
budowlanej podane są na stronie internetowej bip.tychowo.pl w
zakładce Zamówienia publiczne, Ogłoszenia przetargów, Gmina Tychowo
w SIWZ oznaczonych jako GBŚ.271.11.2011.ZG i GBŚ.271.12.2011.ZG

:

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

5698HK03/A
SPRAWNY automat do lodów
kręconych. 6 tys. zł, 668148368
(GP)

392911B01/A

—

wmaemmmei

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
Słupsk, Grunwaldzka 3,
604-208-414 (GP)

(GK)
1650011K01/B

592011K03/A

SPRZĘT gastronomiczny, mebld z
pensjonatu, 604-636-899. (GK)

MEBLOŚCIANKA, narożnik
888-874-680 (GK)

505-674-425 Miła 38-latka.

1583711K01/A

1544711K01/A

KURKI nioski 22 tyg. dowóz
600539790 523897657

52511K06/A

35-LATKA nowa Ola 510-583-517.
(GK)

583611K03/A

11811K03/A

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

30-ŁATKA Kołobrzeg 880-704058.
(GK)

433111K03/B

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

SUTKA, Bfcpklog,. 94/342-3068.
1448711K01/A

1145511K01/B

481811K03/A

INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO

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

565911K03/A

287211K01/A

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

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

1808710K03/A

(GP)

Burmistrz Tychowa

. ..

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

FIGURY ogrodowo-balkonowe.
Kobylnica, 604-289-092.

W ramach projektu nr POIS.09.03.00-00-034/09-00 - „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego,
drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i
świdwińskiego" i zadania „Termomodernizacj a systemu grzewczego
budynków szkoły w Bobrowie"

,

CENTRUM Wyprzedaży AGD i RTV,
lodówki, pralki, telewizory,
wentylatory. Biesiekierz 5a, tel.
94/318-01-50. (GK)

1656911K01/A

DWIE nowe dziewczyny
792-770-838. (GK)
1651811K01/A

FAJNA 38-latka. 509-771-589. (GK)
1649811K01/A

GORĄCA Lena 698-995-060. (GK)
1632911K01/*

GORĄCE 20-stki, 796-313-751,
796-313-748 (GK)
1588111K01/*

IZA ładna 30-latka, 506-286454.
(GK)

589111K03/A

1383111K0J/*

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1,
wywieszony został do publicznej wiadomości na okres2 1 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych
na terenie miasta i gminy Bobolice (obr. nr 4 m. Bobolice: dz. 90,
49/14,19/2; obr. nr 3 m. Bobolice: dz. 318,275,272/2,257/2, obr.
2 m. Bobolice: dz. 267; obr. Chlebowo: dz. 83), zgodnie z Zarządzeniem

Nr70/2011 Burmistrza Boboliczdnia3czerwca2011r.
49011K04A

Zarząd Spółdzielczego Zrzeszenia Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym „HA
STOKU" w Świeszynie z siedzibą w Koszalinie 75-009 Koszalin ul. J.Słowackiego
U Regon 001019674Informuje, że na dzień 02.07.2011godz. 10,30, ll-gl termin
godz. 11,00 zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielczego Zrzeszenia z
następującym porządkiem obrad;
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielczego Zrzeszenia za lata
1982-2010
- udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielczego Zrzeszenia za lata 1982-

2010

- wybór Rady Nadzorczej
- ustalenie siedziby i adresu Spółdzielczego Zrzeszenia
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Koszalinie w siedzibie Radcy Prawnego
Eugeniusza Wichr ul. Zwycięstwa 202 B/3
1661511K01A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrój"
78-320 Połczyn Zdrój, ul. Staszica nr 19
tel./fax 94 36 62 545
ogłasza
przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w ;
Połczynie -Zdroju przy ul. Reymonta 7 m. 4 o pow. 4 2 , 8 1 m2.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie łub osobiście
w siedzibie spółdzielni.
1664011 KO1

ogłoszenia drobne

wtorek 7 czerwca 2011 r.

KASIA, 795-663-219

(GP)
535111K03/D

LENA 507-352-600

(GK)
1645611K01/A

MĘŻATKA zaprasza. 505-786480.
(GK)
1654511K01/A

MŁODA mężatka. 514810-135.
(GK)
1654111K01/A

SANDRA 504-350-988

(GK)
1645511K01/A

SARA 504-351-000

(GK)
1645411K01/A

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

TYLKO dla VIP-ów. 518 867 454.
(GK)
1476111K01/A

WDÓWKA Fuli serwis. 662415-818.
(GK)
1654611*01/«

WIOIA po 40-tce. 691-857-735.
(GK)
1583011*01/«

WYJAZDY, 792-694-718

(GP)
535111K03/E

ZGRABNA 35-latka 660-260-945.
(GK)
16M111K01/B

—J]BMLiiC12BL—
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meblowozem przeprowadzki,
Słupsk, 602-284693 (GP)
•

ROLETY

"NOWOŚCI" Rol-Pol ul. Ogrodowa 8,
508-230-887; 59/841-2444 (GP)
350611K03/A

I!!!!!!!!!!! I!!!!!
Przeprowadzki, transport Słupsk,
601-781-095. (GP)

! ! ! ! ! ! ! ! ROLETY

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

! ! ! ! ROLETY

CYKUNOWANIE bezpył
94/3468405. (GK)
1602311K01/B

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

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

! ! ! Przeprowadzki, 504894-004.
(GK)
1638611K01/A

! WYWROTKA 5ton HDS
787-306-997 (GK)
1577011K01/A

HOLOWANIE- mechanika
505128219 (GK)
1513811K01/A

TRANSPORT do 1.5t, 500-201-769.
(GK)
168311*01/«

TRANSPORT, ładowność 5 palet,
516-132-393. (GK)
1614511K01/A

USŁUGI
NAPRAWY RTV AGO

4211S02/A

CYKUNOWANIE, 692-944-672.
(GP)
CYKUNOWANIE, bezpyłowe,
94/34141-30,504-308000.
www.cyklinowanie-koszalin.pl
(GK)
1621311*01/«

1806910K03/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Naprawa RTV
Sikorskiego 5 Koszalin,
698074634. (GK)
1621411K01/A

! ! ! ! ! ! Naprawa komputerów,
usługi komputerowe. Dojazd.
509-191-905. (GP)
12411K03/A

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

CYKUNOWANIE, montaż podłóg z
! I ! OKNA, drzwi,rolety zewnętrzne, chemią, www.fagus.com.pl,
502488-750. (GP)
bramy garażowe. "Drew-Plast",
30501*«
Koszalin, Zwycięstwa 253.
CYKUNOWANIE,
układanie,
(94)347-65-32. Atrakcyjne ceny!!!
żelowanie, lakierowanie "Pardet"
(GK)
1604011K01/A
696-727-338,513-084-589.
(GK)
OKNA „Anterm" PCV, ALU. Rolety1625011K01/B
ul. Mickiewicza 8, K-linELEKTRYCZNE 509-262-263.
94/346-23-93. (GK)
1279911K01/A
(GK)
1647111*01/«
OKNA PVC tanio! 150xl50cm 400
zł. netto 94/342-19-53,
ELEKTRYCZNE od A do Z
517-965-856. (GK)
600244951. (GK)
;

1619111*01/«

ELEKTRYK A-Z, 512-325-129

REMONTY

(GP)

! ! Malowanie, remonty,
796-101-623 (GP)

•

535411*03/«

I Chłodziarki, pralki, zamraż. K-lin.
094/343-68-18, 603-59-2543.
(GK)
1592211K01/A

! TELEWIZORY naprawa
607371629. (GK)
1665911K01/A

AGD, pralki, zmywarki,
514-285-226. (GK)

04h

1670811K01/A

AGREGATY, urz.
chłodn.602-524-247.
(GK)
1491611K01/A

CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,
szafy, Słupsk, tel. 602-394-696.
(GP)
1787410K03/B

KOMPUTEROWY serwis

727601801 (N)

1315311K01/A

PRALKI - AGD, zmywarki, naprawy,
instalacje elektryczne
503-380410. (GK)
1

KO

1670811K01/8

16704UK0I/

GŁADZIE, glazura, płyty K/g, panele,
tapetowanie. Słupsk, 692-291421.
(GP)

ELEKTRYKA - hydraulika - instalacje
wodne, gazowe i systemy grzewcze,
tel. 513-629-325 (GP)
591111K03/A

HYDRAULICZNE 506-505-609. (GK)
—

1593611K01/A

HYDRAULICZNE, tel. 663-010-975.
(GP)
582111K03/A

GŁADZIE, malowanie 508 717 564.
(GK)
1666811*01/1

HYDRAULICZNE tel. 506-181-212.
(GS)
26111S02/A

POLBRUK, kamień 889-348^35.
(GK)

:

! Pranie dywanów kanap
943414295 (GK)
CZYSZCZENIE dywanów,
943431144. (GK)

1626011K01/A

574911K03/A

UKŁADANIE polbruku 721-124-740.
(GS)

529911K03/B

1660411K01/A

SZAFY, zabudowy 796-570-750.
(GK)
1611711K01/A

TYNKI, posadzki, tel. 664423-307.
(GS)
128US02/A

WOD.-KAN.-C.O.
IIIIIHYDRAUUK 660448463

(N)

1334811K01/A

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

;

566711K03/A

27811S02/A

1334711K0VA

CYKUNIARSKIE, bezpył.
889634534. (GK)
1387511K01/A

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

ALKOHOLOWE odtrucia
509/306-317 (GK)

9611S02/A

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

DOM Opieki "Piast" w Mielnie
oferuje pobyty stałe lub opiekę
dzienną, 600-900-890,
www.piastmielno.pl (GP)
587511K03/A

FRYZJER w domu 662-174-705.
(GK)
1109511K01/A

KRĘGARZ masażysta 727-288-901.
(GK)
11366UK0VA

1174711K01/A

WYPOCZYNEK I
TURYSTYKA
SŁOWACJA - gorące źródła! Fuli
wakacje, oaza stolicy TATR!
Poprad -1995 zł.
www.familytour.pl, Tel.
33-853-2075 (GS)

PRZEDŁUŻANIE włosów
500-002-867. (GK)
70S11K05/*

WIZYTY domowe 509-306-317.
(GK)
1S821UKM//1

ZGUBY
LEG. studencka 10649.

(GK)

LEG. studencka 65423.

(GK)

1671911K0V*

1662611K01/A

BURMISTRZ BOBOLIC

! wykończenia wnętrz 664423-307
(GS)
!!!!!GLAZURNIK 660448463
(N)

339311B07/A

II! GINEKOLOG 79^685-267. (GS)

1582411K01/A
1589911K01/A

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

—

467511K03/C

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

467511K03/B
1610111K01/A

MEBLE kuchenne, 510-307-263
(GP)

REMONTY, wykończenia
883-634-548 (GP)

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

517463-205 ginekolog dyskretnie
(GP)

1593411*01/*

POSADZKI mixokretem
662009006. (GK)

ZPRQWIEIURQPA

127210S01/A

POZOSTAŁE

179311S01/B

www,pgn,szczecinek,pl
tel.:
3/476 43
6 0 0 9 7 5 &G7

Kryino gm, Polanów
ok. 20 km od KoszaPna
dziai-i budć,',:3reopov, $000 mZ
cena od 30 030 zl

Burmistrz Miasta Darłowo
informuje, że na tablicy ogłoszeń, w Urzędzie Miejskim
w Darłowie, na okres 2 1 dni, wywieszono wykaz nieruchomości
gruntowych niezabudowanych

- ul. Świętej Gertrudy 12, o łącznej powierzchni 0,0225 ha,
położona w 13 obrębie ewidencyjnym, oznaczona numerami
geodezyjnymi: 2/6, powierzchnia 0,0014 ha, KOIK
00033893/6, 3/4, powierzchnia 0 , 0 1 0 1 ha, KOIK
00045362/6 i 3/5, powierzchnia 0,0110 ha, KOIK
00045362/6;
- ul. Rzemieślniczej 32, o powierzchni 0,0197 ha, położona w 10
obrębie ewidencyjnym, oznaczona numerem geodezyjnym 301,
KOIK 00029110/7;

1624911K01/A

I I ! ! ! Naprawy TV, 508-870-837
(GP)

—

GLAZURA, remonty, 518024-323.
(GP)

5811K03/A

Przeznaczone do zbycia na własność, w drodze przetargów
ustnych nieograniczonych zostały nieruchomości położone w
Darłowie przy:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naprawa RTV - domowe,
59/843-04-65 (GP)

(GK)

577311*03/4

5844UK03/A

4033010*01/«

•

CYKUNOWANIE bezpył.
511-323-367. (GK)
1602311K01/C

OKNA,DRZWI

589211K03/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! PRZEPROWADZKI, itp.
94-343-5084,502-637-252. (GK)

•

24111K03/A

1574511K01/A
18M610K03/*

GLAZURA, 517-602427.

CYKUNOWANIE bezpył.
508-69-69-32 (GP)

- ul. Pomorskiej 19, o łącznej powierzchni 0,0553 ha, położona w
2 obrębie ewidencyjnym, oznaczona numerami geodezyjnymi
149/9, powierzchnia 0,0485 ha, KOIK 00026491/0 i 174/29
obręb 2, powierzchnia 0,0068 ha, KOIK 00026939/3;
- ul. Kaszubskiej 20, o łącznej powierzchni 0,0552 ha, położona
w 2 obrębie ewidencyjnym, oznaczona numerami geodezyjnymi
1/71, powierzchnia 0,0397 ha, KOIK 00030062/5 i 149/7
obręb 2, powierzchnia 0,0155 ha, KOIK 00028460/8; - 1
- ul. Kaszubskiej 23, o powierzchni 0,0602 ha, położona w 2
obrębie ewidencyjnym, oznaczona numerem geodezyjnym 1/73,
KOIK 00030062/5;
- ul. Nadmorskiej 2, o powierzchni 0,1973 ha, położona w 2
obrębie ewidencyjnym, oznaczona numerem geodezyjnym
174/21, KOIK 00026939/3;
- ul. Nadmorskiej 34, o powierzchni 0,2164 ha, położona w 2
obrębie ewidencyjnym, oznaczona numerem geodezyjnym
342/11, KOIK 00026547/8.
Informacje szczegółowe.można uzyskać w pokoju Nr 27 Urzędu
Miejskiego w Darłowie osobiście lub telefonicznie pod nr (94)
314-22-23 wewnętrzny 207.
1668811K01A

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 37 o powierzchni 0,0859 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 4 Miasta Bobolice. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi28.400,00zł.
Dla działki nr 37 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 Miasta Bobolice brak jest aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego, przy czym w obowiązującym obecnie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bobolice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako
mieszkalnictwo jednorodzinne, siedliska rolne, rzemiosło.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 13 lipca 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach,
ul. Ratuszowa 1 - sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne I prawne oraz cudzoziemcy na
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z
2004r. Nr 167, poz. 1758zpoźn.zm.).
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2.840,00 zł
oraz okazanie komisji przetargowej:
dowodu wniesienia wadium
w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub
reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a
podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu
w przypadku cudzoziemców - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 7 lipca 2011 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy)
przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach BAŁTYCKI
BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO Oddział Bobolice Nr 49 8566 1013 0200 2020 2001 0003. Za date wniesienia
wadium uważa sie date wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Wadium można
także wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu (pokój nr 8,1 piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do
15.00. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim
wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w terminie określonym
w ogłoszeniu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
1. W Sądzie Rejonowym w Szczecinku między innymi dla działki nr 37 prowadzona jest księga wieczysta numer
KO11/00042366/1.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął
02.06.2011 r.
Licytacji podlega cena nieruchomości netto.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o 23% podatek VAT, płatna jest jednorazowo przed
zawarciem umowy sprzedaży wformie aktu notarialnego.
Działka nr 37 obciążona jest umową dzierżawy, przy czym umowa ta została wypowiedziana w dniu 26 maja
2011 r. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia 1 czerwca 2011 r.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Bobolicach przy ul. Robotniczej w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej i gruntów niezabudowanych. Działka nr 37 jest foremna i płaska o korzystnej wystawie,
posiada dojazd drogą utwardzoną. Na działce znajduje się odcinek kanalizacji sanitarnej zakończony
studzienką kanalizacyjną, a ponadto rosną na niej pojedyncze drzewa oraz krzewy owocowe bez wartości
użytkowej.
Gminie Bobolice nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne przedmiotowej nieruchomości. Nabywca
działki nr 37 będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego,
że zrzeka się wobec Gminy Bobolice wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu, oraz że zna i akceptuje
aktualny stan zagospodarowania nieruchomości.
8. Wszelkie koszty związane z uporządkowaniem nieruchomości i jej przygotowaniem pod zabudowę ponosi
nabywca.
9.
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz
przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 19 (II piętro) oraz telefonicznie
pod numerem 0943458435.
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Przedsiębiorstwo Drogowomostowe zwalnia ludzi
SŁUPSK Prawie 30 pracowników do końca czerwca odejdzie z Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Słupsku.
W sądzie czeka także na rozpatrzenie wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki.
!
trudniła nawet Katarzynę Niezbigniew.marecki@mediaregionalne.pl
dużak, menedżerkę z War
szawy, której głównym zada
Przedsiębiorstwo Drogowo- niem jako prezesa spółki miało
-Mostowe problemy finansowe być załatwienie korzystnego
ma już co najmniej pół roku. kredytu. Ten plan jednak się
Wynikają z tego, żefirmie bra nie powiódł. Za to doszło do po
kuje pieniędzy na prowadzenie działów między zarządem a
bieżącej działalności. Już w mi właścicielami spółki.
W efekcie Katarzyna Nienionym roku spółka próbowała
zdobyć kredyt bankowy na ich dużak odeszła, ale przedtem w
finansowanie. W tym celu za prokuraturze złożyła zawiado
Zbigniew Marecki

mienie o podejrzeniu niegospo
darności, a w Sądzie Gospo
darczym w Słupsku wniosek o
ogłoszenie upadłości spółki. Na
dodatek przed kilkoma tygo
dniami firma straciła lukra
tywne zlecenie od władz Ko
szalina, gdzie miała wykonać
roboty drogowe przy wyjeździe
z miasta w kierunku na
Słupsk. Niestety, pracownicy
firmy zniknęli z placu budowy.

W efekcie władze Koszalina
rozwiązły umowę. Ponadto
PDM przegrał z firmą Strabag
bój o przebudowę ulic Ponia
towskiego i Bałtyckiej w
Słupsku. Firmie nie udało się
także pokonać konkurentów w
przetargu na przebudowę ulicy
Sportowej w Słupsku.
To wszystko spowodowało,
że właściciele firmy postano
wili zredukować zatrudnienie.

Targi budowlane w Fimalu
RYNEK Mimo że w upalną niedzielę każdy, kto mógł, wyjechał ze Słupska nad morze, nie zabrakło
chętnych do odwiedzin targów budowlanych w Fimalu.
Była to już 11. edycja tej im
prezy, która ma swoich stałych
zwolenników. Tegoroczne targi
były wyjątkowe, bo firma
Fimal świętowała swoje 30-lecie.
W niedzielnym spotkaniu
wzięli udział producenci mate
riałów budowlanych, dociepleniowych, wykończeniowych, a
także wytwórcy maszyn bu
dowlanych oraz różnych na
rzędzi i elektronarzędzi. Były
pokazy praktycznego budo
wania, zastosowania mate
riałów budowlanych oraz wy
korzystania profesjonalnych
narzędzi i urządzeń. Każdy za
interesowany remontem domu
lub mieszkania znalazł coś dla
siebie.
Eksperci obecni przy sto
iskach swoichfirm udzielali fa
chowych porad i informacji o
swoich produktach. Prezento
wali też najlepsze i najnowo
cześniejsze na rynku techno-

Na targach w Fimalu można było podpatrzeć m.in. sztuki garncarstwa.

logie używane obecnie w bu
downictwie.
Nie zabrakło też atrakcji
czysto rozrywkowych. W tzw.

Fot Kamil Nagórek

strefie gier można było wyszaleć się na mini-placu
spróbować swoich sił w piłka- zabaw, gdzie czekała na nich
rzyki oraz w grach komputero m.in. dmuchana zjeżdżalnia.
(MAG)
wych. Najmłodsi mogli z kolei

Pod koniec maja poinformo
wali Powiatowy Urząd Pracy w
Słupsku, że w czerwcu zwolnią
28 z przeszło 180 pracow
ników.
- Część z tych osób znajdzie
zatrudnienie w innych firmach
drogowych, ale kilkanaście za
sili szeregi bezrobotnych
- ocenia Paweł Kądziela, za
stępca dyrektora PUP w
Słupsku.

Na rozpatrzenie czeka też
nowy wniosek o upadłość
spółki, który 17 maja tego roku
złożono w Sądzie Gospodar
czym w Słupsku. Swoje
śledztwo prowadzi także
słupska prokuratura. Dotyczy
ono nadużycia zaufania w kon
tekście interesów firmy.
Jednak na razie nie posta
wiono nikomu żadnych za
rzutów. •

Do Niemiec jadą
z małych miejscowości
PRACA Wyjazdy zarobkowe do Niemiec są preferowane przez
mieszkańców gmin wiejskich i miast do 50 tys. mieszkańców.
Takie są wyniki badań Za
chodniopomorskiego Obserwa
torium Rynku Pracy.
- Mieszkańcy dużych aglo
meracji wybierają częściej
Wielką Brytanię czy Norwegię
- informuje Agnieszka Garn
carz, naczelnik Wydziału Pro
mocji Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie.
W Niemczech specjaliści i
wykonujący wolne zawody sta
nowią 8,4 proc. pracujących. Z
kolei technicy i pracownicy
średniego personelu oraz pra
cownicy branży usługowej i
sprzedawcy w Niemczech i w
Wielkiej Brytanii stanowią
mniej więcej taki sam odsetek
- ponad 5,3 proc. pracujących.
- Otwarcie niemieckiego
rynku pracy być może zmieni
ten podział - dodaje Agnieszka
Garncarz. - Pracodawcy nie
mieccy poszukują przede
wszystkim pracowników o pod

stawowych kwalifikacjach. I
najczęściej też takie osoby za
interesowane są wyjazdem za
Odrę.
Z dyżurów doradców z Nie
miec (Eures) organizowanych
w szczecińskim WUP skorzy
stałojuż 230 osób, w tym ok 35
proc. kobiet.
-Pytają się o warunki pracy
i życia w Niemczech - konty
nuuje naczelnik Garncarz.
Partnerzy z przygranicz
nych landów zgłaszają zapo
trzebowanie na pracowników
w rolnictwie, hotelarstwie, ga
stronomii i budownictwie.
Osoby do opieki nad ludźmi
starszymi i choiymi poszuki
wane są w całym kraju.
- Osoby z kwalifikacjami,
mające doświadczenie i zna
jące język niemiecki mogą bez
trudu znaleźć pracę - przy
znaje nasza rozmówczyni.
(PIT)

w w w . j w y y icJyiil, *
I

-j.

p|wf

Julii u
278511K01B

|

informator

Organizujesz dyskotekę,
kiermasz, imprezę kulturalną?
Poinformuj nas o tym
monika^ęharzew5ka@mediaregionalne.pl

DYŻURY APTEK
SŁUPSK: Ratuszowa, ul. Tuwima
4, tel. 59 842 49 57;
USTKA: Pod Smokiem, ul. Kili
ńskiego 8, tel. 59 814 53 95;
BYTÓW: Pod Ortem, ul. Wojska Pol
skiego 27, tel. 59 82213 89;
MIASTKO: Rodzinna, ul. Wybic
kiego 30 Jtel. 59 857 87 25;
CZŁUCHÓW: Centrom Zdrowia, ul.
Szczecińska 13, tel. 59 834 32
42;
LĘBORK: Pizy Browaize, al. Wol
ności, tel. 59 862 27 66;
ŁEBA: Słowińska, ul. Kościuszki 70
a, tel. 59 86613 65;
Film grany w kinie w Lęborku.
WICKO: Pod Agawą, tel. 59 861
1114.
USTKA: tel. 59 814 7170, czynna
poniedz. w godz. 9-17; wtorek-piKINO
ątek w godz. 8-16, fax 59 814 99
SŁUSK: Rejs Przegląd Filmów In 26.
donezyjskich: Zakazane drzwi,
REKREACJA
godz. 18;
BYTÓW: Albatros Jestem Bogiem, SŁUPSK: Ośrodek Sportu I Rekre
godz. 19, FPFF: Reksio i przyja acji , ul. Szczecińska 99, tel. 59
ciele, godz. 9, Strings, godz. 11:
844 75 42 - pływalnia czynna
codz. w godz. 6-22.
MIASTKO: Grażyna nieczynne;
LĘBORK: Fregata Piraci z Kara REDZIKOWO: Park Wodny, tel. 59
ibów, godz. 17 i 20;
841 25 51, czynny: poniedz.ŁEBA: Rybak nieczynne.
czwartek 7-22; piątek 7-23; sobota
9-23; niedziela 9-22;
jNFORMAGA TURVSTYQNA
LĘBORK: Centrum Sportu I Rekre
SŁUPSK: tel. 59 842 0791; 59 acji, ul. Olimpijczyków 31, tel. 59
842 43 26, czynna poniedz.- pi 862 71 77 - pływalnia czynna
ątek w godz. 8-16;
codz. w godz. 6-22.

www ip24.pl Głos Pomorza wtorek 7 czerwca 2011 r.

POMOC DROGOWA
monta, tel. 59 848 06 45; Pogo
SŁUPSK: 59 845 60 00; 59 845 towie Ratunkowe 999; Straż
70 70; 59 844 04 31; 0 507 074 Miejska 986; 59 843 3217; Straż
Gminna 59 848 59 97; Straż Po
211;
LĘBORK: 59 862 17 87, 59 863 żarna 998; Pogotowie Energe
tyczne 991; Pogotowie Gazownicze
2323,0601628414;
BYTÓW: 59 822 27 28; O 665 301 992; Pogotowie Ciepłownicze 993;
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
316;
CZŁUCHÓW: 59 8341412; O 602 994.
USTKA: Kapitanat Portu - 59 814
176059.
44 30; Urząd Celny - 59 814 46
KOMUNIKACJA
37; Straż Miejska - 986,59 814
PKP 118 000; 22 194 36; PKS 67 61, O 697 696 498; WOPR 59 842 42 56; dyżurny ruchu 59 601100100.
843 7110; MZK 59 848 93 06;
TELEFONY GOSPODARCE
Nord Express 59 843 23 41;
LĘBORK: PKS 59 86219 72; MZK Urząd Skarbowy w Słupsku - 59
845 34 00,
w godz. 7-15 059 86214 51;
Urząd Skarbowy w Bytowie - 59
BYTÓW: PKS 59 822 22 38;
CZŁUCHÓW: PKS 59 834 22 13; 822 2891,
Urząd Skarbowy w Lęborku - 59
MIASTKO: PKS 59 857 2149.
862 4170,
USŁUGI MEDYCZNE
ZUS w Słupsku - 59 84192 00,
SŁUPSK: Szpital, ul. Obr. Wy ZUS w Lęborku - 59 863 19 11,
brzeża, tel. 59 842 84 71; ul. Ko Schronisko dla Zwierząt - 59 842
29 59,
pernika, tel. 59 842 84 81;
USTKA: Wojewódzki Szpital Spe Urząd Celny w Słupsku - 59 848
cjalistyczny, ul. Mickiewicza 12 tel. 5103
59 814 69 68; Poradnia Zdrowia Słupska Izba Przem. Handl. - 59
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 59 814 842 5098,
60 11; Pogotowie Ratunkowe - Słupskie Stow. Inicjatyw Gospo
darczych - 59 84130 32,
59814 70 09.
Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku
WAŻNE
-59 842 43 60,
SŁUPSK: Policja 997; ul. Rey Izba Rzemiosła i Przedsiębior-

informator płatny
USŁUGI POGRZEBOWE

STOMATOLOG
SŁUPSK: Protetyka, implanty, tel.
59842 9824,

poniedziałek-sobota w godz.
10.00-23.00, niedziela 12.00KANTOR
23.00; dowóz - Słupsk, Królowej
SŁUPSK: Miami Nice: Podkowa, ul. Jadwigi 7, tel. 59845 53 53.
Starzyńskiego, nr tel. 59 841 70
MOTORYZACJA _ _ _ _ _ _ _ _
31;
Klimatyzacja
i
Złoty Róg ul. Murarska, nr tel. 59 SŁUPSK.
mechanika samochodowa, pełen
842 0302.
serwis, NISKIE CENY, ul.
KEBAB
Kopernika 27a, tel. 59 842 33
SŁUPSK: Pizzeria Merano czynna 82,602294682.
www.dentystasuchorowski.pl

TV i radio
VECTRA
Program lokalny trwa 60 minut
Emisja premierowa rozpoczyna
się codziennie o godzinie 17.15.
Powtórki programu lokalnego
oglądać można do godziny 17.00
dnia następnego. Podane przy
programie liczby oznaczają czas
rozpoczęcia audycji po każdej

R E K L A M A

TAXI
macja dla kierowców; 7.15
Pogoda; 7.20 Relacje re
porterów; 7.40 Konkursowy po
ranek; 7.45 Sport; 7.55
Utrudnienia na drogach; 8.10
Gość PM; 8.40 Dziennikarskie
RADIO StUPSK
interwencje; 8.53 Zapowiedzi
Serwisy lokalne w godzinach 6.30- kulturalne; 9.10 Otwarta antena;
14.30.6 Studio Bałtyk; 7.10 Infor 9.45 Pogoda.
pełnej godzinie. 20 Blok audycji in
formacyjnych; 40 Majówka w
dolinie cz. 2 - powtóka audycji;
00 Vectramedia-ogolnopolski blok
programowy.

II
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Z nami dojedziesz wszędzie!
1338808SLBH_B

Biuro Pogody
Calvus
Krzysztof Ścibor

I Pogoda dla Pomorza
N I1 1 1 1 1 I I
Prognoza
dla Bałtyku

1

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)

Z południowego-zachodu Europy
napływa do nas ciepłe i wilgotne
powietrze. W ciągu dnia na niebie
sporo kłębiastych chmur i opadów
deszczu, możliwe burze. Okresami
gwałtowne. Temperatura koło
południa wzrośnie do 24:26°C nad
morzem około 20:22 °C. Wiatr z
południa, słaby, tylko w czasie
burzy porywisty. W nocy dość
pogodnie i sucho.
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Gra polega na tym, by w dużym kwadracie uzupełnić puste pola cyframi
(od 1 do 9), tak aby w poziomym wierszu i pionowej kolumnie cyfry się nie
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powtarzały. Nie mogą się one także powtarzać w małych kwadratach. W sudoku nie potrzebujesz słowników,
Wystarczy logiczne myślenie.
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Orientacyjna prognoza na tydzień
W środę gorąco, możliwe będą
opady deszczu oraz burze. UWAGA!
Okresami gwałtowne, możliwy grad
i porywisty, groźny, wiatr. Od
czwartku bez opadów i upałów.
ciągły deszcz

ciągły deszcz i burza

3

1

5 km/h

Pomorskie

\25'

V

Wschód Słońca o 04:17,
Zachód Słońca o 21:18
zachmurzenie umiarkowane

\ i ./•

Drawsko

f

7
8 6

'Ą^ 0 r.fT-

BSHS

8 4

4

Kobierzyna

•

=V

1
9 3

«#»

I Z — ^ GtfANSK

n

Połczyn-Zdrój

o

° owo

124°lHil Kai?uzy
X ' .

Bytów

6 7

Pogoda dla Polski

Władys ław

Wejherowo

Świnoujście v —
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15 km/h

Na Pomorzu po południu sporo
kłębiastych chmur i możliwe będą
opady deszczu, gradu i gwałtowne
burze. Będzie upalnie do 28:30°C.
Wiatr z południa, słaby, tylko w
czasie burzy porywisty i groźny.
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Kierunek wiatru
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PORADNICTWO
SŁUPSK: Biuro Porad Obywatel
skich, tel. 842 22 55, al. Sienkie
wicza 21;
Dla ofiar przemocy „TAMA" - tel.
59 84140 46, ul. Jana Pawła II,
604-607 (IV p.), poniedziałek - pi
ątek w godz. 16-20, soboty 10-14;
Narkotykowy telefon zaufania - 0
604 936 933 czynne poniedzialek-piątek w godz. 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 psycho
loga;
Punkt konsultacyjny Fundacji Fenlx

dla osób z problemem narkomanii
w rodzinie, al. Sienkiewicza 7,1 pi
ętro, tel. 59 842 70 80 czynne poniedziałek-piątek w godzinach 1619;
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 do
świadczających przemocy lub znaj
dujących się w innej sytuacji kry
zysowej;
Katolicka Poradnia Rodzinna, ul.
Paderewskiego 9, tel. 059 842-37
69 - wtorek godz. 10-12, czwartek
godz. 16-18.
Poradnia Odwykowa, ul. Paderew
skiego 9, tel. 059 840-2001, poniedz.-czwartek w godz. 9-17; pi
ątek w godz. 9-14;
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku i Rodzinie, al. Sienkiewicza
3 (II p.), czwartki w godz. 15-18
(porady pomoc psychiczna i tera
peutyczna dla dzieci, młodzieży i ro
dzin);
Ogólnopolska Poradnia Telefo
niczna dla osób dorosłych w kry
zysie emeocjonalnym czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 1422, tel. 116123; strona interne
towa www.116123.edu.pl.

ZABAWA Z SUPOKU

663 796. Winda pogrzebowa przy
grobie;
Hermes, ulica Obrońców Wybrze
ża 1, (całodobowo) numery tele
fonów 59 842 84 95 lub 604 434
441. Winda pogrzebowa i namiot
przy grobie.

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

czości Pomorza Środkowego - 59
842 6004,
Pomorski Urząd Wojewódzki. Ze
spół w Słupsku - 59 84119 34,
Urząd Marszałkowski w Gdańsku 58 32615 55,
Pomorski Urząd Wojewódzki w
Gdańsku - 58 307 7610,
Urząd Pracy w Słupsku - 59 845
67 8 1
Wojewódzki Urząd Pracy w Gda
ńsku-58 30180 19,
Słupski Oddział Państwowej In
spekcji Pracy - 59 845 60 61.
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ciśnienie i tendencja

sport

Fotogalerie ze zmagań słupskich
piłkarzy, pięściarzy, siatkarek
i piłkarek ręcznych zobaczysz na
www.gp24.pi/fotogalerie
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Bytovia wszędzie górą

PIŁKA NOŻNA

Pomorskie ligi juniorów
Juniorzy A - Batócon/Sport
Gryf 2009 - Polonia 2:1, Arka
- Gedania II 6:0, Rodło - Jantar
3:1 (dla ustczan gola strzelił
Kornel Rodziewicz), Lechia
- Chojniczanka 8:2, Bałtyk - Le
chia II 1:3, Pogoń/Ratusz - KP
7:2 (dla lęborczan bramki zdo
byli: Jakub Żmudzki - 2, Paweł
Szutenberg - 2, Jakub Wroński
- 2 i Mateusz Sałabon), Gedania
Rafał Szymański
- Cartusia 2:1.

PIŁKA NOŻNA III LIGA - PODSUMOWANIE Drutex-Bytovia pokonał Błękitnych 1:0, a w
pojedynku najlepszych strzelców ligi także najlepszy był Wojciech Pięta.
rafal.szymanski@mediaregionalne.pl

1. Arka Gdynia
2. Lechia II Gdańsk

3. Pogoń/Ratusz Lębork

4. Lechia Gdańsk
5. Bałtyk Gdynia
6. Rodło Kwidzyn
7. Jantar Ustka
8. KP Starogard Gdański
9. Polonia Gdańsk
10. Gryf 2009 Tczew
11. Cartusia Kartuzy
12. Chojniczanka Chojnice
13. Gedania Gdańsk
14. Gedania II Gdańsk

P BZ-BS
72 102-11
56 68-30

51 52-24
46 70-30
44 63-40
40 45-57

35 41-45
35 51-58
31 35-43
26 47-90
26 36-43
24 32-79
22 35-63
16 28-92

Przy równej liczbie punktów
o wyższej pozycji w tabeli de
cydują bezpośrednie mecze z
udziałem zainteresowanych
drużyn.
Juniorzy B - Players: Gryf
2009 - Polonia 1:3, Arka - By
towa 6:0, Rodło - Jantar/Żaki 98
3:1 (dla ustczan gola strzelił
Oskar Iwan), Lechia II - Bałtyk II
1:3, Bałtyk - Lechia 4:2, Pomezania - KP 1:1, Jantar - Arka SI
1:5. Mecz zaległy: Bałtyk-Jantar
3:0 - walkower. Spotkanie za
ległe z 19. serii Lechia II - Bałtyk
0:2.
1. Bałtyk Gdynia
2. Arka Gdynia
3. Lechia Gdańsk
4. KP Starogard Gd.
5. Arka SI Gdynia
6. Bałtyk II Gdynia
7. Pomezania Malbork
8. Gryf 2009 Tczew
9. Lechia II Gdańsk
10. Polonia Gdańsk
11. Rodło Kwidzyn
12. Jantar Pruszcz Gdański
13. Jantar/Żaki 98 Ustka
14. Bytwia Bytów

M
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

P BZ-BS
76 91-9
68 143-13
51 82-35
46 45-49
43 72-57
38 54-54
33 51-40
32 48-85
31 45-41
26 34-57
23 32-86
21 27-86
16 2141
14 29-87

Juniorzy Cl. Wyniki meczów
w 25. serii: Cisowa - Polonia 2:7,
Victoria - Arka S11:3, Sapa - Beniaminek 03 8:1, FC - Bytovia
5:1, Pomezania - Chojniczanka
0:3 - walkower, Bałtyk - Mewa
16:0, GOSRiT-Rodło 2:2.
M
1. Arka SI Gdynia
25
2. Sapa Rumia Janowo
25
3. FC Gowidlino
25
4. Victoria Kaliska
25
5. Rodło Kwidzyn
25
6. Bałtyk Gdynia
25
7. Bytovia Bytów
25
8. Polonia Gdańsk
25
9. GOSRiT Luzino
25
10. Chojniczanka Chojnice 25
11. Pomezania Malbork
25
12. Beniaminek 03 Star. Gd. 25
13. Mewa Gniew
25
14. Cisowa Gdynia
25

P
71
62
51
44
43
42
36
31
29
27
25
22
11
8

BZ-BS
174-11
104-25
86-40
60-41
54-41
67-37
65-62
58-68
60-74
41-74
24-51
41-81
55-176
41-149

Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ - bram
ki zdobyte, BS - bramki stracone.
(FEN)

Liczba

1
zwycięstwo odniosły nasze zespoły
w minionej kolejce zmagań
juniorów (Pogoń/Ratusz nad KP
Starogard Gdański 72).

Zwycięstwo nad Błękitnymi
dało bytowianom tak dużą
przewagę, że mogą się cieszyć z
awansu do II ligi. Był to także
mecz dwóch najlepszych strzel
ców Bałtyckiej III ligi. Co
prawda Robert Gajda z Błękit
nych, lider snajperów ma na
swoim koncie najwięcej 15 goli,
ale Druteksowi-Bytovii nie po
trafił w tym starciu wbić żad
nego. Za to Wojciech Pięta
jednym strzałem zrobił dwie
rzeczy. Dał swojemu zespołowi
zwycięstwo i awans do II ligi, a
pokazał Gajdzie, że w meczu
na szczycie także potrafi zdo
bywać gole. Obaj to doświad
czeni zawodnicy Pięta ma 35
lat, a za sobą grę w różnych pi
łkarskich firmach m.in. w
Elanie Toruń, Lechu Poznań,
Górniku Konin czy Bałtyku
Gdynia. Gajda (33 lata) ma
przy nim mniej bogatą karierę,
zdołał jednak zagrać w II lidze
w Błękitnych w sezonie
2003/2004, obok m.in. Krzysz
tofa Kotorowskiego, obecnego
bramkarza Lecha Poznań. Ten
pojedynek najlepszych na bo
isku wygrał" Pięta, mimo to

i

Tak bytowianie cieszyli się w Stargardzie Szczecińskim po zdobyciu gola przez Wojciecha Piętę.

nadal brakuje mu do zdobycia
korony co najmniej czterech
goli. Gajda ma ich bowiem na
swoim koncie 15, a Pięta 12.
Rzeczjest tym bardziej trudna,
że Pięta nie jest typowym na
pastnikiem, a bramki zdobywa
najczęściej po stałych frag
mentach gry.
Jednak supremacja Druteksu-Bytovii w lidze jest przy
tłaczająca. Jej piłkarze już
awansowali do II ligi, wygrali
rundę jesienną. Prowadzą
także, gdy zrobić tylko tabelę
rundy wiosennej. Są najlepsi
w tabeli meczów u siebie, pro
wadzą oczywiście i w tabeli
spotkań na wyjeździe. Ba, gdy
by porównać tabele wszystkich
grup m ligi, okazałoby się, że
tylko Garbarnia Kraków w
zmaganiach w Małopolsce
zgromadziłajak do tej pory wi
ęcej punktów niż Drutex-Bytovia. Tyle że Garbarnia gra w
grupie, w której występuje 18
zespołów, a Drutex-Bytovia ma
tylko 15 rywali. W 28 kolej
kach podopieczni Waldemara
Walkusza wygrali 20 razy,
oprócz wspomnianej Garbarni,
żaden inny zespół nie potrafił
odnieść tak dużej liczby zwycifolt^uszsurma
ęstw. I

Znad Słupi młodzi gryfici pojadą do węgierskiego Gyor
JUDO Pięciu słupskich zawodników z STS Gryf-3 Słupsk znalazło się w składzie kadry Polski na Puchar Świata młodzików.
Reprezentacja liczy 41 osób.
Tegoroczne zawody Pucharu
Świata odbędą się w połowie
czerwca (17-19) w Gyor na Wę
grzech. Do składu reprezen
tacji powołania otrzymali: Ma
ciej Młyński (38 kg), Paweł
Granicki (42 kg), Tomasz Bło
ński (46 kg), Patryk Kastner i
Jakub Siedlikowski (obaj 50
kg).
Awans słupszczan to efekt
dobrej postawy w drugim tur-

nieju kwalifikacyjnym, jaki
odbył się w Łodzi. Startowało
tam aż 340 zawodników z
Polski, Rosji, Litwy, Łotwy,
Słowacji, Czech oraz Wielkiej *
Brytanii. Słupszczanie zdobyli
tam trzy medale. Na najwyż
szym stopniu podium w kate
gorii do 46 k g stanął Tomasz
Błoński, srebrny medal wy
walczył Maciej Młyński (38 kg)
a brązowy Patryk Kastner (50
kg). Poza wspomnianą piątką

szansę na wyjazd ma jeszcze
dwójka słupszczan Jakub Ko
necki (46 kg) oraz Przemysław
Błoński (55 kg).
Ten pierwszy może mówić o
wyjątkowym pechu. W trakcie
walki doznał bolesnej kontuzji.
Pomimo tego urazu kontynu
ował pojedynek i rozstrzygnął
go na swoją korzyść.
Niestety, kontuzja barku
okazała się poważniejsza i
Kuba nie mógł przystąpić do
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Strzelecki popis
Markowskiego
Coraz bliżej jest do końca se
zonu 2010/2011. Jeszcze tylko
dwie kolejki i poznamy
wszystkie rozstrzygnięcia. W
XXIV kolejce w siedmiu me
czach zdobyto 27 bramek, w
tym dwa gole samobójcze.
Kacper Markowski, napastnik
Pogoni Lębork popisał się
rzadko spotykaną skuteczno
ścią i zdobył 4 bramki. Dokonał
tego wyczynu w pierwszej po
łowie meczu ze Spartą Sycewice. Przedstawiamy liczbę goli
i wykaz piłkarzy, którzy po 24.
kolejkach znajdują się w czo
łówce najlepszych strzelców:
22 - Kacper Markowski (Po
goń Lębork).
15 - Krzysztof Paraficz (By
towa II Bytów), Daniel Sitarczyk
(Sparta Sycewice).

Sparta walczy o wyjazd
do Niemiec
Trzecie miejsce zajęli młodzi
piłkarze Sparty Sycewice w
Gdańsku w eliminacjach strefo
wych Ogólnopolskiego Tur
nieju Adidas Footbal Challenge
2011. Mecze odbywały się na
stadionie Lechii.
Sparta zajęła trzecie miejsce
w turnieju w kategorii U-11 i
awansowała do finału krajo
wego. Odbędzie się on 18
czerwca w Warszawie na sta
dionie Agrykoli i Legii War
szawa. W fazie grupowej Sparta
pokonała Lechię Gdańsk 6:4, KS
Karlikowo 15:0, Gryfa Wejhe
rowo 6:3, w ćwierćfinale sycewiczanie pokonali Gedanię
Gdańsk 2:0.
W półfinale Sparta po najpi
ękniejszym meczu turnieju
uległa w końcówce Arce Gdynia

14 - Dominik Zagórowski
(SwePol Link Bruskowo Wiel
kie), Łukasz Kościan (Czarni).
13 - Bartłomiej Dziuban (Gryf
II Słupsk).
12-Tomasz Perkowski (Po
lonez Bobrowniki), Roman
Sztuba (Czarni).
9 - Jakub Bronka i Dawid Fusiek (obaj - Bytovia II), Ama
deusz Szpiter (Gryf II), Tomasz
Szada-Borzyszkowski (Diament
Trzebielino), Radosław Pio
trowski
(Chrobry
Charbrowo/Anioły Garczegorze),
Marcin Krzyżanowski (Chrobry).
8 - Tomasz Musik (Pogoń),
Dawid Stefański i Piotr Kwidziński (obaj-Chrobry).
7 - Łukasz Czarnowski (Piast
Człuchów), Cyprian Nowocień
(Anioły), Rafał Kępa (Diament),
Paweł Łącko (Czarni).
(FEN)

dalszych starć turnieju w
Łodzi.
Trenerami słupskich judoków są Irena Waszkinel i Lidiusz Kazior. Dzięki Wrocław
skiemu
Stowarzyszeniu
Sportowemu Winner każdy z
reprezentantów otrzyma oko
licznościowy t-shirt, wszyscy
na judokach mieć będą także
naszywki Poland Talent Team
Ul 5.

Lista rankingowa
Po dwóch turniejach kwalifika
cyjnych w rankingu młodzików
PZJudo, do 38 kg drugi jest Ma
ciej Młyński, do 42 kg czwarty
jest Paweł Granicki, do 46 kg
prowadzi Tomasz Błoński, a
trzeci w tej wadze jest Jakub Siedlikowski, na szóstym miejscu
jest Konecki; do 50 kg prowadzi
Patryk Kastner.

(RES)

1:2, w meczu o trzecie miejsce,
dającym prawo awansu do fi
nału centralnego Sparta roz
gromiła Rozstaje Gdańsk 7:1.
- Cieszymy się z awansu do fi
nału, chłopcy będą mogli
przeżyć kolejną przygodę pi
łkarską, a jednocześnie będą
walczyć o główną nagrodę
- wyjazd na obóz piłkarski do
Niemiec, gdzie pod okiem zna
komitych fachowców przejdą
szkolenie piłkarskie oraz
zwiedzą siedzibęfirmy Adidas.
- W meczu z Arką, która
wzmocniona była m.in. dwoma
byłymi naszymi zawodnikami,
to my byliśmy lepsi w polu,
długo prowadząc 1:0, jednak w
końcówce meczu gdynianie
precyzyjnie wykonywali stałe
fragmenty gry i to oni cieszyli
się ze zwycięstwa - powiedział
po spotkaniu Ryszard Hendryk,

szkoleniowiec Sparty. - Jestem
zadowolony, że mimo ubytków
pozostali chłopcy robią postępy
i w dalszym ciągu liczymy się W
rozgrywkach krajowych. Jest to
dla mnie ogromna satysfakcja
wyszkolić chłopców z małej
miejscowości, którzy mogą;
potem uczestniczyć w wielkich!
turniejach - dodał Hendryk |
Królem strzelców turnieju zo
stał Karol Czubak (Sparta), a naj
lepszym piłkarzem był za
wodnik Sparty, aktualni*
reprezentujący Arkę Piotr Janczukowicz. Skład Sparty: Jakub
Łącki, Dorian Stasiak, Oskar SO
snówka, Krzysztof Gniła, Alek'
Hendryk, Karol Czubak, Patryi
Szabat (grał mało, bo jest p(
kontuzji), Michał Brzozowski
Michał Sławski, Patryk Waśk#
Trener Ryszard Hendryk.
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Musimy grać agresywniej

REPREZENTACJA
Zwycięstwo to zwycięstwo

ROZMOWA z Robertem Lewandowskim, napastnikiem reprezentacji Polski. W czwartek czeka go
mecz z Francją.
- Przeciwko Argentynie
stworzyliście dużo groź
nych sytuacji Pozostąje
niedosyt, że zdobyliście
tylko dwie bramki?
- Mieliśmy kilka sytuacji, w
których powinniśmy się lepiej
zachować pod bramką prze
ciwnika. Cieszymy się jednak z
tych dwóch trafień. Rywale na
tomiast stworzyli sobie tylko
dwie okazje, z czego jedną wy
korzystali. Było to po naszym
błędzie, bo drugą połowę za
częliśmy nieco asekurancko.
- Sam nie stworzył pan
sobie okazji na zdobycie
bramki...
- Zgadza się, jednak w tym
meczu asystowałem i z tego
także mogę być zadowolony.
Szkoda, że piłka nie dochodziła
do mnie w bardziej dogodnych
sytuacjach, ale najważniejsze,
że koledzy potrafili trafić do
siatki, a j a przy obu golach
miałem swój udział.
- Czuliście na boisku, że
Argentyna gra w rezerwo
wym składzie?
- Patrząc na kluby, w jakich
grają ci zawodnicy, to można
im tylko pozazdrościć takich
rezerwowych. Nasi niedzielni Robert Lewandowski, z lewej, w meczu z Argentyną gola nie zdobył.

rywale są podstawowymi pi
łkarzami czołowych, europej
skich klubów. Wiele reprezen
tacji chciałoby mieć takich
zawodników w swojej kadrze.
- Czego musicie się
wystrzegać w rywalizacji
z Francuzami?
- Na pewno nie możemy do
puścić, aby powtórzyła się sy
tuacja z początku drugiej po
łowy, kiedy straciliśmy gola.
Jeżeli jednak zagramy po
dobnie, czyli agresywnie i
jeszcze szybciej, będziemy ope
rowali piłką, to na pewno stwo
rzymy sobie kilka sytuacji pod
bramką Francuzów.
- Czy do czwartkowego
spotkania przystąpi pan z >
bardziej ofensywnym
założeniem?
- Myślę, że jeśli zagramy
bardziej ofensywnie, to tych sy
tuacji będę miał zdecydowanie
więcej. Widać poprawę naszej
gry, a to oznacza, że nasza pra
ca idzie w dobrym kierunku.
- Czyli poprawiła się
atmosfera w zespole?
- Ona wcześniej nie była tak
zła,jak podawano w gazetach.

Smuda: - Wygrana cieszy.

t

Fo

- Każdy mecz wygrany
cieszy, obojętnie z kim - powie
dział selekcjoner piłkarskiej re
prezentacji Polski Franciszek
Smuda po zwycięstwie 2:1 nad
reprezentacją Argentyny, o
której jej trener Sergio Batista
mówi, że jest trzecią kadrą.
- Cała drużyna dała z siebie
wszystko. Każdy mecz wygrany
cieszy/obojętnie z kim rywali
zujemy. Jeśli Argentyńczycy
twierdzą, że przysłali zespół C,
to ja odpowiem, że zagraliśmy
drużyną B, bo brakowało sied
miu zawodników - powiedział
Smuda na konferencji prasowej
po niedzielnym spotkaniu to
warzyskim w Warszawie.
- Po tym zwycięstwie nie
czuję się pewniej na stanowisku
trenera reprezentacji. Wolę czuć
się niepewnie, a dalej pracować.
Nie jesteśmy Barceloną, tylko
młodym zespołem, stworzo
ROZMAWIAŁ MARCIN CHOLEWIŃSKI nym przez ostatnie półtora
(PAP)
roku. Trzeba paru lat, aby się
zgrać. Na zgrupowaniach mam
dwa-trzy treningi i już mecz. Co
innego, gdyby obozy trwały po
dwa-trzy tygodnie. W klubie jest
łatwiej - zaznaczył Smuda.
Selekcjoner był zadowolony
P I Ł K A N O Ż N A Dziś, jeśli Niemcy wygrają w Baku z Azerbejdżanem, będą niemal pewni awansu do turnieju w Polsce i na Ukrainie. Ciekawie zapowiada się też
z postawy defensorów, mimo
spotkanie Szwecji z Finlandią.
straty bramki i jeszcze jednej sy
tuacji, po której piłkę wybił Rafał
Inny ciekawy mecz odbędzie szczególne dla napastnika re Murawski.
Niemcy z kompletem punk wszyscy z czystym sumieniem fesa. Zastąpią ich w kadrze Se
tów wyraźnie prowadzą w ta będziemy mogli udać się na bastian Rudy i Lewis Holtby. się w Sztokholmie, gdzie prezentacji Szwecji Oli ToivoSmuda zapowiedział, że w
beli grupy A, choć w piątek w wakacje - podkreślił szkole
Gospodarze, prowadzeni Szwecja w derbach Skandy nena, którego ojciec Yijoes czwartek przeciwko Francji
Wiedniu wygrali z Austrią niowiec.
przez Bertiego Vogtsa, mają nawii podejmie Finlandię. Go jest... Finem. „Myślę, że tata (godz. 21.00) wystąpi Ludovic
(2:1) dość szczęśliwie. W Azer
Jeśli Niemcy wygrają, będą inne problemy. W piątek prze ście rozpoczęli eliminacje od może mieć rozdarte serce, ale Obraniak.
bejdżanie najbardziej boją się mieć 21 pkt i trzy mecze do grali w Kazachstanie, co na trzech porażek, jednak w ja nie. Nie mam nic wspólnego
Zapytany o zaledwie 15-miupalnej pogody, a wyjazd w końca. Teoretyczne szanse, by tyle zdenerwowało jednego z dwóch następnych meczach z Finlandią, co więcej - nigdy nutowy występ Adama Matu
nieznane ograniczyli do mi ich wyprzedzić zachowają ma redaktorów, że rzucił w nie wywalczyli sześć punktów.
tam nie byłem" - wyjaśnił za szczyka, wcześniej podstawo
nimum.
Trzy Korony z kolei w pięciu wodnik PSV Eindhoven, który wego rozgrywającego drużyny
jący w dorobku 10 pkt Turcy, mieckiego trenera... rolką pa
- 43-godzinna wyprawa po którym pozostaną do roze pieru toaletowego. Według meczach wywalczyły 12 pkt, a zdobył gola w meczu z Mo narodowej, odparł: - Sam po
trzy punkty - pisze niemiecka grania cztery spotkania.
dziennikarzy, rekwizyt miał przegrały tylko z prowadzącą łdawią (4:1). - Sześć punktów wiedział, że ma zaległości tre
Prasa, cytując trenera Jo
Loew nie zabiera do Azer uzmysłowić szkoleniowcowi w tabeli grupy E Holandią (1:4 w dwóch pojedynkach to nasz ningowe i wytrzyma 30, góra
obowiązek - zaznaczył.
achima Loewa. - Zwycięstwo bejdżanu kontuzjowanych Sa dokąd prowadzi jego praca... w Amsterdamie).
45 minut.

Sześć wtorkowych spotkań w eliminacjach Euro 2012

to nasz obowiązek. Wtedy

rniego Khediry i Simona Rol- Sprawą zajęła się policja.

Tenis
Rafael Nadal wyrównał rekord Bjoerna Borga
Hiszpan Rafael Nadal wygrał po raz
szósty wielkoszlemowy turniej Ro
land Garros w Paryżu i tym samym
wyrównał rekord Szweda Bjoerna
Borga. W finale tenisista z Majorki
pokonał Szwajcara Rogera Federera
7:5,7:6 (7-3), 5:7,6:1.
Dzięki wygranej Nadal obronił po
zycję numer 1 na świecie. Gdyby
przegrał z Federerem, od ponie
działku liderem listy ATP byłby Serb
Novak Djokovic.
Nadała nazywają królem kortów
ziemnych. Po niedzielnym finale ten
tytuł jest wciąż aktualny. Od 2005
roku, gdy zadebiutował w Paryżu,
rozegrał 46 meczów i tylko raz prze
grał - w 2009 roku w czwartej run
dzie ze Szwedem Robinem Soederlingiem. To potknięcie wykorzystał
wówczas Federer, odnosząc

intów dla Federera. Nadal wyszedł z
pierwszy i jedyny triumf w tej im
prezie.
tej opresji i obronił swoje podanie.
Mecze Nadała z Federerem są już te Potem z każdym gemem zaznaczała
nisowymi klasykami. W niedzielę
się coraz większa przewaga Hisz
stanęli naprzeciwko siebie po raz 25. pana, który zwyciężył 6:1.
Nadal ma korzystny bilans 17-8, a
Według ekspertów, Nadal nie był w
znakomity -12-2 na swojej ulu
tym roku w najwyższej formie, a
bionej nawierzchni ziemnej. W Ro mimo to nikt go nie zatrzymał. Kwe
land Garros wygrał ze Szwajcarem
stią czasu wydaje się jego siódmy
po raz piąty (w tym w czwartym fi triumf w Roland Garros. Siedmio
nale).
krotnie Nadal zwyciężył już w innym
Jednak nigdy wcześniej Federer nie jego ulubionym turnieju na kortach
postawił Hiszpanowi tak trudnych
ziemnych - w Monte Carlo.
warunków. Pierwsze trzy sety były
Puchar Muszkieterów wręczył Nadabardzo zacięte, a o wyniki decydo
lowi Jim Courier. Hiszpan podzię
wały detale. Szwajcar pokazał wielki kował przez mikrofon paryskiej pu
hart ducha, gdy przegrywając 0-2 w bliczności za doping. - Dziś jedno z
setach i 2:4 w trzeciej partii potrafił moich najpiękniejszych marzeń zre
odwrócić jej losy .
alizowało się, jestem wzruszony
Czwarty i ostatni, jak się okazało, set -dodał.
(RAP)
rozpoczął
sięi o
d trzech break-po'. *
'
• >i • « • / «
i

Wtorkowe spotkanie będzie

(PAP)

Koszykarze
Mavericks przegrali u siebie z Heat 86:88.
W rywalizacji do czterech zwycięstw
zespół Heat prowadzi 2-1. Najlepszy
na parkiecie był Dirk Nowitzki.
Skrzydłowy Mavericks zdobył 34
punkty i miał 11 zbiórek, ale zawiódł
w najważniejszym momencie. Go
spodarze mieli niespełna pięć se
kund, by doprowadzić do dogrywki.
Piłka trafiła do Niemca, jednak
szczelnie kryty przez Udonisa Haslema minimalnie spudłował.
- To był wielki mecz i niestety bo
lesna porażka. Na szczęście nic nie
jest jeszcze stracone. Wiem, że mo
żemy grać lepiej - powiedział No
witzki.
Niemiec nie zdołał uratować Dallas.
W czwartej kwarcie był zdany prak
tycznie tylko na siebie. Zdobył w niej
15 pkt, a jego koledzy siedem.
,
(PAP) uaonis Hasłem zatrzymuje Dirka Nowitzkiego.

(PAP)
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Fotogalerie ze spotkań koszykarzy
Energi Czarnych Słupsk w TBL w se
zonie 2010/2011 obejrzysz na

Głos Pomorza www.gp24.pl

www.gp24.pl/fotogalerie

Słupszczanie jak w lidze
byli blisko czołówki
KOSZYKÓWKA „Głos Pomorza" uczestniczył w typowaniu na najlepszych zawodników, trenerów PLK sezonu
2010/2011. W głosowaniu największych redakcji w Polsce doceniono także przedstawicieli Energi Czarnych Słupsk.
Rafał Szymański
rafal.szymanski@mediaregionalne.pl

Dla słupszczan najważniej
sze są pozycje trenerów i dzia
łaczy Energi Czarnych zdo
bywców brązowego medalu
przechodzącego już do historii
sezonu.
Dainius Adomaitis, litewski
szkoleniowiec słupskiej, dru
żyny, był jedynym kontrkan
dydatem Jacka Winnickiego do
miana trenera sezonu. W gło
sowaniu przedstawicieli re
dakcji mediów regionalnych i
ogólnopolskich (m.in. „Gazety
Wyborczej", Polskiej Agencji
Prasowej, „Przeglądu Sporto
wego", TVP Sport, przedstawi
cieli portali www.plk.pl,
www.polskikosz.pl) wygrał
jednak Winnicki, który dopro
wadził PGE Turów Zgorzelec
do wicemistrzostwa ligi, sta
wiając długo opór Asseco Pro
komowi Gdynia w serii fina
łowej play off. Przypomnijmy,
że gdynianie wygrali dopiero
w ostatnim spotkaniu, a w serii
4:3. W gronie najlepszych re
zerwowych wysoko stały akcje
Mantasa Cesnauskisa. Li
tewski zawodnik grający w
Słupsku już od pięciu lat, w
tym sezonie otrzymał polski
paszport. Miał szczególnie
udaną pierwszą część sezonu,
w którym był jednym z
groźniejszych
strzelców
drużyny. W play off, szcze
gólnie po przerwaniu gry przez

kontuzjowanego Camerona
Bennermana, także pokazał,
że potrafi dać wiele swojemu
zespołowi. Znalazł się w czo
łówce, ostatecznie jednak wy
grał Daniel Kickert, skrzy
dłowy PGE Turowa Zgorzelec.
On miał wspaniałe mecze,
przede wszystkim w serii play

Lista zwycięzców

off.

Zawodników ze Słupska za
brakło w pierwszej piątce se
zonu, w drugiej było ich aż
dwóch, rozgrywający Jerel
Blassingame i rzucający ob
rońca Cameron Bennerman.
Tylko kandydatami do
trzech najlepszych piątek zo
stali inni słupszczanie: Mantas
Cesnauskis, Bryan Davis,
Paweł Leończyk, Ermin Ja"•* «i
zvin, Krzysztof Roszyk. Oni
otrzymali jednak także po
kilka wskazań.
Blassingame otrzymał dwa
głosy w kategorii MVP sezonu,
V i IA
większość typujących stawiała
jednak na Toreya Thomasa,
rozgrywającego
Turowa.
Drugą pozycję w tej kategorii
zajął Daniel Ewing z Asseco
Prokomu Gdynia. On miał już
tytuł MVP meczów finałowych.
Obecność słupszczan w czo
łówce ligi to konsekwencja do
brej gry w minionym już se
zonie. Przypomnijmy, że w
trakcie podsumowania ubie
głorocznych rozgrywek, żaden
ze słupskich zawodników nie
znalazł się blisko wyróżnio
nych. •
Jerel Blassingame był jednym z tizedi kandydatów do otizymania tytułu MVPTBL 2010/2011.
hLtuwc^r

• Najlepszy trener - Jacek Win
nicki (PGE Turów Zgorzelec).
• Największy postęp - Adam
Waczyński (Trefl Sopot).
• Najlepszy w obronie - Piotr
Szczotka (Asseco Prokom Gdynia)
• Najlepszy rezerwowy - Daniel
Kickert (PGE Turów Zgorzelec).
• Pierwsza piątka: Torey
Thomas, Daniel Ewing, Konrad
Wysocki, Filip Dylewicz, Ratko
Varda.
• Druga piątka: Jerel Blassin
game, Cameron Bennerman,
Piotr Szczotka, Daniel Kickert,
Chris Burgess.
•Trzecia piątka: Robert Skibniewski, Walter Hodge, Filip Widenow, George Reese, Adam
Hrycaniuk.
• MVP sezonu - Torey Thomas
(PGE Turów Zgorzelec)

• Najlepszy polski zawodnik

- Filip Dylewicz (Trefl Sopot)

• Najlepszy miody zawodnik

- Michał Kwiatkowski (Polonia
Warszawa)

• Najlepszy polski debiutant
-Jakub Dłoniak (Zastał).

Liczba

taka była średnia widzów na
meczach Energi Czarnych w Słupsk.
To piąty rezultat w kraju.

Rozmowa
Taktyka dostosowana do zespołu, a nie zespół do taktyki
Rozmowa z Robertem Jakubi
akiem, szkoleniowcem
Czarnych Laminopol Słupsk,
którzy zdobyli wicemistrzostwo
Polski U-16.

- Wicemistrzostwo
Polski z kadetami
Czarnych Laminopol to
już kolejny medal STK
Czarnych Słupsk.
- Klub istnieje od 2003
roku i w 8 lat zdobył sześć
medali w mistrzostwach Pol
ski. Wywalczyliśmy srebrno i
złoto w młodzikach, srebro i
złoto w kadetach, brąz i złoto
w juniorach. Po raz szósty je
steśmy najlepszym klubem w
szkoleniu chłopców w woje
wództwie pomorskim. Nie
zdobyliśmy tylko medalu w
juniorach starszych. Tam by
liśmy raz na szóstym miejscu
- to najwyższa pozycja jaką
zajęliśmy w tej kategorii.
- Ile lat prowadzi pan
Czarnych Laminopol?

- Od piątej klasy, oni teraz
są w trzeciej klasie gimnazjum.
- Przed wyjazdem bardzo
powściągliwie wyrażał się
pan o szansach tego zes
połu. Tymczasem zdobył
srebrny medal
- Jest to drużyna bardzo
chimeryczna i nieobliczalna.
Dwa lata temu w ćwierćfina
łach mistrzostw Polski do lat
14 w Bydgoszczy ta drużyna
potrafiła przegrać kwartę 2:35
z Novum Bydgoszcz. Z tą samą
Bydgoszczą, która teraz, po
dwóch latach w mistrzostwach,
była na piątym miejscu, a my
byliśmy na drugim. Postępjest
widoczny, chłopcy się rozwi
jają. Widać, że wspólna praca
przynosi efekty. Są jednak nie
obliczalni. Stać ich na świetną
grę, stać na nawiązanie walki
z najlepszymi zespołami, a
czasem załapią taką fazę, że
grają słabsze spotkanie i prze
grywają z drużynami z niskiej

półki. Dlatego ta sfera ogrania,
wiary we własne możliwości
jest szalenie ważna. Nie byłem
do końca przekonany, czy
udźwigną to. Moje obawy po
twierdziły się po pierwszej
kwarcie meczu z Wisłą
Kraków, gdy przegrywaliśmy
2:14 i 9:24. Potem dogoniliśmy
ich w końcówce i trzy głupie
straty znów pozwoliły gospo
darzom odskoczyć. Ta postawa
potwierdziła nasze obawy, że
ten zespół może psychicznie
nie wytrzymać rangi imprezy.
Potem zwycięstwa z Komo
rowem, z Żyrardowem zbudo
wały nas na nowo i znów
byłem pewny, że możemy po
walczyć. To potwierdził mecz
z Pyrą Poznań, który zagra
liśmy na 95 procent możli
wości. Jest to zespół dosyć
wąski, który przydałoby się
wzmocnić. Przez to zawodnicy
byli zmęczeni, bo ciężko ustać
pięć meczów w siódemkę.

do rocznika juniorskiego.
Tworzona jest grupa szesna
stoosobowe która w przy
szłym sezonie będzie wystę
pować w rozgrywkach DI ligi,
juniora starszego i juniora.
Nominalni kadeci będą więc
trenować z juniorami, którzy
w zeszłym roku zdobyli złoty
medal mistrzostw Polski.
Będzie to procentować w
przyszłości. Możliwość treno
wania w takiej grupie będzie
dużą szansą dla tych naj
młodszych. Trzej chłopcy z
rocznika 1996 pozostają w
kategorii kadetów i w przy
szłym roku będą walczyć o fi
nały mistrzostw Polski.
- Czy sukcesy w grach
młodzieżowych mąją
przełożenie na propo
zycję pracy z seniorami
Energi Czarnych?
- Poproszę o następne py
tanie.

- Ta chimeryczność jest
typowa dla tego wieku
czy to jest specyfika tej
drużyny?
- Specyfika rozwoju, ale
przede wszystkim zespołu. To
są gorące głowy, które nie za
wsze odnajdują się w różnych
sytuacjach. Ich trzeba studzić,
naprowadzać i trzymać krótko.
Gdyby ich spuścić ze smyczy i
dać grać radosną koszykówkę,
to mogliby przegrać wszystkie
mecze po 30 punktów. Trzy
mać ich w ryzach i ekspresję
ukierunkowywać na basket to
taka jest moja rola trenera.
Uważam, że trzeba dostosować
taktykę i filozofię gry do ze
społu, a nie zespół do filozofii.
Znam ich doskonale, znam ich
charaktery i tak musiałem z
nimi postępować. To zaowoco
wało srebrnym medalem.
- Co dalej będzie z tym
- Sześciu z nich przechodzi

Robert Jakubiak

Fot Łukasz Capar
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