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Pogoda dopisuje,
miejmy nadzieje, że
utrzyma się też 
w Tygodniu Kultury
Studenckiej.  Spora
będzie bowiem ofer-
ta sportowa dla
żaków. Można zarów-
no porywalizować na
boiskach, jak i pokibi-
cować.   

Na portalu społecz-
nościowym  Facebook
można odnaleźć trzy
wydarzenia utworzone
przez oficjalne konto
Juwenalia Koszalin. Znajdziecie tam
linki do formularzy zgłoszeniowych.
W tym roku żacy mogą zmierzyć się
w trzech konkurencjach: siatkówka,
koszykówka, piłka nożna. 

– O ile turniej siatkówki, przewi-
dziany na środę na godzinę 10
odbędzie się boisku znajdującym
się na osiedlu akademickim przy
ulicy Rejtana, o tyle nie wiemy jesz-
cze, gdzie będą turnieje piłki nożne
i koszykówki – zastrzega  Jolanta
Szuster, rzeczniczka juwenaliów. 

– Wyznaczy je nam Zarząd
Obiektów Sportowych w Koszalinie.
Gdy tylko otrzymamy informację,
pojawi się ona na naszym fanpa-
ge’u. 

Mimo że podczas zapisów trzeba
podać numer indeksów poszczegól-
nych zawodników, rzeczniczka uspa-
kaja. – Jeśli będzie problem z utwo-
rzeniem drużyny z samych
studentów, mogą do nich dołączyć
osoby spoza Politechnik Koszaliń-
skiej – stwierdza krótko.  

Udział w turniejach jest bezpłat-
ny. Zapisy trwają do wtorku, 17 maja
do godz. 12. 

– Przypominamy też o nocnym
turnieju siatkówki, który odbędzie
się w środę o północy. To już mniej
formalna impreza i drużyny będą
formowane na miejscu, bez wcześ-
niejszych zapisów – dodaje pani
Jolanta. 

(kacha)

Sportowe EMOCJE

HARMONOGRAM
18 maja (środa) 
godz. 10: osiedle akademickie – siatkówka 
godz. 11: miejsce do ustalenia – piłka nożna 
godz. 24: osiedle akademickie – nocny turniej
siatkówki 
20 maja (piątek) 
godz. 10 – miejsce do ustalenia – koszykówka 
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najsmaczniejszy w Koszalinie

w weekend otwarte całą noc!!!
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Pierwsze piętro w Parku Wodnym Koszalin, ul. Rolna 14

tel. 506-037-660 
www.centrumforma.pl         www.fb.com/centrumrekreacjiforma

NAJWIĘKSZA SIŁOWNIA 
W KOSZALINIE (1200 m2) 

KARNETY 
DLA STUDENTÓW OD 69 ZŁ 

U NAS NIE MUSISZ 
PODPISYWAĆ UMOWY 
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Juwenalia to okres, kiedy
studenci mają złapać 
oddech i wspólnie spędzić
czas przed letnią sesją 
egzaminacyjną. Co może
być lepszego niż dobry
koncert? Parlament 
studentów w tym roku nie
zawiódł i zaproponował 
naprawdę dobry line-up. 

Od 17 do 19 maja na terenach
podożynkowych każdy student znaj-
dzie coś dla siebie, bowiem – tak jak
zawsze – trzymali się zasady: nowy
dzień – nowy klimat.

Mocno 
Zaczynamy od mocno rokowego

uderzenia. Od godz. 18 we wtorek
zagrają zespoły Lej mi pół, Obersch-
lesien oraz (jako gwiazda wieczoru)
Lady Pank. 

Lej mi pół to młody zespół z Biel-
ska-Białej, który znany jest z nietu-
zinkowych, odważnych tekstów
mówiących o życiu studenckim. 
A wszystko to w punkrockowej oraz
metalowej oprawie muzycznej.
Oberschlesien, nazywany też polską

wersją Rammsteina. przyjedzie do
nas aż z Piekar Śląskich. Sławę
zdobyli dzięki udziałowi w czwartej
edycji talent show Must Be the
Music, gdzie zajęli drugie miejsce. 

Lady Pank raczej przedstawiać
nie trzeba. Ze sceny na pewno
zabrzmią takie utwory, jak Kryzyso-
wa narzeczona, Mniej niż zero czy
Zostawicie Titanica.  

Disco szał 
Drugi dzień upłynie w tak lubia-

nych przez koszalinian rytmach
disco polo. 

Jako pierwszy zagra zespół
Tarzan Boy działający od prawie 30
lat. Po kilkuletniej przerwie powrócił
na scenę w 2002 r. Kiedy już
wybrzmią dźwięki kultowego zespo-
łu, czas na powstałego w 2012 r.
Jokera. Na scenie zobaczymy Piotra
Koczocika wraz z dwiema tancerka-
mi. Razem stworzą prawdziwe show.
Na zakończenie wystąpi grupa Play-
boys w składzie: Jakub Kuba Urbań-
ski, Kuba Kusiński i Przemek
Kordziński. Ich utwory śpiewa cała
Polska.

Rapowe brzmienia
Ostatni koncertowy dzień upłynie

w rytmach hip-hopu. I tu miła

Koncerty 
to podstawa 
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niespodzianka dla koszalinian: jako
pierwszy zagra nasz rodzimy raper
– 4pSolo, doskonale znany w środo-
wisku nie tylko ze swojej muzyki, ale
też z działalności charytatywnej na
rzecz dzieci. 6 maja ukazała się jego
nowa płyta pt. Życie po życiu. Raper
znany jest też ze swojej otwartości.
Nawiązał on m.in. współpracę 
z hardcorowym zespołem Pampelu-
na i nagrał utwór Teuqila sunrise, do
którego powstał klip. Jego występ
przewidziany jest na godz. 20. Po
świetnej rozgrzewce, jako następni
wystąpi GrupSon oraz O.S.T.R. 

O.S.T.R. jest jednym z bardziej
rozpoznawanych raperów polskiej
sceny muzycznej. Ma doskonałe
wykształcenie muzyczne (ukończył
Akademię Muzyczną w Łodzi 
w klasie skrzypiec). Dotąd związany
był z takimi składami i artystami jak:
Tabasko, Skill Mega, Killing Skills 

i Beat Brothers. Duży rozgłos zyskał,
biorąc udział w Męskim Graniu 
i występując u boku Kasi Nosowskiej. 

Na koniec wystąpi GrupSon. Na
szczycie, Nie jestem, Jedna z planet
– to kawałki które podbiły listy prze-
bojów. Sam artysta jest już na scenie
ponad 10 lat. Przez lata współpra-
cował z takimi wykonawcami 
i grupami muzycznymi jak: EastWest
Rockers, Junior Stress, Jamal, Abra-
dab,  DJ Feel-X, Rahim, Skorup,
Dreadsquad, O.S.T.R., Bob One, PMM
czy DonGURALesko, Natural Dread
Killaz. 

Tym, którym będzie mało
muzycznych doznań, mogą wybrać
się 20 maja (w piątek) na przegląd
lokalnych kapel. Jeśli macie swój
zespół, możecie się jeszcze zgła-
szać. Do wygrania jest profesjonalny
teledysk.  

(KACHA)
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Największy wybór piw rzemieślniczych i zagranicznych w Koszalinie 
ponad 300 pozycji 

Najlepsze Whisky, Wina, Rumy, Wódki z całego świata

DEGUSTACJE, SZKOLENIA

Zientarskiego 5/56 75-852 Koszalin za sklepem meblowym Bodzio 
telefon 664 116 719

www.koneserkoszalin.com  www.facebook.com/koneserkoszalin
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Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś!

Oferujemy pracę Koszalin + okolice + miejscowości nadmorskie
Elastyczny gra�k dopasowany do Twojego wolnego czasu!

Zadzwoń 601 904 400 | 665 603 553 
lub odwiedź nasze biuro w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 61/2.

Czekamy na Twoje CV: koszalin@grupaprogres.pl

Szukasz pracy stałej, 
dodatkowej lub na wakacje?

 

ul. Zwycięstwa 196  
ul. Emilii Gierczak 1a  

ul. Śniadeckich 43

        alkoholovekoszalin

www.alkoholove-koszalin.pl
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Studenci nie będą mieć w tym
roku chwili oddechu. Od poniedział-
ku do soboty, od rana do wieczora
odbywać będą się liczne konkursy,
zabawy i imprezy. 

Większość wydarzeń Tygodnia
Kultury Studenckiej w Koszalinie
odbywać się będzie na terenie osied-
la akademickiego przy ul. Rejtana.
Jak zapewniała nas rzeczniczka
juwenaliów Jolanta Szuster, na teren
osiedla będą mogli wejść wszyscy

zainteresowani. Co prawda konkursy
przeznaczone są głównie dla
studentów, ale przyjść i pokibicować
mogą wszyscy. 

Rzeczniczka przypomina też, że
w tym roku koncerty odbywać będą
się na terenach podożynkowych,
gdzie zostaną wyznaczone specjalne
strefy, w których będzie można
spożywać alkohol. Warto dodać, że
wszystkie imprezy w ramach juwe-
naliów są bezpłatne.

oj, będzie się
działo…  
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16 maja (poniedziałek) 

a godz. 18: koncert w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym w Koszalinie, pl. Teat-
ralny 1, Stowarzyszenie Wspierania 
i Rozwoju PK

17 maja (wtorek) 

a godz. 12: bitwa rektor vs prezydent,
Rynek Staromiejski 

a godz. 13: kolorowy korowód studen-
tów spod Urzędu Miejskiego do osiedla
akademickiego 

a godz. 16: spektakl Szalone Nożyczki,
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszali-
nie, pl. Teatralny 1 (bilety po 15 zł, 
w cenie koszulka tegorocznych juwe-
naliów) 

a godz. 18.30: koncerty na terenach
podożynkowych: Lej mi Pół, Obersch-
lesien

a godz. 21.30: koncert na terenie
podożynkowych : Lady Pank 

a godz. 23: uroczyste odpalenie
„Hasiorów” 

a godz. 24: impreza na Maxxa Alter,
namiot przed Klubem Studenckim
Kreślarnia

18 maja (środa) 

a godz. 10-12: 13. Konferencja studen-
tów i młodych pracowników nauki,
kampus przy ul. Racławickiej, blok A 
(w auli) 

a godz. 10: osiedle akademickie, turniej
siatkówki

a godz. 13: osiedle akademickie, bieg 
z kegą

a godz. 15: osiedle akademickie,
konkurs wszystkożerców 

a godz. 18: koncert na terenach
podożynkowych: Tarzan Boy, Joker,
Playboys 

a godz. 23: impreza na Maxxa Alter,
namiot przed Klubem Studenckim
Kreślarnia

a godz. 24: Siatkówka nocą 

19 maja (czwartek)

a godz. 10: osiedle akademickie, finał
gry Heartstone

a godz. 14: osiedle akademickie, prze-
gląd lokalnej rap sceny i bitwa freesty-
lowa

a godz. 18: koncert na terenach
podożynkowych: Dziewiąta 7, 4 p Solo 

a godz. 20: koncert na terenach
podożynkowych: O.S.T.R

a godz. 21.30: koncert na terenach
podożynkowych: GrubSon 

a godz. 24: impreza na Maxxa Alter,
namiot przed Klubem Studenckim
Kreślarnia

20 maja (piątek) 

a godz. 10: Park Książką Pomorskich,
spływ rzeką Dzierżęcinką 

a godz. 13: osiedle akademickie,
konkurs 1 z 10

a godz. 14: osiedle akademickie,
studencka familiada 

a godz. 21: impreza na Maxxa Alter,
namiot przed Klubem Studenckim
Kreślarnia

(ZP)

haRMonogRaM 
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BIURO AVON 
Hotel Gromada (wejście od Kaszubskiej) 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 24b,
tel. 605 251 962

Dołącz do nas!

Zostań konsultantką
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Hacienda
GRILL & BAR

Koszalin • Jagoszewskiego 9a
+48 530 474 877
        znajdź nas na Facebooku

Burgery, polędwica, steki.

Grillujemy z pasją.

Wszystko co najlepsze.

PROMOCJE

PIZ
ZA       

                      KEBABPizzeria Zachodniego PomorzaPizzeria Zachodniego Pomorza

PIZ
ZA       

                      KEBAB

CZYNNE
pon. 13-23, wt.-czw. 11-23
pt., sob. 11-24, nd. 12-22

– SOS LUB PUSZKA PEPSI 

GRATIS!

Do każdej pizzy 
50 cm 

– SOS LUB PUSZKA PEPSI 

GRATIS! GRATIS!
-

GRATIS!
GRATIS!

GRATIS!

Do każdej pizzy 
40 cm 

GRATIS!

Pizza na miejscu 
i na wynos 

-

Zamawiasz
za 60 zł 

GRATIS!
GRATIS!

przy zamówieniu 
za 16 zł

Wszystkie pizze
na grubym 

cieście

Zamawiasz 
za 80 zł 

GRATIS!
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POLICEALNA SZKOŁA SOCJOTERAPII
ul. Modrzejewskiej 71A; 75-728 Koszalin

www.socjoterapia.org;  
biuro@socjoterapia.org

tel. +48 502 503 814; (94) 343 - 35 - 70 
 

Zawody policealne :  
Terapeuta zajęciowy -  2 lata  

Asystent osoby niepełnosprawnej - 1 rok 
Opiekun medyczny – 1 rok  

Opiekunka środowiskowa – 1 rok  
Opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata  

Opiekun osoby starszej – 2 lata  
 

Rekrutacja 2016/2017 
          uprawnienia szkoły publicznej, niskie czesne,  

nieduże grupy szkoleniowe
 

ZGŁOSZENIA DO 30 LIPCA 2016 r.  
liczy się kolejność zgłoszeń 

 
KURSY, SZKOLENIA  

(nabór indywidualny i grupowy, instytucje, zakłady pracy)
 
- kursy specjalistyczne dla kadry i pracowników placówek   
 pomocy społecznej MOPS, GOPS, PCPR, ŚTS, WTZ, DPS i inne 
-  kursy języka migowego 
-  kurs opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych 
-  kursy pierwszej pomocy przedmedycznej 
-  kursy plastyczne – Decoupage, witrażu, techniki    
 hafciarskie, techniki aplikacji

 

Zapisy do grup kursowych w roku 2016/2017
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