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Odbierają skierowania,
żeby skrócić kolejki
# Rejestrując się do specjalisty, musisz teraz oddać oryginał skierowania

Region

Plany rozbudowy
portu w Ustce
USTKA/INWESTYCJE. Wejście

do usteckiego portu będzie wkrótce
rozbudowane. Na tę inwestycję po
trzebne jest aż 200 milionów zło
tych. i STR.3

Zdrowie
Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@gp24.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia znalazł
sposób na skrócenie kolejek do specja
listów. A przynajmniej na pozbycie się
z nich pacjentów, którzy rejestrując się
do kilku specjalistów naraz, blokują
dostęp do lekarzy innym chorym.
- Niektórzy pacjenci są oburzeni
tym, że rejestrując ich do specjalistów,
odbieramy oryginał skierowania, ale
obligują nas do tego przepisy. Jeśli ktoś
zapisuje się telefonicznie, musi druk
przynieść w ciągu 14 dni - mówi Ma
ria Mazur, dyrektor Miejskiego Zakła
du Opieki Zdrowotnej w Słupsku.
I rzeczywiście, teraz, gdy pacjent
zapisuje się np. do kardiologa, ortope
dy czy innego specjalisty, do którego
trzeba mieć skierowanie, musi ten do
kument oddać w rejestracji. I musi to
być oryginał. Jeśli zapisuje się do leka
rza telefonicznie, musi skutecznie do
starczyć go w ciągu 14 dni. Jak? Tego
przepisy nie określają. Może np. prze
słaćje listem. Inaczej zostanie skreślo
ny z listy oczekujących.
- Ten nowy przepis wszedł w życie
razem z pakietem onkologicznym
- tłumaczy Mariusz Szymański z po
morskiego oddziału NFZ. - Chodzi o to,
by ludzie nie blokowali miejsc innym
chorym, zapisując się do kilku specja
listów leczących to samo schorzenie.

Dźwigary
słupskiego
akwaparku
w budowie pójdą
do ekspertyzy
ssra.4

SŁUPSK/SAMORZĄD. Wczoraj obrado
wała Rada Miasta. Sesję zdominowały

miejskiefinanse,czyli budżet na ten
rok. Ale dyskutowano również
o sprawach kadrowych. M.in. prezy
dent Biedroń szuka nowego dyrekto
ra urzędu miejskiego. STR. 5
MIASTKO/PROBLEM. Mieszkańcy
Zatorza protestują przeciwko zanie

chaniu przez gminę przebudowy uli
cy Kolejowej. Twierdzą, że ich oszu
kano. STR. 10
SŁUPSK/FILM. Od kilku dni w kinach
można oglądać film „Carte Blanche"
• Rejestrując się do poradni urazowo-otropedycznej w przychodni przy ul. Tuwima, trzeba oddać oryginał skierowania.
•Tak samo jak zapisując się do każdego innego specjalisty w kraju - taki obowiązek nakładają nowe przepisy

Jednocześnie my mamy możliwość
monitorowania na bieżąco kolejek.
Dzięki temu teraz wchodząc na portal
www.kolejki.nfz.gov.pl, można
sprawdzać nie tylko średni czas ocze
kiwania do lekarza w poszczególnych
przychodniach, ale i poznać pierwszy
wolny termin, w jakim może on nas
REKLAMA

przyjąć. Te dane aktualizowane są co
tydzień.
Nowe przepisy mówią również, że
gdy pacjent nie zgłosi się w umówio
nym terminie na wizytę, jest skreślany
z listy oczekujących, chyba że niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej,
np. udokumentowanej choroby. W każ

dej chwili może też odebrać skierowa
nie z jednej poradni specjalistycznej i iść
z nim do innej. Przypomnijmy, że od l
stycznia skierowanie potrzebne jest też
do okulisty i dermatologa. #

w reżyserii Jacka Rusińskiego. Jedne
go z drugoplanowych bohaterów
w tym filmie - ucznia Kacpra - gra To
masz Ziętek, aktor pochodzący ze
Słupska, s STR. 30
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O dniach otwartych w Wojewódzkim
Centrum Onkologii STR.4
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Druga strona
Od redaktora

Paula Durmaj,

radna Młodzieżowej
Rady Województwa
Pomorskiego

N

Kalendarium 29 stycznia

Pamela Szczerba,
radna Młodzieżowej
Rady Województwa
Pomorskiego

# 18-latka z trzeciej klasy Zespołu
SzkółTechnicznych w Słupsku,
# Król Polski Władysław II Jagiełło
czyli drzewniaka, z klasy technik
poślubił swą drugą żonę Annę
technologii odzieży, jest drugą
Cylęjską.
słupską reprezentantką w MRWP
w Gdańsku. Razem z Paulą będą
1831
reprezentowały tam słupską mło
# Powstanie listopadowe: Sejm po dzież przez najbliższy rok. - Na ko
wołał Rząd Narodowy.
lejnym spotkaniu zostaniemy
przydzielone do komisji. Ja myślę
1916
o komisji kultury. Interesuję się
# I wojna światowa: niemieckie ste modą i chciałabym, by i w Słupsku
kowce dokonały pierwszego bom
można było organizować np. więk
bardowania Paryża.
sze wydarzenia modowe. pokazy
- mówi. Pamela przyznaje, że rada
1978
wojewódzka ma zintegrować mło
# Szwecja jako pierwszy kraj
dzież z różnych miast i usprawnić
na świecie wprowadziła zakaz
organizację i realizację wspólnych
sprzedaży sprayów z freonem.
pomysłów. Jednym z nich jest zor
ganizowanie w maju tego roku
1990
w Słupsku kongresu młodzieżo
S Po raz ostatni wyprowadzono
wych rad z całej Polski.
sztandar Polskiej Zjednoczonej Par Planowane działania MRWPto
tii Robotniczej. Oznaczało to jej
między innymi przygotowanie
Młodzieżowej Strategii Woje
samorozwiązanie.
wództwa Pomorskiego na lata
2016-2021, diagnoza potrzeb
2012
młodzieży województwa
S Otwarcie Stadionu Narodowego
pomorskiego.
w Warszawie.
(NIK)
(WF)
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Wszyscy musimy dbać o instalacje wodne

• Drugoklasistka z Zespołu Szkół
Budowlanych w Słupsku, członkini
Młodzieżowej Rady Miasta Słup
owe władze samorządo ska. została delegatką do Młodzie
żowej Rady Województwa Pomor
we już raczej okrzepły
w nowej, powyborczej
skiego. We wtorek wzięła udział
rzeczywistości. I w wielu mia w pierwszych obradach w sali Urzę
stach i gminach okazuje się, że du Marszałkowskiego w Gdańsku.
tegoroczne budżety trzeszczą
Rada skupia reprezentantów dwu
w szwach, a nawet te szwy
nastu młodzieżowych rad z terenu
mocno już prują. Najgorzej sy całego województwa i pełnić ma
tuacja wygląda w Słupsku,
funkcję organu doradczego dla po
którego finanse są w tak opła morskich samorządowców. Głów
kanym stanie, że miastu mogą nymjej celemjest reprezentowanie
grozić rządy komisarza. Na ra głosu i interesów młodzieży
zie udało się przyjąć budżet
na szczeblu wojewódzkim.
na ten rok, ale trudności pię
Na wtorkowej radzie Paula zgłosiła
trzących się przed nowym
wniosek, aby 70. rocznicę wyzwo
prezydentem miasta co nie
lenia obozu Auschwitz, przypadają
miara. Problemy dotyczą nie
cą wdniu obrad Młodzieżowej Ra
tylko Słupska. Oto w Miastku
dy WP, uczcić minutą ciszą. - W ra
onegdaj władze miejskie obie dzie chciałabym się zająć pozyski
cały remont ul. Kolejowej. Te waniem funduszy zewnętrznych
raz na ten remont nie ma pie
i pomóc innym samorządom utwo
niędzy, więc ludzie już głośno rzyć młodzieżowe rady tam, gdzie
protestują. Twierdzą, że ich
ichniema-mówi Paula. Nastolatka
oszukano, no i zrobił się po
interesuje się malarstwem, archi
ważny konflikt. Za to spokoj
tekturą i żeglarstwem.
ną głowę mają władze gminy
(NIK)

Smołdzino. Za nich, i za radę,
budżet przygotowała i uchwa
liła Regionalna Izba Obra
chunkowa (o czym już pisali
śmy). Samorząd nie był w sta
nie zrobić tego sam. #
©®

Żaią się. że rosną koszty utrzymania, nie ma pracy, źe wnuki i dzieci wyjeżdżają
za chlebem. Są smutni, bo nie ma ich bliskich. Tęsknią za nimi.
KsiądzJan Giriatowkz ze Słupska o tym, co mówią ludzie pocfczas kolędy

Onidisięmówi

Frelfchmvski

Finansowa
szamotanina
samorządów
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mierzu głównym. Stąd wnio
sek, że wszyscy musimy
zwracać uwagę na stan insta
lacji, bo od niej wiele zależy.
Tym się różni od instalacji
elektrycznej czy elektrycznej,
które nie wymagają stałego
nadzoru. Zaś instalacja wod
na, jeśli jest zadbana, to straty
są o wiele mniejsze. Wtedy
możemy także uniknąć niepo
rozumień i wzajemnych pre
tensji.

W Słupsku dyskutowano
na temat różnic między wska
zaniami wodomierzy głów
nych i domowych w budyn
kach wiełomieszkaniowych.
Dlaczego państwo zdecydowa
liście się na dyskusję, która we
wtorek odbyła się w siedzibie
waszej spółki i dotyczyła prob
lemu różnic między wskazania
mi wodomierzy głównych i do
mowych w budynkach wieło
mieszkaniowych?

Potrzebowaliśmy jej już
od dawna, bo problem wątpli
wości związanych z rozlicza
niem zużycia wody w budyn
kach wiełomieszkaniowych
wracał często zarówno w kon
taktach mieszkańców z naszą
firmą, jak i podczas różnych
spotkań spółdzielców.
Jest pan zadowolony z przebie
gu i rezultatów tej dyskusji?

To była bardzo dobra dysku
sja. Myślę, że dzięki niej udało
się wyjaśnić wiele nieporozu
mień i niejasności. Wyszed
łem z niej zadowolony.
A innijej uczestnicy?

Istotne było to, że wzięła
w niej udział spora grupa lu
dzi z różnych środowisk.
Wszyscy zainteresowani mo
gli pytać o interesujące ich
szczegóły i wysłuchać cieka
wego wystąpienia eksperta.
Myślę, że to dużo dało. Wi

Zdjęcie dnia

Czasem można usłyszeć, że bar
dzo pomocne mogą być wodo
mierze odczytywane radiowo.

• Andrzej Wojtowicz: - Jestem zadowolony z wtorkowej debaty

działem także pozytywne re
akcje po stronie spółdzielców
i członków zarządów spół
dzielni. Ta debata pokazała,
że trzeba dyskutować. Wtedy
można sobie wiele wyjaśnić
i oczyścić atmosferę z niepo
trzebnych emocji. Można
również wypracować wspólne
wnioski.
tym razem też się to udało?

Z naszymi partnerami, czyli
słupskimi spółdzielniami
Czyn i Kolejarz oraz Przedsię
biorstwem Gospodarki Miesz
kaniowej w Słupsku, doszli
śmy do wniosku, że przepro

wadzimy kampanię informa
cyjną, w trakcie której zwróci
my uwagę mieszkańcom ich
zasobów mieszkaniowych
na problemy związane z insta
lacjami wodnymi i pomiarem
przepływającej przez nie wody.
Dlaczego to takie ważne?

Ponieważ często bagatelizuje
my różne awarie albo drobne
przepływy w naszych urzą
dzeniach domowych lub częś
ciach wspólnych w blokach,
które nie są odnotowywane
przez wodomierze domowe,
ale pozostawiają ślad w wodo

One istotnie stają się coraz po
pularniejsze, choć nadal są
nieco droższe od tradycyj
nych. Funkcjonują już w wie
lu domach.
Dlaczego tak się dzieje?

Przede wszystkim dlatego, że
ułatwiają odczyt, gdyż nie
wymaga to obecności właści
ciela albo najemcy budynku.
Jednak ten fakt nie ma wpły
w u na straty, które powoduje
uszkodzona instalacja lub za
niedbane urządzenia wodne.

Czy zamierzacie państwo opub
likować sprawozdanie z wtorko
wej debaty w waszej firmie?

Tak. O szczegółach już dzisiaj
można będzie przeczytać
na stronie internetowej naszej
spółki. •
ROZMAWIAŁ
ZBIGNIEW MARECKI
©®
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Prezydent Biedroń chce
zmienić strukturę Urzędu
MiejskiegowShipsku

# gość: Co to za zmiany, tylko rozbu
dowuje się biurokrację, a miało być
oszczędnie!
# Galla: Znowu przelewanie z puste
go w próżne. Nie wie, co ma robić, to
przestawia klocki, czy też robi miej
sce dla swoich. Problemem miasta
jest dług, a nie struktura urzędu, pa
nie Biedroń.
# xx: Za długi to podziękujcie temu
mieszkającemu w pałacu
wŁupawie, jego zastępcom i radzie
miasta, to oni rządzili kilka kadencji,
ich miejscejest na sali sądowej.
# Kola: Biedroń albo nie chce, albo
nie zauważa, że trzeba zwolnić 30
proc. pracowników ratusza. U mnie
w firmie, jak by był przyrost zatrud
nienia i długi, tofirma by padła!
# hstelfkd: Prezydent Robert
Biedroń powinien założyć kontakto
wą stronę internetową, gdzie miesz
kańcy mogliby informować o wał
kach w różnych dziedzinach słup
* Wczoraj 15 pracowników firmy MGA Entertainment Roland
oddało krew w Stacji Krwiodawstwa w Słupsku. Czekolady, które skiego piekiełka.
otrzymali, oddali dzieciom ze świetlic środowiskowych (DA)
(DA)
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Zniknie staruszek port
• Wejście do usteckiego portu będzie wkrótce
całkowicie przebudowane. Potrzeba 200 min zł

• W związku z inwestycją Urzędu Morskiego
na razie nie wiadomo, gdzie powstanie marina

by wejście do portu było bez
pieczne dla jednostek. Drugi to
raport środowiskowy.
Bogumiła Rzeczkowska
Czy w związku z gigantycz
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl
nymi planami portowymi Ust
ka coraz mniej mówi o realiza
cji własnej inwestycji - budowie
Szykuje się ogromna przebudo
wielkiej śródlądowej mariny,
wa usteckiego portu. Choć in
a ostatnio powstał pomysł por
westycja jeszcze nie ma projek
tu jachtowego z ruchomymi
tów, już obrosła w plotki.
podestami?
Mówi się o tym, że Ustka nie
wybuduje mariny, bo wkrótce
- Urząd Morski nie jest
zostanie poszerzone całe wej
od budowy mariny. Myślę jed
ście do portu. Głównie dla po
nak, że uda się wygospodaro
trzeb tarczy antyrakietowej,
wać miejsce dla jachtów
która powstanie w Radzikowie.
w awanporcie - dodaje dyrek
tor Bobin.
- Prawda jest taka, że cała in
frastruktura hydrotechniczna
Tymczasem burmistrz Ustki
w Ustce jest w bardzo złym sta
Jacek Graczyk przyznaje, że sy
nie - mówi Tomasz Bobin, dy
tuacja jest niepewna.
rektor Urzędu Morskiego
- Stoimy w rozkroku - mówi
w Słupsku. - Ponadstuletnia
burmistrz. - Przebudowa portu
budowla wymaga szybkiej in
to rzecz nadrzędna, ale my je
terwencji. W przeciwnym wy
steśmy zdeterminowani, by bu
padku falochrony, stojące
dować marinę. Jednak nie wie
'"^T:
na drewnianych palach, zaczną
my gdzie. Jeśli będzie to mari
się sypać.
na śródlądowa, która jest
Urząd Morski w Słupsku zło
na etapie opracowywania do
żył dwa projekty o finansowa • Do 2019 roku romantyczne usteckie falochrony mogą zniknąć z portowego krajobrazu. Szykuje się kumentacji technicznej, to kłó
nie inwestycji, na którą potrze gigantyczna inwestycja Urzędu Morskiego w Słupsku. Dlatego nie wiadomo, gdzie powstanie marina ci się z awanportem. Nie ma
ba ponad 200 min zł.
sensu wkopywać się w ląd, sko
Na liście 50 projektów mor zajmuje 40. miejsce. Natomiast rodowej, czy wojsko ma kon rżenia, z awanportem po za ro zachodni falochron może zo
skich Strategii Rozwoju Tran w Regionalnym Programie kretne potrzeby. Jednak kon chodniej stronie. Zbieramy da stać przesunięty o 50-100 me
sportu do2020 roku (z perspek Operacyjnym Województwa sultujemy nasze plany ne, bo chcemy wiedzieć, jak to trów i w awanporcie znajdzie
tywą do 2030 roku) „Przebudo Pomorskiego znajduje się na liś z wszystkimi potencjalnymi ma wyglądać, by nie wydać bez się dla niej miejsce. Nie dopusz
wa wejścia do portu w Ustce" cie rezerwowej. Dyrektor To użytkownikami portu. Z mia sensu dwustu milionów zło czamy myśli, żeby w ogóle zre
masz Bobin zaprzecza, że inwe stem, które właśnie tworzy tych. Absolutnie nie chcemy zygnować z budowy mariny ze
stycja ma charakter militarny.
plan zagospodarowania prze budować portu wojennego, bo względu na zawieruchę z roz
- To plotki pochodzące strzennego tego rejonu oraz takie już mamy w Polsce, ale budową portu. Umówiłem się
Miasto nie od osób, które nie mają o niej morską energetyką wiatrową. doraźny port-schronienie.
z dyrektorem Urzędu Morskie
W tym roku Urząd Morski go, że do końca pierwszego
zrezygnuje zielonego pojęcia - twierdzi. Chcemy zebrać te dane, by
z budowy mariny - Owszem, jesteśmy na etapie przystąpić do realizacji koncep w Słupsku chce wydać 200 ty kwartału miasto będzie wie
z wojskiem w związku cji, ponieważ jest możliwość in sięcy złotych na przygotowanie działo, na czym stoi. Spotykam
z powodu analizy
z budową tarczy antyrakieto- nego ukształtowania wejścia dwóch ważnych dokumentów. się też z wojskiem, pojadę
rozbudowy portu wej w Redzikowie i zwróciliśmy do portu, który służyłby więk Pierwszy z nich to analiza falo do ministra infrastruktury. Je
się do Ministerstwa Obrony Na szym jednostkom, jego posze- wania. Jest potrzebna do tego, śli do końca marca sytuacja się

nie rozstrzygnie, nie wyklu
czam, że będziemy realizować
marinę według pierwszej wer
sji, czyli kopać w lądzie.
Ustka ma zarezerwowane
na inwestycję 45 milionów zło
tych. Jednak w tej chwili Urząd
Marszałkowski nie ma jeszcze
puli na lata 2014-2020.
Burmistrz dodaje też, że in
westycja Urzędu Morskiego
rzutuje na całą infrastrukturę
zachodniej części miasta, bo
w grę wchodzi przeładunek
i trzeba wybudować tam sieć
dróg.
- Aby uchwalić miejscowy
plan zagospodarowania prze
strzennego, który jest w trakcie
realizacji, musimy wiedzieć, co
tam dokładnie będzie i jakie
funkcje w planie przewidzieć
- argumentuje Jacek Graczyk.
- Natomiast marina pomosto
wa nie ma z tym nic wspólne
go. Ta powstanie przed sezo
nem w basenie węglowym. Po
mosty cumownicze są już za
mówione. To mała inwestycja
dla kilkunastu łódek, niezależ
na od planów budowy dużej
mariny.
Przebudowę portu i budowę
mariny można pogodzić ze
względu na lokalizację. Trud
niej w czasie realizacji. Wszyst
ko wskazuje na to, że do końca
marca szczegóły przebudowy
usteckiego portu będą niezna
ne.#
©(E>
a Na naszej stronie
Pdyskutuj na temat wielkich inwesty
cji portowych w Ustce
www.gp24.pl

Opozycja chce mniejszych diet za pracę w radzie miejskiej
sze Miasto. W projekcie uchwa
ły, który złożyli, diety dla rad
nych miałyby być znacznie
Szanse na to. że projekt
ograniczone.
uchwały, zgłoszony przez
Z propozycji zawartej w pro
radnych Klubu Człuchów Ra
jekcie uchwały wynika, że El
tujmy Nasze Miasto, przej
żbieta Józefowska, przewodni
dzie, są znikome.
cząca rady, miałaby otrzymy
wać 900 zł (dotychczas 1294,67
Piotr Furtak
zł), wiceprzewodniczący rady
piotr.furtak@prasa.gda.pl
powinni otrzymać 750 zł (obec
nie 1102,36 zł), szefowie komi
Około osiemdziesięciu tysięcy sji - zdaniem radnych składają
złotych zaoszczędziłby budżet cych wniosek - powinni dostać
Człuchowa, gdyby udało się 650 zł (obecnie 1102,36).
wprowadzić obniżki diet, za
Członkowie komisji rewi
proponowane przez radnych zyjnej według projektu uchwa
Klubu Człuchów Ratujmy Na ły powinni otrzymywać 550 zł.

Pozostali radni mieliby praco głosowanie nad nią. Mam na
wać za 500 zł miesięcznej die dzieję, że zwołana będzie
ty.
najpóźniej w przyszłym tygod
Obecnie radny bezfunkcyj- niu.
ny otrzymuje 972,13 zł mie
Projekt uchwały ma być
przedyskutowany na komi
sięcznej diety.
Najbardziej po kieszeni do sjach. Do tej pory takich posie
staliby radni z klubu składają dzeń jednak nie było.
cego wniosek. Większość
Jakie są szanse na obniżkę
z nich pobiera diety dla rad
diet? - Z rozmów kuluarowych
nych bezfunkcyjnych.
wynika, że niewielkie - przy
- Projekt uchwały złożyli znaje Alina Szymkowicz. - Ale
śmy pod koniec grudnia - mó nawet jeśli projekt uchwały nie
wi Alina Szymkowicz, jedna przejdzie, my część swoich diet
z radnych Klubu Człuchów Ra będziemy przekazywali na ja
tujmy Nasze Miasto. - Na razie kiś szczytny cel.
Przedstawiciele radnych,
nie wiemy, kiedy będzie sesja,
podczas której odbędzie się którzy mają większości w ra

dzie miasta Człuchowa, nie
chcą wypowiadać się na temat
obniżki diet.
- W tej sprawie nie było jesz
cze dyskusji na komisjach

- mówi Marek Marcinowski,
wiceprzewodniczący rady.
- Trudno więc wypowiadać mi
się na ten temat.#
©®

Składamy serdeczne podziękowania za okazane współczucie
i pomoc wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
śtp

Kanigowskiego Zygmunta
Pogrążona w smutku
Rodzina
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Buduj się z głową,
słupski akwaparku

Ciężarna przyszła
nocą z bólem
zęba do dentystki

# Dźwigary słupskiego akwaparku w budowie pójdą do ekspertyzy.
Nie wiadomo, czy nie uszkodził ich przeciekający dach obiektu
Park Wodny
Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeczkowska@gp24.pll

- Mam cztery i pół miliona zło
tych na 2015 rok na dokończe
nie dachu i zabezpieczenie
obiektu - m ó w i Henryk
Jarosiewicz, dyrektor Słupskie
go Ośrodka Sportu i Rekreacji,
który w imieniu miasta buduje
Park Wodny. - Jednak trzeba
odstąpić od u m o w y z wyko
nawcą - firmą Budrein-Rybak
i ogłosić nowy przetarg.
Tak w skrócie wygląda sy
tuacja rozgrzebanej inwestycji.
Teraz, po upływie ponad 2,5 ro
ku od początkowo planowane
go terminu oddania obiektu
do użytku, jego dewastacja po
suwa się z dnia na dzień. Na da
chu przecieka jedna warstwa
folii, bo wydziobują ją mewy.
Zalewane są nie tylko drewnia-

4,5

MILIONA ZŁOTYCH
ma SOSiR na rozbiórkę
i budowę nowego dachu, ale
znowu trzeba ogłosić przetarg

który szefuje nocnemu pogoto
wiu dentystycznemu.
- Wiem o uwagach pacjent
Trzeba było sobie zęby leczyć
ki, ale jeszcze nie rozmawiałem
przed ciążą - usłyszała miesz
z dentystką. Na pewno to zro
ła, że w projektach przedsta kanka Dębnicy Kaszubskiej,
bię - zapowiedział Paweł Ma
wionych w przetargu brakowa gdy w nocy przyjechała do po ckiewicz. Po chwili dodał, że
gotowia dentystycznego.
ło szczegółów.
w tym wypadku trudno m u
Jednak miasto chce odstąpić
rozsądzić, kto ma rację, bo ma
Zbigniew Marecki
od umowy z Budrem-Rybak.
my słowo przeciw słowu.
- Do dziewiątego lutego fir Zbigniew mareckii@gp24.pl
- W gabinecie nie nagrywam
ma zakończy wykonywanie
rozmów. Będę musiał to chyba
elewacji - mówi Henryk Do zdarzenia doszło w nocy z 21 robić - mówi szef pogotowia
Jarosiewicz. - Po tym odstąpi na 22 stycznia. W środku nocy, dentystycznego w Słupsku.
my od umowy dotyczącej częś około godz. 3, mąż pani Anny
Jest jednak pewien, że le
karka nie powiedziała pacjent
ci niewykonanych, czyli dachu. K. przywiózł ją do Słupska,
Mamy już ich gwarancję pie gdzie przy ul. Wiejskiej funk ce, że musiała dla niej wstać.
niężną należytego wykonania cjonuje nocne pogotowie den - Inteligentny człowiek czegoś
takiego nie powie, bo przecież
umowy. Firma wpłaciła 274 ty tystyczne.
- Jestem w ciąży. Kilka dni wie, na jakich zasadach jest za
siące złotych. Jednak za niewy
konanie dachu z winy wyko wcześniej rozbolały mnie zęby. trudniony. Nie wykluczam
nawcy naliczymy kary umow Brałam antybiotyk, ale nie dzia natomiast, że lekarka mogła
ne w wysokości dziesięciu pro łał. Tymczasem zapalenie ka skomentować problem zdro
cent wartości niewykonanych nału w zębie odczuwałam co wotny pacjentki - dodaje Ma
raz bardziej. Gdy już nie mo ckiewicz.
elementów.
Nad Trzema Falami pracują głam wytrzymać bólu, popro
Jednocześnie podkreśla, że
też prawnicy - głównie w spra siłam męża, aby mnie zawiózł nocne pogotowie dentystycz
w i e arbitrażowej o 25 min zł do nocnego pogotowia denty n e nie zajmuje się leczeniem.
stycznego w Słupsku - opowia - My tylko działamy doraźnie.
z poprzednim wykonawcą.
Tymczasem wiceprezydent da pani Anna.
Mariusz Szymański, rzecz
Myślała, ż e tam znajdzie nik prasowy Pomorskiego Od
Słupska Marek Biernacki myśli
» Ekspertyza olbrzymich dźwigarów, które utrzymują dach.
o zmianie charakteru obiektu. zrozumienie i pomoc.
działu NFZ, prosi pacjentkę
- Tymczasem od dentystki, o złożenie skargi do Wydziału
pozwoli na rozstrzygnięcie kwestii dotyczących bezpieczeństwa
Z wczorajszej sesji wynika, że
chodzi o przeprojektowanie która mnie przyjęła, usłysza Spraw Świadczeniobiorców.
n e dźwigary podtrzymujące było dawno, więc teraz musi Trzech Fal na halę sportowo- łam , że trzeba było zęby leczyć Można to zrobić telefonicznie
przed ciążą. Potem poinformo pod numerem 58 32186 26 lub
dach, ale także wnętrze
wypowiedzieć się producent. -widowiskową. •
wała, że wstaje rano do pracy. 635, albo przy pomocy listu
akwaparku.
Może okazać się, że w ogóle są © ®
Na koniec dowiedziałam się, że elektronicznego wysłanego
- Zlecimy producentowi do wymiany - obawia się dyrek
O Na naszej stronie
ona mi w niczym nie pomoże na adres: pow@nfz-gdansk.pl,
dźwigarów ekspertyzę. Wcześ tor.
- opowiada pani Anna.
niej biegły ocenił, że dźwigary
Dachowi jest też potrzebna Podyskutuj na temat inwestycji,
-Na taką skargę musimy od
Wczoraj skontaktowaliśmy powiedzieć - dodaje. •
mają zacieki, ale nie grozi to ich dokumentacja wykonawcza. której końca nie widać
się z Pawłem Mackiewiczem, ©®
rozwarstwieniem. To jednak Firma Budrem-Rybak twierdzi www.gp24.pl

Skakali do góry niczym kangury. Przedszkoliada Event za nimi
» Wczoraj w Gimnazjum nr 4
z oddziałami integracyjnymi
w Słupsku odbyła się IV
Przedszkoliada Event. Udział
w niej wzięło pięć przedszkoli.
- Tegoroczna formuła jest nieco
inna. Do zabawy zaprosiliśmy
bowiem najmłodsze dzieci,
które nie mają jeszcze czterech
lat - mówi Mateusz Nikel,
promotor Przedszkoliady
Event w Słupsku. Dzieci wzięły
udział w konkurencjach
sportowych, które
dostosowane były do ich
umiejętności. Każda
z konkurencji odbywała się
na osobno przygotowanej
stacji sportowej. Maluchy
ćwiczyły głównie z piłką
- kopały do bramki, rzucały
do kosza, odbijały ją.
Ciekawość wzbudzała wśrócf
dzieci także stacja hokeja.

Impreza udała się, co było

widać na zadowolonych
twarzach dzieci. Maluchom

kibicowali także rodzice.
(DA)

©®

Drzwi otwarte
w centrum onkologu
Zdrowie
W Wojewódzkim Centrum
Onkologii w Gdańsku w sobo
tę, 7 lutego, od będzie się
Dzień Drzwi Otwartych. Prze
badaj się i spotkaj z lekarzem.
Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@gp24.pl

W Wojewódzkim Centrum On
kologii w Gdańsku, 7 lutego, od
będzie się Dzień Drzwi Otwar
tych, w ramach którego będzie
można bezpłatnie wykonać ba
dania, takie jak mammografia
i cytologia oraz spotkać się z le
karzami. Specjaliści czekać będąwgodzinach od 9 do 13 wbudynku B przy al. Zwycięstwa
31/32 w Gdańsku.
W ramach akcji pod patrona
tem Polskiej Unii Onkologii bę
dzie można nieodpłatnie wyko

nać badania profilaktyczne:
mammografię - dla pań w wie
ku od 50 do 69 lat oraz cytologię
- dla pań w wieku od 25 do 59 lat.
Dodatkowo będzie można
skorzystać z indywidualnej ro
zmowy z lekarzem onkologiem
w godz. 10-13, a także z porady
psychologicznej oraz treningu
relaksacyjnego w godzinach 1113.
Na badania diagnostyczne
i konsultacje lekarskie należy
się wcześniej zarejestrować te
lefonicznie pod nr. teł.: 605 956
682, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 15.
W celu rejestracji należy
przygotować numer PESEL
niezbędny do kwalifikacji
na badania.
Na wszystkie panie, które
zjawią się w WCO, czeka upo
minek - próbki produktów kos
metycznych. #
©®
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S6
Radni zgodzili się y
na budżet Biedronia

Słupsk

W konsultowanym społecznie planie budowy dróg na lata 2014-2023 jest nowa
droga ekspresowa przez Pomorze. Mowa o S6 od Goleniowa przez Kołobrzeg,
Koszalin, Słupsk do Gdańska. Więcej na www.gp24.pl

Parkowe Skrzaty
otwarte będą
również w soboty

# Słupsk bez sekretarza, za to z budżetem. Prezydent Biedroń
szuka nowego dyrektora urzędu i zapowiada dalsze oszczędności

doposażenie przedszkola. Jeśli
ją dostanie, kupi między inny
mi tzw. magiczny dywan, któ
Rodzice, którzy pracują w so
r y stymuluje rozwój fizyczny
boty, nie będą musieli się mar dzieci.
- Nasze przedszkole ma cha
darowizny Urząd Marszałkow twić o to, kto zajmie się ich
Stupsk
rakter integracyjny. Mamy 30
ski w Gdańsku z przeznacze dziećmi. Będą je mogli oddać
do płatnego przedszkola.
miejsc, z czego pięć jest prze
niem na zaadaptowanie ich
Alek Radomski
znaczonych dla dzieci z nie
na potrzeby Środowiskowego
aleksander.radomski@gp24.pl
Daniel Klusek
pełnosprawnością ruchową
Domu Samopomocy i Dzienne
daniel.klusek@gp24
- mówi Anna Podlipna. - Do nas
go Domu Pomocy Społecznej.
uczęszczać będą mogły dzieci
- Naprawa finansów miasta to
Ich remont oszacowano wstęp
mój priorytet - zapewniał wczo
nie na około 5,2 min zł, ale pie - O otwarciu przedszkola my w wieku od drugiego do piąte
raj radnych Robert Biedroń.
niędzy na ten cel w kasie brak. ślałam od dawna - mówi Anna go roku życia, również te, kto- W tym budżecie musieliśmy
Mają się znaleźć w dotacji, Podlipna, właścicielka Niepub
zrezygnować z remontu kilku
po którą zaaplikowano do pro licznego Przedszkola Parkowe
Skrzaty, które zacznie działal
ulic czy budynków, ale nie mie
gramu operacyjnego.
Przegapiłam termin
ność w najbliższy poniedziałek.
liśmy wyjścia z powodu kata
Słupsk zrezygnował też
strofalnej sytuacji.
z członkostwa w Związku Po - Zrobiłam to teraz, trochę przez
zapisania syna
wiatów Polskich w Warszawie przypadek. Kilka miesięcy te
Po cięciach, które Biedroń
do przedszkola.
i Związku Miast Bałtyckich mu przegapiłam termin zapisa
zaproponował, dochód miasta
Postanowiłam więc
w Gdańsku. Powód to cięcia
ma wynieść 478 min zł. Wydat
nia syna do przedszkola. Dwa
otworzyć własne
wydatków.
Oszczędności miesiące dziecko siedziało więc
ki będą wyższe o 10 min. Tyle
na
składkach
członkowskich
też więc wynosić będzie defi
w domu. Pomyślałam wtedy,
mają sięgnąć 20 tys. zł w tym że skoro nie mogę go nigdzie
cyt, który w projekcie poprzed
roku.
re jeszcze używają pieluch.
niej władzy był o 16 min wyż
zapisać, to stworzę s w o j e
Przedszkole czynne będzie
szy.
To nie jedyna zmiana w ra przedszkole.
Projekt budżetu przyjęto.
tuszu.
Co ważne, Parkowe Skrzaty od poniedziałku do piątku
Rajcy jednak nie zgodzili się
- Słupsk jest bez sekretarza czynne będą również w soboty. w godz. 6.30-18, natomiast
na podział miasta na cztery
miasta - powiedział nam prezy
- Część rodziców pracuje w soboty w godz. 7-15. Opłata
za miesięczny pobyt dziecka to
strefy, co miało pomóc w roz
dent Biedroń. - Pani skarbnik w soboty i nie m a co zrobić
wiązaniu śmieciowego kłopo P Prezydent Biedroń przekonywał, że na wykreślone inwestycje jest na urlopie i już z niego nie z dziećmi. To dotyczy między 350 złotych. Do tego doliczyć
tu w Słupsku. Powstał on, kiedy i tak nie ma pieniędzy, a oszczędności pozwolą odbić się od dna wróci do pracy. Wkrótce ogło innymi osób związanych z han trzeba będzie jeszcze 10 zł
szony zostanie konkurs na to
w grudniowym przetargu oka
dlem, usługami czy bankowoś dziennie za wyżywienie. W so
zało się, że PGK za wywóz od ratusz. Zaproponowany po
cią. Również tego dnia odbywa boty stawka wynosi pięć zło
Na sesji przyznano za to, że stanowisko.
padków chce o 1,5 min zł wię dział na obszary miał dać szan poważnie myśli się o prywaty
Ratusz informuje, że roz ją się kursy i szkolenia zawodo tych za godzinę dla dzieci
cej, niż może przeznaczyć na to s ę firmom średniej wielkości zacji, ale z wyłączeniem skła wiązanie umowy o pracę nastą we. Postanowiłam więc, że my uczęszczających również w cią
do udziału w przetargu i zwięk dowiska w Bierkowie. To jed piło za porozumieniem, a pani będziemy opiekować się malu gu tygodnia i 10 zł za każdą go
szyć konkurencyjność na ryn nak w perspektywie dwóch ko Nowak od środy do końca mar chami również w soboty. Już dzinę dla pozostałych dzieci
ku. Rada sprzeciwiła się temu lejnych lat.
ca przebywa na zaległym urlo widzimy, że jest zainteresowa (powyżej piątej godziny opłaty
rozwiązaniu, argumentując, że
Radni zgodzili się też
pie.#
nie tą ofertą - twierdzi Anna już nie są naliczane).
zaszkodziłoby to spółce.
na przyjęcie kilku budynków ©O
Przedszkole organizuje
Podlipna.
- Pod koniec lutego ogłosi po byłym szpitalu przy ul. Ko
Dotychczas właścicielka pla w sobotę dzień otwarty. Pla
my więc przetarg obejmujący pernika. Chodzi m.in. o obiekty, O Więcej na naszej stronie
MILIONÓW ZŁOTYCH
cówki zainwestowała w nią ok. cówkę, która mieści się przy ul.
to tegoroczny deficyt Słupska. zakresem całe miasto - skwito gdzie mieścił się wcześniej od O finansach Słupska przeczytasz wię 50 tys. zł. Teraz planuje starać Moniuszki 7, można będzie
wał Marek Biernacki, zastępca dział pediatryczny i zakaźny. cej na naszej stronie
Sfinansuje go kolejna emisja
się o dotację z Powiatowego odwiedzić w godz. 9-16. #
Budynki przekazał w formie www.gp24.pl
prezydenta Słupska.
miejskich obligacji
Urzędu Pracy w Słupsku na ©®

W skrócie

mmmzpoucM

Ukradł 22 gołębie pocztowe, które sprzedał,
aby kupić alkohol. Grozi mu do 10 lat więzienia
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Siostry Klaryski od Wieczy
stej Adoracji zaprasza
ją w niedzielę do kościoła
p.w. św. Ottona, po mszy
o godz. 18, na prezentację
albumu „Adoremus in
Aeternum". Spotkanie
wzbogaci występ muzyków
słupskiej filharmonii oraz
prezentacja historii zakonu
sióstr klarysek.
(NIK)

„Ustka w cieniu tragedii
„Gustloffa". W 70. rocznicę
operacji Hannibal". To temat
prezentacji multimedialnej,
którą można obejrzeć dziś
(czwartek) o godz. 18 w Cen
trum Aktywności Twórczej
przy ul. Zaruskiego la.
„Historyczne czwartki" wUstce
są spotkaniami otwartymi dla
publiczności.
(GH)

Siostry klaryski
zaprezentują album

Multimedialnie
o tragedii „Gustloffa"

Na terenie jednego ze słup
skich kompleksów działko
wych uradziono 22 gołębie po
cztowe. Pokrzywdzony, który
wycenił stratę na 1200 złotych,
sprawę zgłosił policji. Ta
po otrzymaniu zgłoszenia ze
brała informacje, które pozwo
liły wytypować osoby mogące
mieć związek z kradzieżą.
W efekcie zatrzymano 57-letniego mieszkańca powiatu
słupskiego, podejrzanego o do
konanie tego przestępstwa.
W chwili zatrzymania przeby
wał w jednej z altanek ogrodo
wych. Funkcjonariusze ustalili,

że sprzedał gołębie za 50 zło
tych przygodnie napotkanemu
mężczyźnie, a pieniądze wydał
na żywność i alkohol.
Ustalono także, iż zatrzymany
mężczyzna ma na swoim kon
cie co najmniej cztery inne
włamania do altanek, z któ
rych kradł drobne przedmioty
i artykuły gospodarstwa do
mowego. 57-latek został prze
słuchany i usłyszał zarzuty
włamania, za co grozi kara na
wet do 10 lat pozbawienia wol
ności.
(DA)

©®

*

Słupsk

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ustka o przyjęciu dokumentu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno
- wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Dębina w Gminie Ust
ka Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostęp
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. 2013, poz. 1235 ze zmianami) informuję o przyjęciu dokumentu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północno - wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Dę
bina w Gminie Ustka (uchwała Nr XII /117/2007 Rady Gminy Ustka
z dnia 12 grudnia 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr XIX/229/2008
Rady Gminy Ustka z dnia 24 października 2008 roku). Z treścią
przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o
których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Ustka, ul. Dunina 24,76 - 270 Ustka, pok. nr 2, w godzinach
pracy urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.ustka.u9.g0v.pl
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Dytur reportera

Daniel Klusek
59 848 8121 (w godz. 9.00-17.00)
daniel.klusek@gp24.pl
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Mieszkańcy chcą
równego chodnika

Czytelnicy z ul. Wazów w Słupsku nie mogą się doczekać remontu
chodnika przed ich budynkiem i naprawy oświetlenia przy klatkach
Daniel Klusek

Śmieci za wiatą.
Straż miejska
nakaże uprzątnąć
Stopek
Pani Bogusława twierdzi, że
skarpa za przystankiem
przy al. 3 Maja zamieniła się
w dzikie wysypisko śmieci. Te
ren ma zostać posprzątany.
Daniel Klusek

daniel.klusek@gp24.pl

daniel.klusek@gp24.pl

W tej sprawie do naszej redak
cji napisała pani Agata, miesz
kanka Zatorza.
- Od kilku miesięcy przed
blokiem przy ulicy Wazów l nie
świecą się latarnie. Może raz
w tygodniu włącza się jedna,
ale też nie na długo - pisze pani
Agata. - Chodnik przed budyn
kiem jest w fatalnym stanie.
Nawet idąc w dzień, można się
przewrócić i zrobić sobie krzy
wdę. A co dopiero mówić o go
dzinach rannych lub wieczor
nych, gdy jest ciemno.
Kobieta twierdzi, że chodnik
trzeba wyrównać, a latarnie na
prawić, bo codziennie korzysta
z niego wiele osób, nie tylko
mieszkańcy bloku.
- Tym chodnikiem porusza
ją się też rodzice z małymi
dziećmi, bo tuż obok bloku jest
przedszkole. Tędy chodzą tak
że dzieci uczące się w pobliskiej
szkole podstawowej - mówi na
sza czytelniczka.
W sprawie latarni skontak
towaliśmy się z Zarządem Infra
struktury Miejskiej.
- Sprawdzimy, do kogo nale
żą latarnie przy bloku Wazów i.
Jeśli do nas, postaramy się je
naprawić - mówi Jarosław Bo
recki, zastępca dyrektora ZIM.
- Jeśli okaże się, że za stan tech

* Chodnik obok bloku przy ul. Wazów 1 jest już bardzo nierówny. Dodatkowo nie świecą się tam
latarnie. Mieszkańcy chcą remontu chodnika, ale będą musieli na niego poczekać

niczny lamp w tym miejscu od
powiada spółka Energa Oświet
lenie, poinformujemyjej przed
stawicieli o tym problemie.
Gorzej wygląda sprawa re
montu chodnika. Jest on włas
nością miasta, a administruje
nim Przedsiębiorstwo Gospo
darki Mieszkaniowej.
- W ramach programu rewi
talizacji podwórek i placów
gminnych zawnioskowaliśmy
na rok 2015 o 300 tysięcy zło
tych na następujące inwestycje:
ul. Hubalczyków 8 - wykonanie
nowej nawierzchni drogi wew
nętrznej, ul. Królowej Jadwigi

9, ul. Wazów l, al. 3 Maja 74 i al.
3 Maja 75 - ułożenie nowej na
wierzchni chodnika oraz ul. Cu
rie-Skłodowskiej - moderniza
cja boiska - wymienia Klaudia
Godlewska, rzecznik prasowy
PGM. - Rozumiemy potrzebę
uporządkowania tego terenu
i doprowadzenia go do należy
tego stanu technicznego, dlate
go zawnioskowaliśmy o środki
finansowe na kompleksowe
prace związane z ułożeniem
nawierzchni chodnika i zwięk
szenie bezpieczeństwa osób
z niego korzystających. Jednak
wprowadzono do projektu bu

- Od kilku miesięcy jeżdżę
do centrum właśnie z tego przy
stanku. Od zawsze w jego oko
licach jest brudno - mówi pani
Bogusława. - Wokół wiaty, a
głównie za nią, pełno niedopał
ków i innych śmieci, między in
nymi butelek po alkoholu, pa
pierów, reklamówek i plastików.
Dziwi mnie to bardzo, bo prze
cież w wiacie jest kosz na śmie
ci. Niestety, niektórym jest bar
dzo trudno przejść do niego kil
ka kroków, żeby wyrzucić od
padki tam, gdzie ich miejsce. Sa

ma kilka razy byłam świadkiem,
jak starsze osoby wyrzucały nie
dopałki na chodnik, bo podjeż
dżał ich autobus.
Zdaniem kobiety, terenem
powinien się zainteresować je
go właściciel.
O sprawie poinformowali
śmy straż miejską. Tam dowie
dzieliśmy się, że to już 20.
w tym roku zgłoszenie dotyczą
ce dzikiego wysypiska śmieci
wmieście.
- Najczęściej interwencje do
tyczą tych miejsc, zarówno
na terenach miejskich, jak i pry
watnych, gdzie już wcześniej
mieszkańcy lub nasi funkcjona
riusze odkrywali dzikie wysy
piska - mówi Iwona Jakiel, za
stępca komendanta Straży
Miejskiej w Słupsku. - Pojedzie
my na miejsce, ustalimy też,
kto jest właścicielem skarpy.
Zobowiążemy go do posprząta
nia skarpy. #

©®

dżetu autopoprawkę polegają
cą na wykreśleniu wszystkich
tych inwestycji, jest nam z te
go powodu bardzo przykro, jed
nak decyzja o wykreśleniu nie
była od nas zależna.
Klaudia Godlewska zapo
wiada, że PGM w przyszłym ro
ku ponownie zamierza wystą
pić do ratusza o pieniądze na te
inwestycje. #
©<D

O Więcej na naszej stronie

Chcesz skomentować ten artykuł?
Podyskutuj na naszej stronie
www.gp24.pl/forum

» Strażnicy miejscy ustalą właściciela terenu za wiatą
przystankową przy al. 3 Maja i nakażą mu jego uprzątnięcie

Drogowe problemy mieszkańców Słupska
Zamieszczamy odpowiedzi
na pytania, które internauci
skierowali do prezydenta
Roberta Biedronia podczasje
go dyżuru w naszej redakcji.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

- Czy jest szansa na to, aby
na skrzyżowaniu ul. Na Wzgó
rzu i św. Piotra powstało przej
ście dla pieszych? - pyta internautka. - Nie możemy chodzić
drugą stroną jezdni, bo jest tam

bardzo wąski chodnik i ciężko
jest się minąć z osobą, która
idzie z naprzeciwka.
Odpowiedź przygotował Za
rząd Infrastruktury Miejskiej.
- Ulica Na Wzgórzu posiada wy
sepkę o bardzo małych wymia
rach, co nie pozwoli na zbudo
wanie śluz o szerokości 4 m.b.
(minimalna szerokość przejścia
dla pieszych), a wprowadzanie
przejścia w dużej odległości
od skrzyżowania spowoduje nie
kontrolowane przechodzenie
wbrew przepisom ruchu drogo
wego. Z uwagi na brak przejścia,
pieszy sam decyduje o bezpiecz
nym miejscu, w którym ma to

uczynić i to zgodnie z przepisa
mi - czytamy w piśmie z ZIM.
- Czy stan ulicy Jałowcowej
jest znany prezydentowi Bie
droniowi? Po robotach zleco
nych przez Wodociągi powsta
ło tam jedno wielkie bagno. Czy
taki stan dróg w Słupsku będzie
pasował do wizji pana prezy
denta - miasta nowoczesnego
i wzorowego na tle całego kra
ju? - pyta kolejny internauta.
Według ZIM, przedsiębior
stwo Skibiński z Sierakowic
od 17 listopada 2014 r. występu
je do ZIM z wnioskami o poz
wolenie na zajęcie pasów dro
gowych ulic Jodłowej i Jałow

cowej w celu budowy sieci wo
dociągowej rozdzielczej. Cała
sieć została już ułożona i od
tworzone zostały nawierzchnie
utwardzone. Trwają prace ma
jące na celu odtworzenie na
wierzchni gruntowych. Kie
rownik robót prowadzi rozmo
w y z mieszkańcami tych ulic
w celu zminimalizowania pow
stałych w wyniku robót utrud
nień. Po zakończeniu prac spo
rządzony zostanie protokół
zwolnienia pasa drogowego,
wykonawca udziela 36 miesię
cy gwarancji na wykonane
przez siebie roboty. #
©®

Oddam

Pani Elżbieta ze Słupska prosi
o kuchenkę gazową. Kontakt: 798
659670.
t Pan Kazimierz ze Słupska prosi
o łóżko rehabilitacyjne (najlepiej
z materacem). Kontakt: 509 236
Pani Wiesława ze Słupska ma
382.
do oddania rowerek dla dziecka
#Pani Małgorzata ze Słupska prosi
w wieku 2-4 lat. Telefon 59 84120
o meble i kuchenkę. Kontakt: 884
99 pogodz. 20.
103309.
Potrzebuję
Pani Agnieszka z Dębnicy Kaszub #Pan Damian ze Słupska prosi
o pralkę. Kontakt: 517453 498.
skiej prosi o pralkę. Kontakt: 603
4
5 Pani Magdalena z Dębnicy Ka
307610.
#Pani Irena ze Słupska prosi o meb szubskiej prosi o ubranka dla dzieci.
Kontakt: 516 897742.
le pokojowe i żyrandole. Kontakt:
Pani Renata prosi o lodówkę i pral
535884059.
Pani Krystyna prosi o lodówkę.
kę. Kontakt: 509 901702. (DMK)
Kontakt: 530 378 263.
©®

Pan Krzysztof z Korzybia ma
do oddania lodówkę. Odbiór włas
nym transportem. Kontakt: 722126
028 (pogodz. 9)

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 29 stycznia 2015

//07

www.gk24.pl • www.gp24.pl 0 www.gs24.pl

Ewa Kopacz jest wewnętrznie niespójna, nie ma wizji i przez to nie prowadzi konsekwentnej polityki - to jest
główny problem. Pani premier nie jest pewna tego. jaki chciałaby tworzyć wizerunek.
prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog (Onet.pl)

Jak zamknąć parabank

Prezesi Tomasz S. i Rafał G. mieli dokonać
Nie wiadomo, na czyj wniosek sąd miałby się
oszustw na miliony złotych, ale spółka działa dalej zająć rozwiązaniem Pożyczki Gotówkowej

Ochrony Konkurencji i Konsu
mentów, którzy wielokrotnie na
kładali kary finansowe na zmie
J. Wierciński. T. Słomczyński
niającą nazwy spółkę. Łączna ich
j.wiercinski@prasa.gda.pl
suma to ponad 2 min zł, a właś
nie dzięki współpracy UOKiK
i Prokuratury Okręgowej
Trzymiesięczny areszt tymcza
w Gdańsku udało się doprowa
sowy dla prezesów Pożyczki Go
dzić do tymczasowego areszto
tówkowej Tomasza S. i Rafała G.
wania prezesów Pożyczki Go
zdecydował się zastosować
tówkowej.
gdański sąd. Zdaniem prokura
tury w ciągu 12 lat ichfirma, no
Kodeks spółek handlowych,
sząca wcześniej nazwy Polska
regulujący działalność firm ta
Korporacja Finansowa „Skar
kich jak Pożyczka Gotówkowa,
biec" i Pomocna Pożyczka, mia
stwierdza, że sąd może swoim
ła oszukać 68 tys. klientów
wyrokiem orzec rozwiązanie
na 179,2 min zł. Okazuje się jed
spółki „na żądanie oznaczonego
nak, że mimo zarzutów i aresz
w odrębnej ustawie organu pań
towań parabank może nadal
stwowego, jeżeli działalność
działać. Decyzję o jego rozwiąza
spółki naruszająca prawo zagra
niu mógłby podjąć tylko sąd,
ża interesowi publicznemu".
ale... nie wiadomo kto miałby się
- Nasz urząd nie jest upraw
tego domagać.
niony do tego, by wystąpić do są
du o podjęcie podobnej decyzji.
Schemat działania spółki
miałbyć prosty - klientowi obie
Może nałożyć karę do 10 proc.
cywano pożyczkę po uiszczeniu
dochodu i nakazać zaprzestania
NI
_
opłaty wynoszącej ułamek war
stosowanej praktyki i takie kary
6 8 tys. klientów
tości kredytu. Po wpłaceniu tej
były nakładane. Możemy też za
kwoty okazywało się jednak, że
wiadomić prokuraturę i to zrobi
miało stracić 179,2
trzeba spełnić dodatkowe wa
liśmy, ale nie możemy zamknąć
min zł. Oszukańczy
runki. W rezultacie „wkład włas
spółki - tłumaczy Małgorzata
proceder
miał
ny" przepadał, mimo że osta
Cieloch, rzecznik prasowy
trwać 12 lat
tecznie żadnej pożyczki nie by
• Choć Tomasz S. i Rafał G., prezesi parabanku, trafili do aresztu tymczasowego na trzy miesiące, ich UOKiK.
ło.
Bogusław Dylewski, który
spółka wciąż działa
parabank wziął pod lupę dwa la
Bogusław Dylewski, autor
krytycznego błoga poświęcone łalność pożyczkową. To niezwy do pokoju biurowego, gdzie się
- Badaliśmy, czy mamy jakieś wskazują, że kiedy są przesłan ta temu, przekonuje, że skala
go działalności Pożyczki Gotów kle reprezentacyjne miejsce mieścił gdański oddział, okaza możliwości prawne, aby wystą ki, niektóre organy państwowe procederu mogła być większa
kowej, przekonuje, że procede - Amber Tower przy ul. Szafar- ły się zamknięte. - Tak, przycho pić do sądu o rozwiązanie spółki mogą podjąć inicjatywę zmierza niż ta, o jakiej mówią śledczy.
ru nie zakończyło aresztowanie nia, tuż obok mariny na Motła- dzili tu klienci tej firmy dość czę - mówi prok. Grażyna Wawry- jącą do rozwiązania spółki. Orga - Z kontaktów z oszukanymi
prezesów parabanku.
wie. Mieszczą się tu luksusowy sto. Ale dziś i wczoraj nikogo nie niuk, rzecznik gdańskiej proku nem państwowym, który byłby znam numery umów. Te podpi
- Nowi klienci zgłaszali się biurowiec i hotel. Trudno o bar widziałyśmy - mówią panie ratury okręgowej. - Tylko sąd upoważniony do podjęcia takiej sywane w grudniu 2012 r. miały
do mnie w poniedziałek i wto dziej prestiżową lokalizację.
w recepcji. Pożyczka Gotówko może rozwiązać spółkę, nie ma inicjatywy, nie jest jednak pro numery około 50-60 tys., naj
świeższe numery przekraczają
rek. Skontaktowała się ze mną
Na spisie firm umieszczonym wa sp. z o.o. działa więc nadal, my jednak instrumentów praw kuratura.
osoba z Piły, która 26 stycznia na parterze widnieje informacja: choć najpewniej „pożyczkową" nych, które pozwoliłyby nam
Skala działalności parabanku 300tys. Zatem tylko w ostatnich
[w dniu aresztowania prezesów „Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. działalność jak na razie wstrzy na zainicjowanie takiego postę miała być olbrzymia i zwróciła dwóch latach.#
PG - red.] wpłaciła5,5 tys. złwra- Oddział Gdańsk". Jednak drzwi mała.
powania przed sądem. Przepisy uwagę kontrolerów Urzędu © ®

Gdańsk

mach umowy przedwstępnej
-mówi.
Postanowiliśmy sprawdzić,
czyfirmanadal aktywnie działa
w Gdańsku. Ustaliliśmy, że jej sie
dziba mieści się przy ul. Saperów.
Biura w starej kamienicy wyglą
dają na administracyjne zaple
cze działalności „pożyczkowej".
Na miejscu pokierowano nas
do pomieszczenia, gdzie mieli
śmy załatwić formalności zwią
zane z pożyczką.
- Nie udzielamy w tym miej
scu pożyczek - poinformował
damski głos w domofonie zain
stalowanym wewnątrz budyn
ku.
- A gdzie ich udzielacie?
- Nie wiem - odpowiedział
ktoś po drugiej stronie drzwi.
W rozmowach z klientami
spółki ustaliliśmy drugi adres,
pod którym prowadzono dzia-

Nie mają jak zejść pod ziemię, więc wyjdą na ulice
Wiktor Szmulewicz, prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych.
A jedyną zauważalną formą
W środę rolnicy zapowiedzie protestu, j aką mogą zastosować
li, że wyjdą na ulice i będą prorolnicy, jest blokowanie ulic.
testować. Marek Sawicki, mi- - Przecież nie zejdziemy pod
nister rolnictwa, nawołuje
ziemię jak górnicy, a jeśli zam
do współpracy i dialogu
kniemy się w oborze, to nikt nas
nie zauważy - dodaje Jerzy
Krzysztof Marczyk
Chróścikowski, przewodniczą
k.marczyk@polskapresse.pl
cy NSZZ RI „Solidarność".
Nastroje rolników próbuje
Protesty mają jeden plus - po uspokoić Marek Sawicki. Mini
kazują, że w rolnictwie dzieje ster rolnictwa podczas środowej
się źle. Bo jeśli dana grupa sie konferencji prasowej nawoły
dzi cicho, to wszystkim się wy wał do współpracy i dialogu.
daje, że jest dobrze - twierdzi - Pieniędzy nie znajdziemy,

Warszawa

protestując i blokując drogi
- mówił. - Środki nie leżą pod
gmachami, ale możemy je uzy
skać poprzez konkretne rozwią
zania prawne, które daje odpo
wiednia polityka rolna - podkre
ślił Sawicki.
Największe problemy doty
czą sektorów mleczarskiego
i wieprzowiny.
Rolnicy produkujący mleko
z jednej strony są ograniczeni
rosyjskim embargiem, a z dru
giej - limitami tzw. kwoty
mlecznej. - Z prognoz wynika,
że przekroczymy kwotę mlecz
ną o mniej więcej 8 proc.

- twierdzi Wiktor Szmulewicz.
- Kary mogą sięgnąć nawet
8 0 gr za litr, co przy podlicze
niu całej kwoty może wpędzić
część gospodarstw w problemy
finansowe - ocenił prezes Kra
jowej Rady Izb Rolniczych.

„Nie zejdziemy
pod ziemię jak
górnicy, a w oborze
t o nikt nas nie
zauważy"

- Wsparcia wymaga też sek
tor wieprzowiny, której bez do
płat do eksportu nie opłaca się
sprzedawać w Krajach Trzecich.
A poza tym najwięcej zarabiają
pośrednicy, więc powinniśmy
wrócić do sprzedaży bezpośred
niej - przekonuje Marian Siko
ra, przewodniczący FBZPR.
Minister rolnictwa jest świa
domy, że należy wzmocnić po
zycję rolników i przetwórców
na rynkach międzynarodo
wych. - Robię, co mogę, by Ko
misja Europejska pomogła
w kwestii dopłat do sektorów
wieprzowiny i mleka, ale na ra

zie bezskutecznie - powiedział
Sawicki. - Rozmawiałem jed
nak z Grzegorzem Schetyną
i problem rolnictwa ma być po
ruszony na forum ministrów
spraw zagranicznych. Ważny
jest bowiem nie tylko temat
konfliktu Rosji z Ukrainą, ale też
dyskusja, jak pomóc tym, któ
rzy w związku z nim ponoszą
najwyższe koszty - podkreślił
minister rolnictwa.
Musimy jednak pamiętać, że
wiele zależy od samych rolni
ków. - Zbyt często też sami
się wyniszczamy, zaniżając ce
ny - dodał Sawicki. •
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Jednym z kluczowych elementów było nie tylko wstrzymanie ognia i wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy, ale
również uwolnienie pilotki Nadii Sawczenko. Putin będzie musiał mi odpowiedzieć - przywódca Ukrainy Retro
Poroszenko w wywiadzie dla TVN24 BiŚ o liście wysłanym do prezydenta Rosji.

W skrócie
KIJÓW

Będą nowe sankcje dla Rosji? W czwartek
nadzwyczajne posiedzenie ministrów krajów UE

W czwartek ma się odbyć nad
zwyczajne posiedzenie mini
strów spraw zagranicznych
krajów Unii Europejskiej w ce
lu omówienia eskalacji kon
UI C:AK«H;HKO:
fliktu we wschodniej Ukrai
nie. Projekt dokumentu, który
ma zostać przyjęty na spotka
niu, zakłada rozszerzenie
sankcji na Rosję. Tymczasem
USA podpisały w Kijowie po
rozumienie, które zakłada
przekazanie Ukrainie w na• USA mają wywierać większą
stępnym roku kredytu w wypresję na stronę rosyjską

sokości 2 m l d doi. AIP

MADRYT

MOSKWA

Zarzuty pedofilii dla
księży

Skoczył
z 60 metrowego klifu

Sąd w południowohiszpańskim mieście Granada rozpa
truje sprawę dziesięciu kato
lickich księży i dwóch osób
świeckich, którym postawio
no zarzuty seksualnego mole
stowania nieletnich. Są oni
oskarżeni o wykorzystanie kil
ku nastolatków zaproszonych
do wspólnego spędzenia cza
su w domu parafialnym w la
tach 2004-2007. Do jednej
z ofiar osobiście zadzwonił
papież Franciszek. AIP

Rosyjski skoczek wykazał się
niezwykłą odpornością
na ból. Śmiałek skoczył z 60-metrowego klifu z liną przy
czepioną do skóry za pomocą
haków. Ryzykowna próba za
kończyła się pełnym sukce
sem - skóra wytrzymała prze
ciążenia w locie. Rosjanin nie
był pierwszy, na świecie wy
konano już około 200 podob
nych skoków. Ten jednak od
dany został z najwyższej jak
do tej pory wysokości. AIP

NOWY JORK

PJONGJANG

Strzelanina w New Hope. Sa
motny zamachowiec z niewy
jaśnionych przyczyn zaatako
wał policjantów zaraz po uro
czystości zaprzysiężenia no
wych funkcjonariuszy w sta
nie Minnesota. Kiedy wyszli
z ratusza, podszedł do nich
uzbrojony mężczyzna i zaczął
strzelać. Dwaj nowi policjanci
zostali ranni, ale inni odpo
wiedzieli ogniem. Napastnik
zginął na miejscu. AIP

Lider Korei Północnej przy
jął zaproszenie do Moskwy:
ma odwiedzić Rosję za parę
miesięcy - donosi południowokoreańska agencja
Yonhap. W korespondencji
między Koreą a Rosją przy
wódca Korei Płn. Kim Dzong
Un nie został wymieniony
z imienia - podaje BBC.
Według Yonhap nie wiado
mo, czy chodzi o Kim Dzong
Una czy o Kim Yong Nama.

NOWY JORK

TOKIO

Prognozy amerykańskich me
teorologów, którzy wieszczyli
największą burzę śnieżną stu
lecia, były błędne. Przyznało
się do tego NWS, czyli Amery
kańskie Biuro ds. Prognoz
- podaje BBC. „Szybko roz
przestrzeniające się burze
śnieżne są bardzo trudne
do przewidzenia" - tłumaczy
ło NWS na Facebooku. W No
wym Jorku opady były mniej
sze, niż przewidywano.

Państwo Islamskie pokazało
kolejne nagranie wideo,
w którym grozi zabiciem
w ciągu doby kolejnego
japońskiego zakładnika
Kenji Goto - podaje BBC.
Poinformowało, że domaga
się uwolnienia przez Jorda
nię Irakijki skazanej na karę
śmierci. Premier Japonii
Shinzo Abe powiedział, że
Japonia współpracuje z Jor
danią w tej sprawie.

Strzelanina
po zaprzysiężeniu

Opady mniejsze, niż
przewidywano

Lider Korei Północnej
uda się do Moskwy

Dżihadyści grożą
zabiciem zakładnika

Grecy: Renegocjacja
długu będzie trwała

# Premier Alexis Tsipras zapowiedział, że Grecja nie będzie
kontynuować polityki uległości wobec Unii Europejskiej
Elżbieta Dominik
redakqa@polskatimes.pl

Nowy grecki premier Alexis
Tsipras powiedział w środę, że
jego nowy rząd nie będzie
spłacał długów zaciągniętych
w europejskich bankach po
kryzysie w 2 0 0 8 r. - podaje
BBC. Zapowiedział, że renego
cjacja greckiego długu będzie
„trwała, sprawiedliwa i ko
rzystna dla obu stron".
Tsipras spotkał się z mini
strami tworzonego przez sie
bie rządu i wygłosił przemó
wienie inauguracyjne. Zazna
czył, że priorytetem będzie
pomoc potrzebującym, obie
cał też przedstawienie reali
stycznych propozycji dla oży
wienia gospodarczego i wal
ki z korupcją. - Nie chcemy
destrukcyjnego starcia, ale
nie będziemy kontynuować
polityki uległości - powie
dział.
SYRIZA, która wygrała nie
dzielne wybory parlamentar
ne, chce renegocjacji wyno
szącego 240 mld euro długu
Grecji, zaciągniętego po kry
zysie przy wsparciu tzw. trój
ki - Unii Europejskiej, Między
narodowego Funduszu Walu
towego oraz Europejskiego
Banku Centralnego.
W zamian za pożyczkę Gre
cja zobowiązała się do cięć

• Nowy grecki premier Alexis Tsipras, lider zwycięskiej partii SYRIZA, ma 40 lat i jest fanem
Panathinaikosu. Zapowiada realistyczne propozycje ożywienia gospodarki i walkę z korupcją

budżetowych i rygorystycznej
polityki fiskalnej. SYRIZA pro
wadziła swoją kampanię pod
hasłami odejścia od programu
oszczędnościowego i przy
wrócenia godności. Zdobyła
149 miejsc w parlamencie i bę
dzie rządzić wspólnie z partią
Nowocześni Grecy.
Rzecznik ds. gospodar
czych zwycięskiej partii
SYRIZA Euklides Tsakalotos
mówił już wcześniej, że nie
spotkał ekonomisty, który był
by naprawdę przekonany, że
Grecja spłaci wszystkie swoje

długi. To niemożliwe - powie
dział Tsakalotos. - Zwolenni
cy SYRIZA chcą położenia kre
su cięciom budżetowym - do
dał. Jego zdaniem przywódcy
UE powinni teraz pokazać, że
są chętni do pracy z SYRIZA.
- To byłoby bardzo niebez
pieczne dla Europy, jeśli poja
wiłby się sygnał, że po głoso
waniu
demokratycznym
przedstawiciele Unii Europej
skiej nie są zainteresowani ro
zmową z nowym rządemuważa grecki polityk. - To był
by ostateczny sygnał, że jest

to Europa, która nie może
przeprowadzać demokratycz
nych zmian i nie może prowa
dzić zmian społecznych - po
wiedział Tsakalotos.
Zdaniem Tsakalotosa, jeśli
Grecja upadnie i zostanie usu
nięta ze strefy euro, to również
upadnie strefa euro. - Mówili
śmy, że strefa euro jest w nie
bezpieczeństwie, że euro jest
w niebezpieczeństwie, ale to
nie jest niebezpieczeństwo
z SYRIZA, lecz niebezpieczeń
stwo wynikające z polityki za
ciskania pasa - dodał.

Niemieckie media: Oświęcim - „To są Niemcy"
zydenta Rosji Władimira
Putina.
Media spekulują, że rosyjski
Światowe media, pisząc o ob
przywódca nie dostał zaprosze
chodach wyzwolenia obozu
nia ze względu na rosnące na
Auschwitz, sporo miejsca po
pięcie między Rosją a Zacho
święcają „wyraźnie odczuwal
dem w związku z eskalacją kon
nej nieobecności" Putina
fliktu na Ukrainie. Moskwę
w Oświęcimiu reprezentował
Sylwia Ariak
szef administracji prezydenc
s.arlak@polskatimes.pl
kiej Siergiej Iwanow.
Putin uczestniczył w tym
Światowe media komentują czasie w uroczystościach upa
wczorajsze obchody 70. rocz miętniających wyzwolenie
nicy wyzwolenia Auschwitz- obozu zorganizowanych w Mu
-Birkenau, wiele miejsca po zeum Żydowskim w Moskwie.
święcając „wyraźnej nieobec Podczas swojego przemówie
ności" na uroczystościach pre nia potępił wszelkie „próby ma

Europa

nipulowania i fałszowania hi
storii".
Niemiecki „Suddeutsche
Zeitung" w dzisiejszym wyda
niu podaje niepokojące staty
styki. Aż 81 proc. Niemców
chciałoby „pozostawić za sobą"
czarne karty w historii Niemiec,
a 58 proc. najchętniej odcięło
by się już od opowieści o prze
śladowanych Żydach.
Najmocniej komentowane
jest jednak najnowsze wydanie
„BZ". Na pierwszej stronie
dziennika opublikowano bo
wiem zdjęcie obozu z podpi
sem „To są Niemcy". Więk
szość komentatorów z Polski

docenia mocny, ale jasny prze
kaz zachodnich sąsiadów.
„Niemcy nie uciekają prawdy"
- piszą. AP przytacza również
wczorajszą wypowiedź prze
wodniczącego Światowego
Kongresu Żydów Ronalda
Laudera. Nawiązując do ostat
nich zamachów w Paryżu, mó
wił on, że w ostatnich dniach
Żydzi znów przestali się czuć
bezpiecznie w Europie.
Jak podkreśla BBC, to już
pewnie ostatnia rocznica wyz
wolenia niemieckiego obozu
Auschwitz-Birkenau, w której
uczestniczyło tak wielu ocalo
nych więźniów. •

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 29 stycznia 2015
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Po sukcesie „Kamieni na szaniec" Tomek Ziętek gra w kolejnych produkcjach. Na ekranach kin można właśnie
oglądać „Carte blanche" z Andrzejem Chyrą, a na początku marca zobaczymy go w filmie „Body/Ciało", gdzie
zagrał u boku Janusza Gajosa i Mai Ostaszewskiej.

Informator

Więcej o Tomaszu Ziętku, aktorze ze Słupska, str. 30

Ferie 2015
Monika Zacharzewska
monika.zachzrewska@gp24.pl

Słupski Ośrodek Kultury,
ul. Braci Gierymskich 1

Zajęcia bezpłatne dla dzieci
1 młodzieży, teł. 59 845 64 41.
2 lutego, godz. 12, Zumba
Kids, 17-19 warsztaty taneczne,
3 lutego, godz. 18, SOK z In
dii, czyli otwarcie wystawy fo
tograficznej, 20.15 Joga Śmie
chu, zajęcia relaksacyjne,
4 lutego, godz. 12, Zumba
Kids, 14 warsztaty breakdance,
19.15 Joga Śmiechu,
5 i 6 lutego, godz. 14, war
sztaty breakdance,
8 lutego, godz. 12, wykład
o Bollywood i projekcja filmu,
9 lutego, godz.11.30, war
sztaty plastyczno-filozoficzne,
12 - warsztaty hindi i wykłady
o muzyce,
10 lutego, godz.ll.30, war
sztaty plastyczno-filozoficzne,
11 i 12 lutego, godz.ll.30,
warsztaty plastyczno-filozo
ficzne, z historii ifilozofiisztu
ki, 14 - warsztaty breakdance,
13 lutego, godz. 14- Walka
o miasto, turniej tańca
breakdance.

Pracownia Ceramiczna.
Wojska Polskiego lOa

Warsztaty dla dzieci i młodzie
ży w wieku od 9-15 lat. Zapisy
osobiście lub pod numerem te
lefonu 59 8424707.
2-5 i 9-12 lutego, godz.10-13,
warsztaty rękodzieła: filc, gli
na, recykling - szycie, budowa.nie, malowanie; warsztaty ku
linarne,
6 i 13 lutego, godz. 10, plene
rowy kulig w stadninie koni,
ognisko z kiełbaskami, gry i za
bawy.

Teatr Rondo,
ul. Niedziałkowskiego 5a

2 lutego, godz. 17, zajęcia bale
towe dla dzieci 4-10 lat,
2 i 3 lutego, godz. 11, war
sztaty szczudlarskie dla osób
od 12 lat,
4 i 11 lutego, godz. 10, war
sztaty teatralne,
4 i 5 lutego, godz. 16.15, za
jęcia baletowe dla dzieci 4-10
lat,
6 lutego, godz. 1615, zajęcia
baletowe dla dzieci w wieku
od 4-10 lat,
2-12 lutego Warsztaty „Na
pisz swój scenariusz", termin
zajęć do ustalenia z grupą. Zgło-

W Teatrze Rondo
można nauczyć się
chodzić
na szczudłach
i pisać scenariusz

Już za kilka dni ferie. Nie
trzeba wyjeżdżać z miasta
# W czasie ferii dzieci nie muszą się nudzić. Dziś przedstawiamy ofertę kulturalną
i sportową dla słupszczan. Jutro napiszemy, co organizuje się w Ustce

medialne, zajęcia plastyczne.
Kontakt: 59 8414436.

Galeria Kameralna,
ul. Partyzantów 31a

Warsztaty „Sztuk puk!" dla
dzieci w wieku 7-12 lat: szuka
nie słów, które mają w języku
polskim wiele znaczeń, próba
spojrzenia na język od jego
śmiesznej strony, przetwarza
nie go w twórczy i zaskakujący
sposób.
Zajęcia w dwóch grupach 3-6 i 10-13 lutego, godz. 11-13, za
pisy 515 089 986.

Pływalnia SOSiR,
ul. Szczecińska 69

2-6 i 9-13 lutego - oferta dla
dzieci i młodzieży w wieku
od 6 do 14 lat, nauka pływania
1 doskonalenia technik pływa
ckich połączona z zabawami
oraz elementami ratownictwa
wodnego. Na dużej niecce
• Słupska pływalnia zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat na naukę pływania i doskonalenia technik pływackich połączoną w godz. 11.45,12.45,13.45,
z zabawami oraz elementami ratownictwa wodnego
na małej -13.15,13.45,14.15.
Wejście l zł, a cała uzbierana
szenia osobiście w Teatrze Ron
2 lutego, godz. 12 - Za czym
12 lutego, godz. 12-14 - pod www.mdkslupsk,pl. Przez tę kwota zostanie przekazana
stronę internetową należy też na zwierzęta ze schroniska
do lub pod numerem telefonu Pan tak stoi, czyli zabawa stawy historii sztuki.
13 lutego, godz.12-14 - przed zapisywać się na poszczegól ANIMALS.
59842 6349.
w sklep i szkołę, a także gra
2-12 lutego Warsztaty recy „Reglamentacja".
stawienie słupskiej kolekcji ne warsztaty. Tel. 59 842 50 52
Hala lekkoatletyczna,
tatorskie „Milion słów", termin
3 lutego, godz. 12-14 - gry Witkacego w formie quizow
ul.Madalińskiegol
Biblioteka, filia nr 6.
zajęć do ustalenia z grupą. Zgło i zabawy PRL - prezentacja ży i zagadek.
9-13 lutego w godz. 9-13.30. Fe
szenia osobiście lub pod nume cia dzieci w czasach PRL z wy
14 lutego, godz.12-14 - Ja, re ul. Romera 6
korzystaniem popularnych żyser. Tworzymy film animo 2-6 i 9-13 lutego, godz. 12 - zaję rie z Akademią Małego Lekko
rem telefonu 59 842 63 49.
wówczas zabaw: gry w klasy, wany.
cia plastyczne, techniczne, te atlety - zajęcia sportowe, kon
w kapsle, skakania przez gu
kursy. Odpłatność za zajęcia
MCK. al. 3 Maja 22
15 lutego, godz. 12-14 - bal atralne dla dzieci.
wynosi 100 zł plus 35 zł posiłek.
2-13 lutego w godz.io-15. Półko mę.
karnawałowy księżnej Anny.
Więcej informacji na stronie
lonie dla dzieci ze szkół podsta
4 lutego, godz. 12-14 - przy
Biblioteka, filia nr 3. ul.
www.sosir.pl.
wowych, z rodzin ubogich - za pomnienie dawnych tradycji MDK, ul. Szarych
Zygmunta Augusta 14
jęcia artystyczno- rekreacyjne. kolędniczych, a także omówie Szeregów 8
2-6 i 9-13 lutego, godz. 12 - zaję
Zapisy w sekretariacie MCK, tel. nie mniej znanych świąt, np. 2-12 lutego - MDK zaprasza cia literackie, filmowe, teatral HalaOSR.ul.
59 8431130.
dnia Cyryla i Metodego.
dzieci i młodzież na bezpłat ne, plastyczne, gry planszowe. Niedziałkowskiego 2
2-13 lutego w poniedziałki,
5 lutego, godz. 12-14 - nauka ne zajęcia m.in. wizażu,
Przez całe ferie od poniedział
wtorki, środy w godz. 10-14, za haftu kaszubskiego.
rysunku, nauki gry na gitarze Biblioteka, filia nr 7.
ku do piątku w godz. 8-15 odby
jęcia indywidualne w szkółce
6 lutego, godz. 12-14 - wcie klasycznej i elektrycznej, Garncarska 6
wać się będą bezpłatne mecze,
gitarowej dla stałych i nowych lamy się w rolę bałtyckich pira zajęcia w studiu nagrań, 2-6 i 9-13 lutego, godz. 12 - zaję treningi gry w koszykówkę,
uczestników.
plastyczne, wokalne, fotogra cia teatralne, warsztaty tworze unihokeja i piłkę nożną, turnie
tów.
2-13 lutego w poniedziałki,
7 lutego, godz. 12-14 - Ja, re ficzne, taneczne, malarskie, nia ilustracji, papierowych ku je tenisa stołowego, zajęcia
wtorki, środy w godz. 10-14, in żyser. Tworzymy film animo rytmikę dla najmłodszych. kiełek.
na siłowni. Udział bezpłatny,
Zajęcia odbywają się od
dywidualne zajęcia wokalne wany.
zapisy osobiście w hali, tel. 59
8 lutego, godz. 12-14 - Ta poniedziałku do piątku Biblioteka, Oddział dla
w Studiu Piosenki dla stałych
8430111.
jemnice Słupska - gra miejska. od godz. 9 do wieczora Dzieci i Młodzieży,
i nowych uczestników zajęć.
CH Jantar, ul. Szczecińska
7 i 14 lutego w godz. 10-14 Każda z drużyn otrzyma mapę według grafiku na stronie Grodzka3
warsztaty artystyczne. (15 osób) Słupska, która przeniesie
2-619-13 lutego, godz. 12 - zaję 2 -15 lutego w godz. 13-19 w dni
-kuglarstwo, warsztaty bębniar- uczestników do lat siedemdzie
cia techniczno-plastyczne, tea robocze i 11-19 w weekend
skie, malowanie na szkle, war siątych XX wieku.
tralne, muzyczne, edukacja na dzieci 3-15 lat czeka Labora
sztaty teatralne.
ekologiczna.
Na naukę pływania
torium Robotów, czyli warszta
9 lutego, godz. 12-14 - two
ty budowania robotów, pokaz
rzymy stronę średniowiecznej
i zabawy w wodzie
robotów konkurujących ze so
Centrum
Kultury
i
Języka
MPŚ.ul. Dominikańska 7-9 kroniki, pisząc gęsim piórem.
zapraszają
bą w pokonywaniu labiryntu
Zajęcia dla dzieci szkół podsta
10 lutego, godz. 12-14 - tra
Rosyjskiego,
ratownicy z e
oraz widowiskowe walki robo
Sienkiewicza 19
wowych, które przychodzą dycje rycerskie na Pomorzu.
słupskiej pływalni
2-6 i 9-13 lutego - projekcje fil tów sumo.#
11 lutego, godz. 12-14, Poczta
do muzeum indywidualnie.
Słupsk - gra wielkoformatowa.
mów rosyjskich, pokazy multi © ®
Wstęp na zajęcia - 4 zł.
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Dyżur reportera
Andrzej Gurba

697 770129 (w godz. 12.00-15.00)
andrzej.gurba@gp24.pl

Wzięli sobie do serca
wyborcze obietnice

Mieszkańcy Zatorza protestują przeciwko decyzji o zaniechaniu
przebudowy ulicy Kolejowej w Miastku. Twierdzą, że ich oszukano
rzona. Nie chodzi o remont
z kruszywem, ale o trwałą na
wierzchnię. Będzie taniej niż
w przypadku inwestycji
- stwierdza Ramion.

Miastko
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@gp24.pl

Kilka łopat kruszywa

Mieszkańcy Zatorza protestują
przeciwko decyzji o zaniecha
niu przebudowy ulicy Kolejo
wej w Miastku.
- W ubiegłym roku składali
śmy taki wniosek, ale o porząd
ną drogę walczymy od 2001 ro
ku. Burmistrz obiecał nam, że
ta droga zostanie ujęta w bu
dżecie gminy na 2015 rok. A nie
ma tej inwestycji. Zostaliśmy
oszukani. Jesteśmy traktowani
jak ludzie drugiej kategorii.
Przed wyborami były ładne
obietnice. Wybory się odbyły
i nie ma nic. Tak się nie postę
puje - denerwuje się Ryszard Li
piński, mieszkaniec domu
przy ulicy Kolejowej.

Drogi gruntowe
ważniejsze

• Ryszard Lipiński, mieszkaniec domu przy ul. Kolejowej
w Miastku, powiedział burmistrzowi, że nie dotrzymuje obietnicy

LAT
mieszkańcy czekają
na przebudowę ul. Kolejowej.
W tym roku jej nie będzie

radnych pieniądze przeznaczo
ne na ten cel (700 tys. zł) prze
sunięto do ogólnej remontowej
puli drogowej, a więc już nie
na inwestycje. Ulica Kolejowa
w dużymfragmenciejest dziu
rawa i zalewana wodą.
- Koszt przebudowy całej
ulicy Kolejowej szacowany jest
na około 6 min zł. Chodzi o od
cinek od ulicy Kaszubskiej aż
do ulicy Jeziornej. Teraz miał
być przebudowany tylko odci

Modernizacja ulicy Kolejowej
była ujęta w pierwotnym pro
jekcie budżetu gminy na 2015
rok. Na wniosek koalicyjnych

W skrócie

nek, na którym znajdują się
płyty drogowe (Kolejowa ma
też część asfaltową - dop. re
dakcji) - mówi Roman Ramion,
burmistrz Miastka.
Dodaje, że on zapisał tę in
westycję do budżetu, ale radni
(koalicyjni) mieli inne zdanie. © ®
- Zapewniam jednak, że od
cinek ulicy Kolejowej znajdują a Więcej na naszej stronie
cy się w najgorszym stanie zo Więcej informacji z regionu na naszej
stanie w tym roku wyremonto stronie internetowej
wany. Droga zostanie też posze www.gp24.pl

Bytow
3 lutego w Urzędzie Miejskim
w Bytowie odbędą się konsul
tacje w sprawie przebudowy
drogi nr209między Byto
wem a Suchorzem.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@gp24.pl

To droga wojewódzka. Chodzi
o około 31-kilometrowy odci
nek, który nie jest w najlep
szym stanie (ubytki, koleiny,
brak chodników, a jeśli są, to
zniszczone).
Konsultacje organizuje Za
rząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku. Odbędą się one 3
lutego w Urzędzie Miejskim
w Bytowie (sala nr l, godz. 16).
Osoby zainteresowane będą
mogły zapoznać się z przygoto
waną dokumentacją i zgłaszać
zespołowi projektantów swoje
opinie i uwagi.
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku dostał na opraco
wanie dokumentacji 610 tysię
cy złotych od Zarządu Woje
wództwa Pomorskiego.
Sprawę przebudowy tej dro
gi omawiano już na sesji Rady
Gminy w Trzebielinie.
- Trwa projektowanie prze
budowy drogi wojewódzkiej nr
209 na odcinku Bytów-Suchorze. Udało się wynego
cjować dodatkowo wyremon
towanie około 300-metrowego odcinka do końca Suchorza.
Do nas należeć będzie pokrycie
części kosztów projektu re
montu tego odcinka. Zgłaszali
śmy też potrzebę połączenia

Funkcjonariusze Straży Gmin
nej w Trzebielinie odwiedzili
uczniów klas I-IV miejscowej
szkoły podstawowej. Omówili
zasady poruszania się o zmro
ku poza terenem zabudowa
nym (odblaski). Dzieci otrzy
mały opaski odblaskowe
samozaciskowe i zostały zob
ligowane do ich noszenia. Był
też czas na zadawanie pytań
i pokaz środków przymusu.

Urząd Gminy w Tuchomiu za
stanawia się, czy nie zmienić
godzin urzędowania. Teraz
jest on czynny w godz. 7.30-15.30. Wśród propozycji jest
zmiana godzin (np. w ponie
działki godz. 7.30-16.30,
od wtorku do piątku w godz.
7-15). Mieszkańcy mogą wy
powiedzieć się w ankiecie.
(ANG)

Wójt zastanawia się
nadgodzinami

Bytowscy policjanci zatrzy
mali 35-letniego mężczyznę,
który chciał uzyskać kredyt
na telewizor na podstawie
sfałszowanego zaświadcze
nia o zatrudnieniu.
Policjanci otrzymali infor
mację o mężczyźnie, który
w jednym ze sklepów ze
sprzętem RTV i AGD przed
stawił pracownikom fałszy
w e zaświadczenie o zatrud
nieniu. Chciał kupić na raty
telewizor o wartości 2,8 tys.
złotych. Na miejsce skiero
wany został patrol. Mężczy
zna został zatrzymany

przed sklepem. - Już pierw
sze czynności munduro
wych wskazały, że bytowianin nie pracował w fir
mie, z której miał mieć
zaświadczenie - mówi
Michał Gawroński, rzecznik
prasowy bytowskiej policji.
Mężczyzna był nietrzeźwy.
W organizmie miał ponad
dwa promile alkoholu.
35-latek usłyszał zarzuty
podrobienia dokumentu
oraz usiłowania oszustwa
i próby wyłudzenia kredytu.
(ANG)
©®

Uliszkowic z Suchorzem np.
ścieżką, chodnikiem i chęć
współpracy tym zakresie - in
formował Tomasz Czechowski,
wójt Trzebielina.
Kiedy rozpocznie się moder
nizacja drogi? Finansowanie sa
mej budowy wchodzi w grę
z nowej perspektywy unijnej
2015-2020.
Kierowcy cieszą się z prac
dokumentacyjnych, ale niepo
koi ich brak konkretnej daty fi
nansowania przebudowy.

W bytowskim
ratuszu odbędą się
konsultacje
w sprawie drogi
nr 209
- Nowa perspektywa unijna
to może być 2016 rok, ale i 2020
rok. Nie chcemy czekać na mo
dernizację drogi przez pięć lat.
Na tej drodze dochodzi do wie
lu wypadków i kolizji. Niestety,
też bardzo tragicznych. Jedną
z przyczną jest zła nawierzch
nia, brak porządnych poboczy,
w końcu brak chodników. To
ruchliwa droga, a więc jej prze
budowa i rozbudowa powinny
być priorytetem. Jest ważna dla
zmotoryzowanych, ale i pie
szych - mówią kierowcy.
Na szybkiej modernizacji
bardzo zależy też samorządow
com, stąd też ich deklaracje
w partycypacjifinansowej częś
ci prac. Szczególnie chodzi
o chodniki.#
©®

BYTÓW/POLICJA

Mieszkaniec Bytowa próbował wyłudzić
kredyt na telewizor o wartości 2.8 tys. zł

TUCHOMIE/URZĄD

(ANG)©®

Mieszkańców ulicy Kolejowej
te argumenty burmistrza jakoś
nie przekonują. - Ale czy będzie
lepiej?! Śmiemy wątpić. Coś
nam się zdaje, że remont ma
polegać na wrzuceniu kilku ło
pat kruszywa. Takie prace nic
nie załatwiają. To wyrzucenie
pieniędzy w błoto - mówią
mieszkańcy.
Opozycyjny radny Tomasz
Borowski twierdzi, że jeśli za
miast inwestycji będzie re
mont, to mieszkańcy mogą za
pomnieć o porządnej przebu
dowie tej drogi na kilkadziesiąt
lat.
Dodajmy, że projekt przebu
dowy całej ulicy Kolejowej
przewiduje odsunięcie jezdni
od domów i przybliżenie jej
do torów kolejowych. Z tego
powodu kilka lat temu wycięto
część kasztanowców (były pro
testy mieszkańców). Wycięte
muszą być jednak kolejne wie
kowe drzewa. Aby poszerzyć
drogę, gmina przejęła od PKP
przyległe grunty. •

Weź udział
w konsultacjach
drogowych

BYTÓW/PRZESTĘPSTWO

TRZEBIELINO/STRAŻ

Odblaski dla uczniów
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Zarzuty za kradzież
sprzętu

• Policja odzyskała skradzione
elektronarzędzia. Zostaną
zwrócone właścicielowi

Policja zatrzymała dwóch
mieszkańców Bytowa w wie
ku 17 i 18 lat, którzy kilka razy
okradli garaż ze sprzętu bu
dowlanego i narzędzi. Skra
dzione rzeczy o wartości 13 ty
sięcy złotych zostały odzyska
ne. Młodzi ludzie usłyszeli za
rzuty kradzieży. Grozi im do 5
lat pozbawienia wolności. Do
dajmy, że właściciel sam nie
zgłosił kradzieży. Na trop wła
mywaczy wpadli dzielnicowi.
Odzyskane narzędzia trafią
do właściciela.
(ANG)
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Poradnik

Przełożony źle Cię traktuje - ośmiesza, upokarza? Czujesz się ofiarą mobbingu i myślisz o oddaniu sprawy
do sądu? Sprawdź, jak udowodnić nękanie i czego możesz się domagać.

Czytaj w sobotę w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza"

Jak nie stracić pracy
na własne życzenie

Czy wiesz konkretnie z jakich powodów możesz stracić robotę?
Wyjaśnia to szczegółowo ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy.

Katarzyna Borek
kborek@gazetalubuska.pl

Zgodnie z Kodeksem pracy za
trudniony musi wykonywać
powierzone mu czynności
w sposób staranny oraz dosto
sowywać się do poleceń swoich
przełożonych.
Ważne! Odmowa wykona
nia polecenia przełożonego
może stanowić przyczynę wy
powiedzenia umowy o pracę ale nie w każdej sytuacji! Bo za
danie objęte nakazem nie mo
że być sprzeczne z przepisami
lub z zawartą umową o pracę.
Jeżeli jednak ktoś nie speł
nia podstawowych warunków,
pracodawca może wypowie
dzieć zawartą umowę. - Przy
czyna wypowiedzenia umowy
o pracę musi być jednak uza
sadniona, konkretna i prawdzi
wa - wyjaśnia Łukasz Szpilski,
prawnik Okręgowego Inspekto
ratu Pracy w Zielonej Górze,
który konsultował merytorycz
nie nasz poradnik. Podanie
w oświadczeniu przyczyny po
zornej (nierzeczywistej, nie
prawdziwej) jest równoznacz
ne z brakiem jej wskazania (wy
rok
Sądu
Najwyższego
z 13.10.1999 r., IPKN 304/99).
Pracodawca przygotowując
wypowiedzenie umowy o pra
cę, powinien opisać konkretne
zdarzenia będące przyczyną je
go decyzji o wypowiedzeniu
umowy w taki sposób, by unik
nąć później zarzutu braku kon
kretności ten przyczyny.
Przesłanki zwolnienia nie
mogą być subiektywną, stron
niczą opinią przełożonego! Mu
szą być potwierdzone:
• rzeczywistym brakiem za
angażowania w wypełnianie
obowiązków;
# sytuacją, gdy zatrudniony
nie osiąga wyników przewi
dzianych dla tego stanowiska.
Ocenę pracowników można
uzależnić od zajmowanego sta
nowiska. Inne powinny być
wymagania wobec podwładne
go na stanowisku szeregowym,

# Pracowniku, to opłaca się
wiedzieć!
Rozwiązanie umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracow
nika nie może nastąpić po u pły
wie jednego miesiąca od uzyska
nia przez pracodawcę wiado
mości o okoliczności uzasadnia
jącej rozwiązanie umowy.
# Przyczyną wypowiedzenia
umowy o pracę nie może być
między innymi:
a) osiągnięcie wieku emerytalne
go - nabycie prawa do emerytury
samo w sobie nie stanowi przy
czyny uzasadniającej wypowie
dzenie pracownikowi umowy
o pracę (uchwała SN
z21.01.2009 r., IIPZP13/08);
b) wskazanie, że „pracownik nie
spełnia oczekiwań pracodawcy
w związku z zajmowanym stano
wiskiem" bez konkretyzacji (wy
rok SN z 12.12.2001 r.,1 PKN
726/00);
c) wskazanie „niewłaściwe wy
wiązywanie się z obowiązków
pracowniczych" (wyrok SN
z1.10.1997 r., I PKN 315/97).
# Wypowiadając umowę
o pracę, pracodawca musi po
dać przyczynę zwolnienia tyl
ko w przypadku, gdy została
zawarta na czas nieokreślony.
W przypadku wypowiedzenia
umowy o pracę zawartej
na okres próbny, na czas zastęp
stwa czy na czas kreślony taki
wymóg nie istnieje, a uzasadnie
nie pozostaje wyłącznie kwestią
dobrej woli pracodawcy.

• Odmowa wykonania polecenia szefa może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.

a inne wobec osób na stanowi
skach kierowniczych i samo
dzielnych. Pracodawca ma pra
w o dobierać sobie kadrę pra
cowniczą, a zwłaszcza kierow
niczą, tak, aby zapewniała efek
tywność działań, gdyż od ich
umiejętności zależy, czy firma
będzie konkurencyjna na ryn
ku (wyrok SN z 2 września 1998
r.,IPKN 271/98).

Liczy się też dobro firmy

Kodeks pracy wspomina także
o obowiązkach pracownika do
tyczących:
# dbałości o dobro zakładu
pracy;
# ochrony jego mienia;
# zachowania w tajemnicy in
formacji, które mogłyby nara
zić pracodawcę na szkodę.
Zapamiętaj: jeżeli naruszysz
powyższe zasady, możesz spo
dziewać się wypowiedzenia
umowy o pracę.
Chodzi tu na przykład
o przywłaszczenie jakiejś rze
czy, która należy do firmy, bra

ku dbałości o sprzęt czy urzą
dzenia wykorzystywane w co
dziennej pracy.

(wyrok SN z 23.09.2003r. IPK
487/03).

Za konfliktowośćteż
można „wylecieć"

Nadmierna absencja chorobo
wa, co do zasady, może być
przyczyną wypowiedzenia
umowy o pracę. Jednak należy
to rozpatrywać w odniesieniu
do konkretnego stanu faktycz
nego (wyrok SN z 11.07.2006 r.,
I PK305/05, wyrok z 21.10.1999
r., I PKN 323/99, wyrok SN
z 5.10.2005 r., I PK 61/05).

Przyczyną uzasadniającą wy
powiedzenie umowy o pracę
może być nieprzydatność za
wodowa pracownika, ale też:
# konfliktowość - jako cecha
osobowa i wynikający, z niej
niezawiniony przez danego
pracownika, brak umiejętnoś
ci pracy w zespole (wyrok SN
z dnia 15.04.1999 r., IPKN
14/99);
# odmowa podpisania przez
pracownika umowy o zakazie
konkurencji (wyrok SN
z 12.02.2013L H PK165/12).
Wyrażana w obecności in
nych podwładnych w obraźliwych słowach dezaprobata de
cyzji prezesa zarządu czy kie
rownika zakładu pracy uspra
wiedliwia utratę zaufania
do pracownika i uzasadnia wy
powiedzenie umowy o pracę,
które jest zwykłym sposobem
rozwiązania umowy o pracę

Chorować wolno, ale...

Poznaj regulamin
swojego zakładu

Przestrzeganie regulaminu pra
cy oraz ustalonego w zakładzie
porządku należy do podstawo
wych obowiązków zatrudnio
nego. A pracownik, który roz
poczyna pracę na określonym
stanowisku w firmie, ma obo
wiązek zapoznać się z zadania
mi wynikającymi z pełnienia
określonej funkcji oraz zaak
ceptować te warunki. •

# Niestety, robotę możemy
stracić również wtedy, gdy nic
złego nie zrobimy...
Przepisy Kodeksu pracy regulują
dopuszczalność rozwiązania
umowy o pracę bez wypowie
dzenia z uwagi na długotrwałą,
usprawiedliwioną nieobecność
pracownika. Pracodawca może
rozwiązać umowę bez wypowie
dzenia - bez winy pracownika jeżeli jego niezdolność do pracy
wskutek choroby trwa-, a) dłużej
niż trzy miesiące - gdy był za
trudniony u niego krócej niż
sześć miesięcy; b) dłużej niż łącz
ny okres pobierania z tego tytułu
wynagrodzenia i zasiłku oraz po
bierania świadczenia rehabilita
cyjnego przez pierwsze trzy mie
siące - gdy był zatrudniony co
najmniej sześć miesięcy lubjeżeli
niezdolność do pracy spowodo
wana została wypadkiem
przy pracy/chorobą zawodową.

©i)

e Więcej na naszej stronie

Inne ważne i praktyczne informacje
prawne znajdziesz na portalu
www.stref5Lblznesu.pl

DNI
maksymalnie tyle można być
na zwolnieniu. Okres zasiłkowy
nie może być przedłużony.

Dyscyplinarkę możemy
dostać w razie ciężkiego
naruszenia podstawo
wych obowiązków pra
cowniczych.

Dyscyplinarka a Kodeks Pracy
My mówimy o zwolnieniu dy
scyplinarnym, Kodeks pracy nazy
wa to rozwiązaniem umowy o pra
cę bez wypowiedzenia z winy pra
cownika. Może nastąpić w ściśle
określonych przypadkach - w razie
ciężkiego naruszenia podstawo
wych obowiązków pracowni
czych. Ich rodzaj zależy od sytuacji
i charakteru pracy. Zdarzenia lub
niedopełnienie obowiązków zaw
sze muszą być zawinione.

Jak to się ocenia
Przy ocenie, czy miało miejsce
naruszenie podstawowych obo
wiązków w sposób ciężki trzeba
brać pod uwagę całokształt oko
liczności sprawy świadczących
0 zawinieniu, aby w ten sposób
określić stosunek psychiczny pra
cownika do obowiązków oraz
świadomość i wolę ich naruszenia.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w
wyroku z17.11.2005 r. (II APa
103/04) stwierdził, że ciężkie na
ruszenie podstawowych obowiąz
ków pracowniczych w rozumieniu
art. 52 § 1 pkt 1 k. p. musi być spo
wodowane świadomie, w sposób
zawiniony i stanowić zagrożenie
dla interesów pracodawcy.
Uwaga, to trzeba wiedzieć
Są sytuacje, gdy nawetjednora
zowy wyskok uzasadnia zwolnie
nie dyscyplinarne! Dzieje się tak
wtedy, gdy pracownikowi można
przypisać wysoki stopień winy lub
gdyjego zachowanie spowodowa
ło znaczne szkody pracodawcy.
Za ciężkie naruszenie podstawo
wych obowiązków, uzasadniające
zwolnienie dyscyplinarne, może
być uznane np.: oddalenie się bez
pozwolenia z miejsca pracy; po
ważne naruszenie zasad BHP; od
mowa wykonania polecenia służ
bowego; obrażanie, wyzywanie
kolegów.- wykorzystywanie zwol
nienia lekarskiego niezgodnie
z przeznaczeniem; nietrzeźwość
pracownika. Dyscyplinarkę może
dostać również pracownik, który:
w czasie trwania umowy popełni
gdziekolwiek (nawet poza firmą)
1 jakiekolwiek (bez związku z pra
cą) przestępstwo uniemożliwiają
ce dalsze zatrudnianie go na zaj
mowanym stanowisku (przestęp
stwo musi być oczywiste jak ujęcie
na gorącym uczynku lub stwier
dzone prawomocnym wyrokiem,
od któregojuż nie można się
odwołać); z własnej winy utracił
uprawnienia do wykonywania
pracy na danym stanowisku
(na przykład, gdy zawodowy kie
rowca pozbawia się prawajazdy).
(KB)
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Pieniądze

Pierwszym pomysłem jaki przychodzi do głowy gdy myślimy o oszczędzaniu
energii będą prawdopodobnie energooszczędne żarówki. Jednak na oświetlenie
przeciętne polskie gospodarstwo domowe zużywa zaledwie 20 procent energii.
czytaj na www.strefabiznesu

Kurs franka spada, ale
nie warto kupować
WMuty

Wtorek na rynku walutowym
upływa pod znakiem zwięk
szonej zmienności szwajcar
skiego franka. Nie ominęło to
również Połski
MardnKiepas
dyrektor działu analiz Admirał Markets

Kurs frank/złoty, który wczoraj
spadł z 4,28 zł do 4,1569 zł
na koniec notowań, na chwilę
zszedł do 4,0618 zł, żeby na
stępnie szybko wrócić ponad
4,17 zł. U źródeł tych gwałtow
nych wahań znalazła się para
euro/frank, która najpierw
mocno rosła w reakcji na spe
kulacje i słowa wiceszefa Naro
dowego Banku Szwajcarii (SNB)
o możliwej interwencji waluto
wej, a następnie miała miejsce
silna realizacja zysków.
Rynek szwajcarskiego fran
ka w dalszym ciągu jest roz
chwiany po wydarzeniach z 15
stycznia, a w mniejszym stop-

Kurs franka
na koniec tego
roku powinien
spaść poniżej
czterech złotych

niu po uruchomieniu przez
ECB programu QE. Dlatego sil
ne wahania kursu - niezależnie,
czy jest to ruch w górę, czy też
w dół - nie mają jeszcze żadnej
wartości prognostycznej. Do
skonale obrazuje to wczoraj
szy dzień, gdy na przestrzeni
dwóch godzin notowania
frank/złoty najpierw spadły
z 4,15 zł do 4,0620 zł, żeby
chwilę później wrócić powyżej
4,14 zł. Sytuacja na rynku fran
ka oczywiście będzie się powo
li stabilizować. Niemniej nie by
łoby niczym zaskakującym,
gdyby pozostał on „rozdygota
ny" do połowy lutego, a może
nawet do jego końca. Jeżeli po
minąć najbliższy okres, który
dla franka będzie wciąż okre
sem mało stabilnym, a co się
z tym wiąże trudno prognozo
wać kurs szwajcarskiej waluty,
to w perspektywie kolejnych
kwartałów
notowania
frank/złoty będą powoli się osu
wać. Za takim scenariuszem
przemawiają zarówno wieś
ci płynące z polskiej gospodar
ki, jak i spodziewane pogorsze
nie sytuacji w Szwajcarii w na
stępstwie skokowego umocnie
nia franka.
Dlatego jest realne, że kurs
frank/złoty będzie kończył rok
2015 poniżej poziomu 4 zł. Z te
go też względu robienie teraz
zapasów franka jest chybioną
strategią. S

Przyszli emeryci dziś
muszą bić na alarm
# Możemy sami odkładać na przyszłą emeryturę, ale tylko gdy
dostaniemy gwarancję, że jest to bezpieczne i nie zmieni się prawo
Zbigniew Biskupski
z.biskupski@polskatimes.pl

W tym roku w Polsce liczba
emerytów sięgnie 5,2 min osób,
a liczba ubezpieczonych podle
gających ubezpieczeniu eme
rytalnemu wyniesie około 14,7
min osób. W chwili obecnej
na jednego emeryta przypada
około trzech osób, za które od
prowadzane są składki.
W2050 r. proporcje te zmie
nią się na tyle, że pierwsza gru
pa zwiększy się o milion, a dru
ga zmniejszy się aż o 2 min
osób. Na jednego emeryta bę
dzie więc przypadało już tylko
około dwóch osób, za które od
prowadzane są składki, a prog
nozy mówią, że liczba ta będzie
dalej maleć.
Zdaniem ekspertów firmy
doradczej Deloitte te pesymi
styczne prognozy oraz zjawisko
skądinąd pozytywne - syste
matycznego wydłużania się ży
cia Polaków - wskazują na silną

potrzebę dodatkowego, samo
dzielnego oszczędzania na sta
rość. Warunkiem koniecznym,
który pozwoli uniknąć kata
strofy emerytalnej, jest stwo
rzenie prostego, trwałego, bez
piecznego III filaru, który za
chęci Polaków do zadbania
o swoją przyszłą emeryturę.
Oszczędzanie powinno się stać
popularne i modne.
- Wiemy na pewno, że musi
się zmienić rola osób starszych
na rynku pracy, tak aby
po przejściu na emeryturę nie
doświadczały one ubóstwa.
Świadczenia społeczne nie na
dążą bowiem za kosztami
utrzymania przyszłych emery
tów - mówi Renata Onisk,
aktuariusz Deloitte.
- Przyszłe emerytury będą
niskie, a to spowoduje, że coraz
więcej osób może znajdować
się poniżej progu minimalnej
emerytury, co w konsekwencji
wymagać będzie dopłaty z bud
żetu do emerytury minimalnej
- dodaje Tomasz Hasiów, star
szy konsultant w Dziale Usług
Aktuarialnych Deloitte.

Czy stać nas na rozrzutność w kwestii
zbrojenia polskiej armii?
OphSi
Narażamy się na sytuację,
w której słono zapłacimy
za helikoptery, których zada
nia z powodzeniem mógłby
realizować tańszy sprzęt
Łukasz Kister
redakcja@polskatimes.pl

Polska zamierza w ciągu kilku
lat wydać ok.l i mld zł na zakup
śmigłowców - chodzi o 70 ma
szyn. Nasz budżet nie jest jed
nak z gumy - nie stać nas na to,
aby polska armia mogła prze
płacać lub kupować sprzęt nieodpowiadający jej potrzebom.
Problem w tym, że ktoś przyjął
błędną koncepcję zakładającą,
że wszystkie śmigłowce - nie
zależnie od zastosowania - ma
ją być oparte na wspólnej plat
formie. Ten fakt może niestety

• DR ŁUKASZ KISTER. ekspert
do spraw bezpieczeństwa
Instytutu Jagiellońskiego, były
funkcjonariusz Wydziału
Ochrony Interesów
Ekonomicznych Sił Zbrojnych
Służby Kontrwywiadu
Wojskowego

zaprzepaścić szansę na realną
modernizację w polskiej armii.
Jedna platforma to mniejszy
wydatek na części, obsługę itd.
-to jeden z argumentów uzasad
niających podstawowy wymóg

przetargu. Ta koncepcja nie jest
nowa. Już kilka lat temu bezsku
tecznie próbowano wdrożyć
ideę „narodowego programu
śmigłowcowego", w ramach
którego planowano zakup po
nad 150 śmigłowców dla wojska,
służb MSW i pogotowia ratun
kowego, opartego na jednej plat
formie. Teraz MON próbuje
wejść do tej samej rzeki i popeł
nić ten sam błąd.
Dla przeciętnego Kowalskie
go różnice pomiędzy poszczegól
nymi typami śmigłowców mogą
być niezauważalne albo nieistot
ne - dlatego opinia publiczna
i media mało uwagi poświęcają
temu problemowi. W rzeczywi
stości dwa podobnie wyglądają
ce z zewnątrz wiropłaty mogą
- z powodu odmiennego wypo
sażenia - różnić się w cenie na
wet o kilkadziesiąt procent.
Zakładając, że wszystkie za
kupione przez MON śmigłow

Dodatkowo część emerytów
będzie mogła potrzebować
wsparcia innych instytucji, gdy
przekroczony zostanie przez
nich próg uznawany za próg
ubóstwa.
Według prognoz specjali
stów NBP emerytury od 25
do 50 proc. osób przechodzą
cych na emeryturę w 2060 r.
mogą nie przekraczać progu
emerytury minimalnej i będą

PROC. EMERYTÓW
w 2060 r. może nie dostać
z ZUS emerytury nawet
w minimalnej wysokości

wymagać dopłaty z budżetu
państwa.

Gwarancja trwałości

Opublikowany niedawno ra
port Towarzystwa Ekonomi
stów Polskich proponuje trzy

warianty zmian: ulgę podatko
wą (zmiana w istniejącym już
IKZE), jednorazową dopłatę
do oszczędności oraz automa
tyczne zapisanie do PPE.
Eksperci Deloitte apelują
do rządzących, by nie zwlekali
z tymi zmianami. Aby system
dobrowolnych ubezpieczeń
społecznych działał sprawnie,
powinien być przede wszystkim
trwały. Musi istnieć gwarancja,
że nie będzie podlegał zmianom
prawym, a warunki ustalone
początkowo nie mogą zmienić
się na gorsze. Ponadto powinien
być bezpieczny. Oszczędzający
muszą mieć pewność, że pienią
dze, które oszczędzają, faktycz
nie do nich trafią, gdy przejdą
na emeryturę.
Oszczędzający muszą mieć
pewność, że podejmując wysi
łek samodzielnego odkładania
na emeryturę, nie napotkają
w przyszłości na zmiany, które
spowodują, że to, co dziś wyda
wało się rozsądne, straci sens
czy wręcz będzie nieopłacalne
- mówi Renata Onisk. •
©<E>

GOSPODARKA

Mniej barier dla
przedsiębiorców
Wskaźnik wolności gospodar
czej w Polsce wynosi 68,6 pkt,
co plasuje nasz kraj na 42. po
W grudniu przybyło
zycji wśród gospodarek świata
bezrobotnych
- takie wnioski płyną z ogło
W grudniu 2014 r. w porówna szonego we wtorek indeksu
niu do listopada 2014 r. odno
wolności gospodarczej The
towano wzrost liczby bezro
Heritage Foundation i „Wall
botnych oraz stopy bezrobo
Street Journal". Jest to awans
cia, natomiast w stosunku
aż o osiem miejsc w stosunku
do analogicznego okresu 2013
do ubiegłego roku. To najlep
r. zaobserwowano spadek za
szy w historii tego raportu wy
równo liczby bezrobotnych,
nik Polski. Na przestrzeni
jak i stopy bezrobocia, poin
ostatnich pięciu lat Polska po
formował wczoraj GUS.
prawiła swój wynik o 4,5 pkt.
Większa niż przed miesiącem
Przyczyniła się do tego popra
i przed rokiem była liczba bez wa w zakresie poziomu ko
robotnych nowo zarejestro
rupcji (+5,2), fiskalizmu
wanych. Więcej osób niż w li (+6,0), wydatków publicznych
stopadzie 2014 r. i grudniu
(+3,9) oraz polityki monetar
2013 r. wyrejestrowano z urzę nej (+3,5). - Takie bariery to
dów pracy. W końcu grudnia
w zasadzie „bezkosztowe" re
2014 r. do urzędów pracy zgło zerwy. Sami krępujemy sobie
ręce i hamujemy swój rozwój
szono mniej ofert pracy niż
- powiedział Robert
w listopadzie 2014 r., ale wię
Gwiazdowski, prezes Warsaw
cej niż w analogicznym okre
Enterprise Institute.
sie 2013 r.
PHACA

ce mają bazować na jednym ty
pie, narażamy się na sytuację,
w której słono zapłacimy za he
likoptery, których zadania z po
wodzeniem mógłby realizować
tańszy, mniejszy albo mniej bo
gato wyposażony sprzęt.
Proces zakupu śmigłowców
dla wojska jest już spóźniony
o kilka lat. W dodatku - jak po
kazała niedawna historia z wy
cofaniem się z przetargu przez
firmę Sikorsky/PZL Mielec,
po którym przedłużono czas
składania ofert - wciąż jest prze
ciągany, właściwie bez podania
przyczyny. Każdy miesiąc zwło
ki to strata dla polskiej armii. Je
śli jednak z opóźnienia miałoby
wynikać urealnienie warunków
przetargu i spowodowanie, że
11 mld zł będzie wydane bar
dziej efektywnie i zgodnie z po
trzebami, jest to cena, którą mo
że warto zapłacić. #
(ZB)
©0

(ZB)
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REKLAMA

DBAMY O TWOJE 1

KLINIKA UZDROWISKOWA"

^Pod Tężniami"

KLINIKA UZDROWlskowa „Pod Tężniami" w Ciechocinku

Im. Jena Pewta II

Czy cierpisz na?
•
•
•
•
•
•

bóle kręgosłupa, dyskopatie
rwę kulszową
migreny kręgopochodne
bóle mięśni i stawów
stany zapalne stawów
stany po urazach i operacjach
ortopedycznych
• ostrogi piętowe
• łokieć tenisisty i golfisty
• nadciśnienie tętnicze

Przyjedź na pobyt leczniczy z zabiegami
7 dniowe lub dłuższe pobyty w terminie 01.02 - 02.04.2015 r.

# posiłki wformie bufetu szwedzkiego
# 25 zabiegów na 7 dni pobytu

#
e
#
#

dwa badania lekarskie oraz badanie postawy lub stóp
wstęp na basen oraz do zespołu saun do 90 minut dziennie
seans w Kryształowej Komnacie Solnej do 45 minut co drugi dzień
wstęp na wszystkie Imprezy kulturalno-rozrywkowe

Klinika Ułdrowiskowi „Pod Tęłnłumi" im, Jan# Pewta ll
ul, WaWnlana 7,87-720 Ciechocinek

M 54416 7000

www.podteHileml.pt
merwaoja#podte*niami,pi

Bohater z K ę d z i e r z y n a n a T w o i m p o l u
Teraz w nowej szacie!

v

zwiększona trwałość $ wycłłuzony

rown» »niu-t n v i

ZAKsan
4 M 1 0 K#d#iefgym»K@śl% ul Mestewa 3QA
tel
4 i t » t & fax
48126 2?

autoryzowany
dystrybutor:

ULENBERG

Magazyn Pedło

Magazyn Potęgowo

78-320 Połczyn Zdrój
Tel./fax +48 94 364 55 9 0

ul. Kościuszki 10
Tel. +48 59 81153 36

+48 604 251 190

+48 694 481 883

www.ulenberg.pl

r 4 #,i <C*vC#>,1
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Dziękujemy
za zaufanie!

4

D

KrzysztofNałęcz
redaktor

naczelny

„Głosu"

kr2ysztof.naUtt@mediaregiorudt1e.pi

Obcowanie
z g a z e t ą ,t o c z y s t a

s

p r z y j e m n o ś ć , relaks.
M o m e n t wyciszenia

/4

iskupienia.

W REGIONIE
GŁOS
POMORZA

GŁOS
K

*S/M

SŁUPSK

zięki Państwu od kilku lat utrzymujemy
pozycję lidera w regionie. Codziennie
czyta nas blisko 180 tysięcy osób. Głos
przekazuje wiadomości uporządkowane,
usystematyzowane, wielokrotnie sprawdzone,
a więc wiarygodne.Okazuje się, że wiele osób styka się z naszym
tytułem i chętnie po niego sięga, nawet nie
kupując go regularnie.
Gazeta zakupiona przez jednego czytelnika,
przechodzi często przez ręce również innych
osób i jest czytana, co powoduje, że czytelnictwo
Głosu utrzymuje się na tak wysokim poziomie.
Czytamy w restauracji, w poczekalni gabinetu
lekarskiego, w pociągu. Korzystanie z gazety
mamy niejako zakodowane i odruchowe.
Obcowanie z gazetą, to czysta przyjemność,
relaks, moment wyciszenia i skupienia.
Bardzo Państwu dziękujemy, że od ponad 60 lat
jesteście z nami.

Codziennie czyta nas
blisko 180 tys. czytelników

INSI

SŁAWNO

GŁOS

Głos - Dziennik Pomorza
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1778 1 2
BYTÓW
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Gazeta Wyborcza
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Super Express

31 509

Polska Dziennik Bałtycki

—
N
- STARĆ™
SZCZECI!

GRYFINO;

CZŁUCHÓW

^

-

22 865

Przegląd Sportowy

22236

Czytelnictwo
w woj. zachodniopomorskim
i b y ł y m słupskim(SCPW)
Źródło: "Polskie Badania Czytelnictwa",
realizacja MillwardBrown, Fale [9]: styczeń
2014: wrzesień 2014, wskaźnik SCPW,
woj. zachodniopomorskie lub byłe
woj. słupskie, n = 1626, opracowanie
Media Regionalne Sp. z o.o., wybrano
dziennik z SCPW > 1,3%

sVe#jBl

PoMSSś

UW»»# 6

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 29 stycznia 2015 *

Drobne

Jak zamieścić ogłoszenie drobne:
• W Biurze Ogłoszeń: 94 347 3516
• Wysyłając SMS: 7968
•Wchodząc na portal: nadaj.pl

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
• NIERUCHOMOŚCI
• HANDLOWE
• MOTORYZACJA

Ogłoszenia drobne //23
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• FINANSE/BIZNES
• NAUKA
• PRACA

finanse b i z n e s
kredyty, pożyczki
S014004669A

Pożyczka
przedwy płatowa

• r ó w n i e ż z z a j ę c i a m i komorniczymi,
emeryci i r e n ciśc i , prowadzący
działalność, rolnicy
• Wypłata natychmiast!!!
• D o g o d n e w a r u n k i spłat
• Możliwość prolongowania termi nu
płatności

t e l . 600-600-268
532-518-511
• ! ! ! ! ! ! KREDYTY bez sprawdzania
w BIK i kredyty na oświadczenie do
500.000 zł. Z Komornikiem do 2.200 zł,
ul. Myńska 17.94/342-30-60. (GK)
"PROFIT-FINANS" Spłata innych.
59/840-22-72,510-087-022. (GP)
Ale szybka gotówka - nawet 10
OOOzI! Proste zasady, bez zbędnych
formalności Provident Polska SA:
600-400-295 (taryfa wg opłat opera
tora). (GS)
BIURO KREDYTOWE, Koszalin, Połtawska 1, teL 94/34-22-199. (GK)
• GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. (GK)
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
(GP)
POŻYCZKA! Trzydziestka! Formal
ności telefoniczne. Codziennie,t e l
694-781-781. (GS)

• ZDROWIE
• USŁUGI
• TURYSTYKA

han dl owe
antyki
• Butelki, widokówki, porcelanę,
militaria i inne starocie kupię, tel.
506-022-528. (GP)

! ! ! ! ! ! Drewno Słupsk, 604-515-546.
(GP)
• ! ! ! ! ! Drewno sprzedam 695-795-953.
(GK)
• DREWNO kominkowe, 601-437-205.
(GP)
• Drewno opałowe suche 80zł/mp,
brykiet drzewny llzł/25kg, 601935601
(GP)
• DREWNO tanio! 531-682-290 (GK)
» Producent odzieży poszukuje odbior
ców, tel. 692666643. (GK)
WĘGIEL, MIAŁ - TANIO!! SKŁAD OPA
ŁU. Koszalin uL LECHICKA 56. Teł
943426523 (GS)
WORKI foliowe, stretch, produkcja,
sprzedaż, 602-723-619. (GP)
ZŁOM kupię, potnę, przyjadę i od
biorę, teL 607-703-135. (GP)

SAD REJONOWY W KOSZALINIE VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY
po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. w Ko
szalinie na rozprawie, sprawy sygn. akt VII GUp
32/13 w postępowaniu upadłościowym Urszuli
Jasińskiej ze Świdwina postanawia:
1/ umorzyć
postępowanie
upadłościowe
Urszuli Jasińskiej ze Świdwina, numer PESEL
70052410021
2/ obwieścić o zakończeniu postępowania w dzienni
ku "Głos Koszaliński" oraz w "Monitorze Sądowym
I Gospodarczym".

AKUS

nic nie płacisz Z a zgłoszenie
nic nie płacisz jeśli sprzedasz sam

/ o STRATY-CZYSTYZYSK
BEZPŁATNIE POMAGAMY PRZY KREDYTACH
ul. Zwycięstwa 143

(obok Związkowca)
tel. 661-697-666
www.abakus-nieruchomosci.pl
I piętro, po remoncie,
1-pok. (27), rej. Gierczak,
118.000,-klucze w biurze
0% prowizji od Kupującego
balkon, ogródek, 4-pok. (72),
rej. Jagoszewskiego, 237.000,-

T Y L K O U NAS 2-pok., po
remoncie, rej. Moniuszki,
135.000,-klucze w biurze

auto sprzedaż
• BMW E46,320D, 1999r. 886-188-828
(GK)
• CORSA C 1,0,2005r., 511392952. (GK)
• OPEL f rontera (1993). Tanio!
606-611-939. (GK)
• Toyota Aygo XII 2011r. 21.500 zł, stan
bardzo dobry, 606-944-321, (GK)
• VW Passat, 1.9 tdi, 1998 r. cena 6200
zł, 512-166-933 (GK)
•www.max-car.pl 94/346-59-63. (GK)
usługi
* ! ! ! ! ! ! Promocja tłumiki, katalizatory,
filtry DPF FAP, tel. 94/342-05-97. (GK)

Wójt Gminy Będzino
informuje, że zgodnie
z art. 35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami w siedzibie
Urzędu Gminy Będzino na tablicy
ogłoszeń wywieszono wykaz:
nr 1/01/2015 nieruchomości
przeznaczonych do najmu
na okres do 3 lat.

"OMEGA "- wyceny, obrót
Słupsk,u l Starzyńskiego 11.
teL 59 8414420,601654572
www.nieruchomoscLslupsk.pl"
(GP)
# 2-pok. 53 m2, Wańkowicza,
607-163-421 (GK)
»2-pokojowe bez pośredników, 46,5m2,
119,900zł, możliwość zakupu działki
i garażu, 94/341-61-20. (GK)
® 2-pokojowe, nowy blok, 37mkw, l-p.
Darłowo, 502-50-60-28. (GK)
• 3-pokojowe, Rosnowo, 730-033-090
(GK)
Mieszkania - atrakcyjna lokali
zacja i cena. Miejsca postojowe
u l Traugutta i Nowowiejskiego.
94/341-56-05 606-132-110 (GK)

• BIURO Serenada. 510-580-466. (GP)

auto kupno

• ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
• GASTRONOMIA

dołącz do grona zadowolonych Klientów

matrymonialne
motoryzacja

Biuro Ogłoszeń oddział Słupsk:
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk
tel. 59 848 8103
fax 59 848 8156

• MATRYMONIALNE
• RÓŻNE
• KOMUNIKATY

A

UMALOWANIE, remonty 500-354-255.
(GK)
• STYROPIAN producent, dostawa
52/331-62-48. (GK)

K015001109A

OBWIESZCZENIE

• BANK KWATER
• ZWIERZĘTA
• ROŚLINY. OGRODY

materiały budowlane

•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Pożyczki bez BIK z dojazdem do klien ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Auto skup 534-561-456.
(GK)
ta również z zajęciem komorniczym tel.
606-385-085 lub 600-500-626. (GS)
• ! Auta i busy T-4 powypadkowe kupię,
sprzedaż części, tel. 504-672-242. (GS)
Szybkie pożyczki bez zaświadczeń
• AUTO skup powyżej 2000r ,całe,
od 1.000 do 100.000 zł bez BIK!!!
uszkodzone, tel. 605-44-32-26. (GK)
Pożyczki dla zadłużonych!!!
AUTO skup wszystkie, 695957907.
Pożyczki na spłatę komornika!!!
(GP)
szybkigrosŁpI (N)
• AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50,
biura rachunkowe
606-206-077. (GP)
• ! ! Księgowość, kadry, pity
AUTOSKUP skupujemy każde pojaz
94/341-60-60 (GK)
dy, płacimy nawet za wraki, oferuje
• Księgowość, podatki, płace, rozlicze
my najwyższe ceny. teL 536-079-721.
nia roczne tel. 535-976-264. (GK)
(GS)
• PODATKI ZUS kadry 696427660. (GK) •SKUP aut najlepsze ceny, 792307793.
(GP)
• ! ! ! ! ! SKUPUJEMY długi gotówka!
Koszalin, tel. 94/347-32-86. (GK)
# ! ! ! POMOC dla osób zadłużonych.
94/716-51-83. (GK)
# ! ! Dworzec PKP pon-nd. 8.00-24.00
skup, sprzedaż, zastaw 662-01-01-02
(GK)

Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin:
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin
tel. 94 347 3516,347 3511,347 3512
fax 94 347 3513

mieszkania do wynajęcia
II piętro, loggia po remoncie,
3-pok. (60), ej
205.000,-KUF' BEZ PROWIZJI
0% prowizji od Kupującego
komfortowy dom dla 2 rodzin,
rej. Emki, tylko 557.000,T A N I E 3-pok., balkon,
"tak jak stoi", szybkie
wydanie, tylko 169.000,2-pok. (46),z wyposażeniem,
loggia, rej. Żeromskiego,
168.000,-do n e g o c j a c j i

nauka
szkoły
KIERUNKI policealne, medyczne, na
bór, www.socjoterapia.org, Koszalin,
teL 502-503-814. (GK)
korepetycje
# "DE-EM" korepetycje, (94)348-0-347.
(GK)

nieruchomości

# 1,2-os. + ineternet, 506-198-981. (GK)
• 2-pok. 42 m2, centrum, 696-384-394
(GK)

P™'AMA

• ROLNICZE
• TOWARZYSKIE

Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin:
ul.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
tel. 9148133 61,48133 67
fax 91433 48 60
Ogłoszenia pochodzą:
(GK) - obszar koszaliński
(GP) - obszar słupski
(GS) obszar szczeciński

• Wynajem biur i magazynów,
947110930, www.biurowiec-koszalin.
pl(GK)

• 2-POK. Kobylnica tanio, 668-902-772.
(GP)
• 2-POK. umeblowane 94/34-056-89.
(GK)
•2-POk. umeblowane, 692-394-611.
(GK)

lokale użytkowe - wynajmę

• 2-POK., K-lin, os. Orla, 602-280-851.
(GK)
• 2-pokojowe na wsi, 785-901-949. (GK)
• 2-pokojowe parter Słupsk, 604620809
(GP)
•3-POK. osiedle Przylesie, 502-403-775.
(GK)
• KAWALERKA 662-079-149. (GK)
• KAWALERKA mała, 607-488-279. (GK)
• Kawalerka w domku, 881-218-122.
(GK)
• KAWALERKA, 785-770-510. (GK)
• Kołobrzeg 70 m2 od zaraz,
799-30-11-77 (GK)
• Noclegi zaocznym, 512-957-770 (GK)
• PIĘTRO w domku jednorodzinnym,
697-470-520. (GK)
• Pokój Słupsk centrum, 500800032.
(GP)
• POKÓJ z Internetem, 501-66-44-49.
(GK)
lokale użytkowe - do wynajęcia
LOKAL handlowo-usługowy, Mm 2 .
Poddąbie/k Ustki, 602723619 (GP)
• LOKAL Słupsk, centrum, 500800032.
(GP)
• Magazyn 100 m2,606-614-218. (GK)

(N) - ogłoszenie
z internetowego
systemu ogłoszeń
www.nadaj.pl

• Poszukuję do wynajęcia pomiesz
czenia magazynowo - garażowego do
2
50m ,507-827-271. (GK)
działki, grunty - sprzedam
• budowlaną 9 ar, Rokosowo, super
lokalizacja, bardzo tanio 570-968-862
(GK)
• Osiedle Europejskie i Kryształowe
sprzedaż działek, tel. 725-777-888. (GS)
działki, grunty - kupię
• Grunty orne w gm. Ustka kupię,
725-679-866. (GP)
garaże
• GARAŻ do wynajęcia ul. Chopina 15,
602-211-107. (GK)
GARAŻE blaszane Promocja
konstr. ocynk www.partnerstal.pl
91/4435187,94/7216183,798710329,

praca
zatrudnię
• Apteka Centralna zatrudni magistrów,
techników farmaceutycznych. Koszalin.
604-567-811 (GK)

M

M

KONKURS

Margaryna Śniadaniowa
Premium
Spółki Bielmar to polski produkt wysokiej jakości, który właściwości smakowe
zawdzięcza ponad 7% zawartości prawdziwego masła, a wartości odżywcze olejom
i tłuszczom roślinnym, bogatym w kwasy omega-3.
Weź udział w konkursie i wygraj zestaw niespodzianek od Spółki Bielmar, producenta
margaryny Śniadaniowej Premium.

Pytanie konkursowe:
Ile procent masła zawiera margaryna Śniadaniowa Premium?

m\mh

ABAKUS
NIERUCHOMOŚCI

Aniela Barzycka
ul. Zwycięstwa 143
(obok Związkowca)
661 697 666
abakus-nieruchomosci.pl

gzukaj nas również na gk24.pl

"ANKAM"

Odpowiedź na pytanie należy
wysłać na numer 72355
w treści SMS wpisując:
GPKONKURS odpowiedź

PROMOCJA sprzedający 0% PIŁSUD

Na SMS-y czekamy do 2 lutego.

SKIEGO 5,94/342-26-19,605-405-744;

Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT

www.ankam.pl (GK)
# "ANKAM" 2-pok., Ratajczaka,
119.000 zł (GK)

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 29 stycznia 2015

www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl
s Barmanka na cały etat kelnerka na
weekendy Pizzeria Corleone 785 845
999. (GP)
# elektryka-automatyka, z uprawnienia
mi SEP, 94/3165-255,601-998-483 (GK)
«Hurtownia budowlana Tęcza zatrudni
sprzedawcę. Oferty hurtowniateczad>
interia.pl (GK)
# Małżeństwo do obsługi pensjonatu,
z zakwaterowaniem, tel. 508-990-130.
(GK)
# mechanika maszyn bud. 600-813-326
(GK)
# MECHANIKA, okolice Koszalina (Pola
nów) tel. 94/314-00-84. (GK)
# Młodzież od lat 16 do 27, do nauki
i pracy w Niemczech (j.niemiecki) oraz
izolerów i elektryków. 603506991.
# Montera sieci zewn. wod.-kan., dele
gacje, prawo j. kat. B, dośw. min. 3 lata,
15zł/h, tel. 696-728-507. (GK)
Przyjmiemy pilnie kwalifikowanych
Pracowników Ochrony do pracy
na terenie obiektu przemysłowego
w Szczecinie. TeL 510-015-632. (GP)
e Sławno kierowca Tir Polska Dania
881-322-234. (GK)
•STUDENTÓW ochroniarzy,
602-520-368. (GK)
•Zatrudnię kierowcę C E. Europa
Zachodnia i Skandynawia. Praca od
zaraz. Więcej informacji pod nr tel: 609
043 797<(N)
•ZATRUDNIĘ Na Dobrych Warun
kach Elektromechanika i Blacharza
Samochodowego. Kontakt pod nr.
tel. 607-568-436. Włynkówko, 76-200
Słupsk. (GK)
• Zatrudnię pracownika biurowego ze
zmysłem technicznym, język niemiecki
biegły w mowie i piśmie. Atrakcyjne
warunki finansowe. Produkcja okien.
Okolice Słupska. CV na: maldariuszl#
gmail.com (GP)
• zlecę malowanie wózka widłowego
w Koszalinie, 604-661-601. (GK)

szukam pracy
• Budowlaniec, stolarz, złota rączka,
(naprawa mebli), własne narzędzia, trzy
razy w tygodniu. 791958362. (GK)

rolnicze

# Kupię płyty drogowe, jumbo, oporowe
l-ki, trelinke, tel. 797-144-113 (GS)
# Tarot, 602-211-807. (GK)
s Wróżka 603-572-729 monikamagia.
pl (GK)

towarzyskie
s!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# CIĄGNIK Keis, sprzedam 725-171-669
(GK)
#SPRZEDAM C-360-3P, 512-965-530.
(GK)

"LAS VEGAS", www.nclasvegas.pl
94/34-03-495. Zatrudnimy Panie.
(GK)

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

# CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147.
(GK)

usługi

# CYKLINOWANIE bezpył. 504-308-000,
wwvy.cyklinowanie-koszalin.pl (GK)

agd rtv foto
s ! ! ! ! ! ! ! ! Serwis komputerowy, RTV,
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. (GP)
# ! ! ! ! ! NAPRAWA RTV wszystkie typy.
Gwarancja, bezpł. dojazd, 94-345-74-61.
(GK)
! ! ! PRALKI AGD zmywarki, naprawy,
503-380-410. (GK)
! ! ! PRALKI DOMOWE, 603-775-878.
(GK)
# ! Pralki, lodówki Koszalin 603-592-503.
(GK)

« ! ! ! ZIEMNIAKI drobne 608-030-670.
(GK)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NATALI, 794-943-306.
(GP)
e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Nowa883032065(GP)
e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 662-665-457. WYJAZDY.
(GK)

• AGROS Skup Żywca tel. 889-186-749.
(GK)

e ! ! ! ! ! ! ! ! N a d i a 25,533-304-060.
(GP)

# KOMPUTERY - naprawa, usługi kom
puterowe. Dojazd. 509-191-905. (GP)

• KUPIĘ grykę, łubin, wykę, gorczycę,
peluszkę itp. Tel. 604-250-237 (N)

# ! ! ! ! ! ! Andżela, 534-146-271 (GP)
S ! ! ! ! 25-latka, 782-431-988. (GK)
! ! ! ! 886-287-916 prywatnie, Słupsk.
(GP)
#30-latka. Słupsk, 500-488-560. (GP)
«40-LATKA 790-252-578 (GP)
# 55 - latek pozna przyjaciółkę. Koło
brzeg i okolice tel: 795- 464-843.
(GK)

# LODÓWKI, zamrażarki 602-524-247.
(GK)

• ! ! ! ! ! Wapno rolnicze, 94/365-63-18.
(GK)

• Kupię ziemię od 50 ha do 500 ha lub
spółkę 609 787 154 (N)
• Logos skup bydła, trzody 500-277-836.
(GK)
• Nawozy: NPK. MG.S Azot 8%, Fosfor
25%, Potas 24%, Siarka 9%, Magnez
17%, Wapń 10%, BIG-BAG. Cena 1.650
zł/t. tel. 500-669-621.
• SKUP BYDŁA. Gotówka lub przelew.
Faktura i przemieszczenie na miejscu.
Odbiór własnym transportem. TEL
607-827-348 (N)
• Ziemię rolną kupię tel. 609-787-154
(N)

rożne
! Kominkowe, opałowe 694-295-410
(GP)
• DETEKTYW-KOSZALIN.PL,
602-601-166. (GK)
• Drewno 781963666,691418586. (GP)

#6 dziewczyn do wyboru 120zł. Słupsk
732-767-174. (GP)
# ADA Słupsk, 513-751-832. (GP)
# Aktywna - dojrzała. 507 719 333.
(GK)
eAnulka, 731-199-542 (GK)
# ASIA Słupsk, 665-469-387. (GP)
# Basia 28- latka 797-221-767 (GP)
# DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030
(GP)
# FAJNA Ewa 35-latka 739-620-824.
(GK)
s Iza nowa 663-384-154 (GK)
# KLAUDIA Słupsk, 513-142-397. (GP)
e WIOLA po 40-tce. 691-857-735.
(GK)

# Anteny montaż, ustawianie
662-088-567 (GK)
# CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,
klimatyzacja. Słupsk, 602-394-696. (GP)

budowłano-remontowe

# CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367.
(GK)
eCyklinowanie bezpyłowe, 94/3416120.
(GK)
# Dachy - dekarstwo 94/3412184. (GK)
# Elewacje, dachy, tel. 601620526 (N)
e GLAZURA, gładzie, malowanie
608-703-537. (GK)

montażowe
! ! ! ROLETY, żaluzje, markizy, verticale, moskitiery. Stolarka aluminiowa.
"BLIŹNIAK" Słupsk, Leszczyńskiego
10D, teL 59/84-17-900,601-652-582
(GP)
s ! !ROLETY "Rol-Pol "Słupsk,
Ogrodowa 8,508 230 887,59 84120 44.
(GP)
s OGRODZENIA, bramy, markizy, zada
szenia, rolety. Koszalin, Grunwaldzka 6,
tel. 501-682-902. (GK)

# GLAZURA, kominki, 694-710-352.
(GP)
s Gruz, piasek, żwir, ziemia, wywrotka
23t + koparka, 501-664-344. (GK)
s Łazienki, remonty, tel. 797-918-416.
(GP)
# REMONTY mieszkań 535471568. (GP)

# ! ! ! ! ! Remonty Słupsk, 515-639-297.
(GP)
# ! ! ! ! ! Remonty solidnie, 530001581.
(GP)
» ! ! ! ! ! Remonty, hydraulika
728-947-680 (GK)

# PRZEPROWADZKI, 602-669-997. (GK)

# Stany surowe 94/3412184. (GK)

*!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!VlVlV!VIVIVANGLIA, środa,' piątek,
niedziela z domu pod dom, 503-198-450,
67/266-94-91 (GK)

# Stany surowe, 501-664-344. (GK)

# Suche zabudowy 94/3412184.
(GK)
# Szybko, sprawnie i profesjonalnie 601668290.(N)
ZIEMIA POD TRAWNIK, KAMIEŃ
DO DRENAŻU,t e l 94/314-00-84.
(GK)

# ! ! ! ! Cyklinowanie/BP, 692-944-672
(GP)

instalacyjne

# ! ! ! Gładzie, malowanie 515-979-657
(GK)

# ! HYDRAULIK, solidnie, 509-765-180.
(GK)

# ! ! Balustrady, bramy 602 825 699.
(GK)

# C.O. hydraul. wod. kan. 515-708-887.
(GK)

# !!!CYKLINOWANIE bezpył. 508696932
(GP)

# CO, wod.-kan., awarie, 607-389-260.
(GK)

# BUDOWA DOMÓW, 501674 584. (GK)

eGAZjunkersy, kuchenki - naprawa,
wymiana, tel. 606-579-846. (GK)

# CYKLINIARSKIE bezpył. 889-634-534.
(GK)
# CYKLINIARSKIE, bezpyłowe układa
nie, lakierowanie, bejcowanie, deski,
parkiet cokoły. 696-727-338. (GK)

przeprowadzki
# Małe przeprowadzki, Słupsk,
608064868 (GP)

# REMONTY mieszkań, łazienek, elek
tryka, hydraulika, malowanie regips, tel.
697-021-931. (GK)

# STANY surowe, więźby, remonty,
regipsy, 782-059-854. (GK)

# ! ! ! ! ! ! ! Glazura, remonty
513-351-076 (GK)

porządkowe
# CZYSZCZENIE dywanów, 598438911
(GP)

transportowe

S ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HOLANDIA
codziennie z domu pod dom,
503-198-446,67-26-69-491 (GK)
S!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS,
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64.
(GS)
s ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek
www.avbusy.pl tel. 608-502-289.
(GK)
s AUTOPOMOC 24h tanio 694-594-993
(GK)
# AV-BUSY Niemcy z domu pod dom
tel. 609-818-709,67-345-11-88. (GK)
e DANIA!!! Przewozy osób i paczek
do Danii z adresu pod adres Trans -Glas
Okonek 503-198 -456 67-26-69-491
(GK)

# HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.
(GP)

s Europrzejazdy. 601295993. (GS)
ę TRANSPORT do 1.5Ł, tel. 500-201-769.
(GK)

# HYDRAULIKA A-Z 24h, 798-618-871.
(GP)

# Transport do 2 ton, także przepro
wadzki 602-271-931. (GK)

SQ15000214A

UCHWAŁA NR 9/2014
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do walnych
zgromadzeń izb rolniczych
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach
rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) uchwala się, co następuje:
§11. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
• Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
• Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku,
• Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Lublinie,
• Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą Zielonej Górze,
• Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
• Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie,
• Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą w Warszawie-Wesołej,
• Izby Rolniczej w Opolu z siedzibą w Opolu,
• Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale,
• Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Porosłach,
• Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
• Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach,
• Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach,
• Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Olsztynie,
• Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu,
• Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.
2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 31 maja 2015 r.
§2.
Terminarz
wykonania
poszczególnych
czynności
związanych
z przeprowadzaniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
określa załącznik do uchwały.
§3.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz

Załącznik:
do uchwały Nr 9/2014,
Krajowej Rady Izb Rolniczych
TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI
ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW
DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Termin wykonania
czynności

Rodzaj czynności
2

1

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków,
reści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie
zarzadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji
wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiato
wych tej izby
sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów
wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu
31 stycznia 2015 r.
najpóźniej w dniu
3 kwietnia 2015 r.
najpóźniej w dniu
1 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
4 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
6 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
8 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
15 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
11 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
17 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
21 maja 2015 r.
do godz. 24.00
30 maja 2015 r.
do godz. 24.00
30 maja 2015 r.

.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych
przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby
rolniczej
przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów
wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomo
ści członków izby rolniczej
oodział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez
Komisje okręgowe
- powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych
przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach
do rad powiatowych izby rolniczej,
- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów
głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie
qo do wiadomości członków izby rolniczej
zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby
rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania
udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej
uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad
powiatowych izby rolniczej
podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kan
dydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych
okreaach wyborczych
dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu
członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w glosowa
niu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania
komisjom obwodowym

godz. 8.00-18.00
31 maja 2015 r.

głosowanie

najpóźniej w dniu
21 czerwca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń
rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu
12 lipca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia
nowo wybranego walnego zgromadzenia

ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE I

NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚĆ w SZCZECINKU

Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddziału Regionalnego w Szczecinie informuje, że ogłosił:
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w Szczecinku przy ul. 28-go Lutego
(dz. nr 140/10 obręb 0020, Szczecinek 20, KW K011/00029795/0)
Adres
nieruchomości

Pow.
działki

Szczecinek
ul. 28 -go Lutego 0,0408
ha
działka
niezabudowana

Termin
przetargu /
godzina

Cena
wywoławcza
netto

04.03.2015 r.
godz. 900

26.300,00 zł

Wysokość wadium/
termin wniesienia
5.200,00 zł
do dnia
26.02.2015 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.200,00 zł
przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w Banku
Gospodarstwa Krajowego w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2015 r.,
z dopiskiem: "Przetarg na sprzedaż dz. nr 140/10 w Szczecinku przy
ul. 28-go Lutego".
Organizator zastrzega, że przysługuję mu prawo do odwołania przetargu 7 ważnych
powodów.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. Potulicka 2, Biuro Obsługi Interesanta
- pok. nr 1, (91) 434 17 68 (MON 45 20 96) wew. 303 lub 601 716 622.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie przy ul. Rotulickiej 2 i opublikowana
na stronie internetowej www.wim.com.pVspiiidaz/br_S2C2ecin
Ponadto informuje się, że na tablicy ogłoszeń w tutejszym Oddziale został wywieszony
wykaz garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów

nieograniczonych: garaże nr 5, 9 i 10 o pow. użytkowej od 20,30 m2 do 21,00 m2
położone w budynku niemieszkalnym w Dolicach przy ul. Wiśniowej (dz. nr 1464

0 pow. 0,0826 ha, KW SZ2T/00006596/6).

<*a Źbfcfefzy. świriuymy wym**j l*kotci 'Migi w akm* zakwaterowaniu
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uroczystości

inne specjalizacje

e "EUROPEJSKA" Wesela, 608-431-242.
(GK)

» ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.
(GK)

# Pomoc w sprawach karnych,
cywilnych, rozwodowych
- tel. 570970415 (N)

• ! ! ! 0-503-46-21-22 Ginekolog farma
kologia, tanio.
# REZONANS magnetyczny, tomografia
komputerowa, rentgen, USG doppler
pantomog rafia. NZOZ Diagnostica,
Koszalin, Kościuszki 7,94/3461199.
(GK)

zdrowie

.MŚCICE"

Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o.
w Mścicach
76-031 Mścice, ul. Koszalińska 85
w dniu 28.01.2015 r.
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż sprzętu używanego:
Lp.

1.

ginekologia
• ! ! GINEKOLOG od A do Z,
730-16-85-85 (GS)
• A-Z GINEKOLOG 609-933-810 (N)
• Ginekolog Koszalin, tel. 503-754-200.
(GS)

zwierzęta
rośliny ogrody

• Ginekolog od A do Z 510 777 838.
(GP)

•Sprzedam owczarka niemieckiego
młodą sukę z rodowodem,
cena do uzgodnienia, tel.724482340.
(GP)

• Ginekolog, tel. 726-017-175. *
(GS)

e Sprzedam owczarki tel. 604-272-178.
(GK)

REKLAMA

REKLAMA

K015000898A

OGŁOSZENIE
O LICYTACJI OGRANICZONEGO
PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Koszalinie
Sylwia Monika Szczepaniak
(telTfax 94 346 35 58) ogłasza, że
dnia 13.02.2015 r. o godz. 14.00
w budynku Sądu Rejonowego
w Koszalinie, ul. Andersa 17, w sali 4A
odbędzie się pierwsza licytacja
ograniczonego prawa rzeczowego,
stanowiącego spółdzielcze własnościowe
prawo do:
LOKALU MIESZKALNEGO NR 2,
składającego się z: trzech pokoi,
kuchni, łazienki z WC i przedpokoju
(plus balkon) na I kondygnacji
o łącznej pow. użytk. 55,57 mkw.,
położonego:
SIANÓW.
wpisanego w rejestrze lokali
własnościowych: Spółdzielnia
Mieszkaniowa Jutrzenka w Koszalinie,
dla którego Sąd Rejonowy VI Wydz. Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW K01 K/00072704/4.
Suma oszacowania wynosi 127.984,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 95.988.00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu
powinien złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, tj. 12 798.40 zł
w sposób przewidziany przepisami prawa.
www.komornikkoszalirtpł
K015000901A

2.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono
wym w Białogardzie Dariusz Makrocki
(tel 94-312-29-51) ogłasza, że dnia
18.03.2015 r. o godz. 12.00 w budynku
Sądu Rejonowego w Białogardzie mają
cego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbę
dzie się pierwsza licytacja działki gruntu
numer 28/69 o pow. 184 m2oraz znajdu
jących się na tej działce 2 (dwóch) połą
czonych ze sobą budynków gospodarczo-garażowych, murowanych, w zabudowie
zwartej, niepodpiwniczonych, z dachami
płaskimi jednospadowymi, o zwartych
bryłach, wybudowanych w technologii tra
dycyjnej o łącznej powierzchni zabudowy
63 m2, położonej w Smardzku nr 6 gm.
Świdwin. Dla nieruchomości tej Sąd Rejo
nowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wy
dział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świ
dwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW
K02B/00009329/7. Suma oszacowania
wynosi 2.000,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wyno
si 1.500,00 zł. Licytant przystępujący do
przetargu zobowiązany jest najpóźniej do
dnia 17.03.2015 r. w kancelarii Komorni
ka Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Białogardzie Dariusza Makrockiego,
ul. Ludowa 2, 78-200 Białogard złożyć
rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 200,00 zł w gotówce.

Złom użytkowyprzyczepa
ciągnikowa,
wywrotka
Skoda
Roomster

Typ

Rok
Nr
produkcji inwentarzowy

-

Kwota
wadium

Cena
wywoławcza

-

2.500zł
+ VAT 23%

1.6 TDI

2010

103/742

19.000 zł
+ VAT 23%

3.

Siewnik
do kukurydzy

Amazone
ED-451

2004

122/591

22.000 zł
+ VAT 23%

4.

Ciągnik rolniczy
John Deere

7820
200 KM

2006

81/745

200.000 zł
+ VAT 23%

5.

Pług Tur
4- skibowy

120 B

2005

72/590

1.400 zł
+VAT 23%

6.

Silosy lejowe
6 sztuk
aluminiowe

Pojemność
150 ton
każdy

-

34/108/3
demontaż
we własnym
zakresie

K0550Q0029B

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

Nazwa sprzętu

60.000 zł
+ 23 % VAT

Pisemne oferty należy złożyć do dnia 12.02.2015 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.02.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Wadium
we wskazanej wysokości należy wpłacić w kasie Spółki lub na konto:
BGŻ SA. O/Koszalin o nr: 40 2030 0045 1110 0000 0048 6810 do dnia 12.02.2015 r.
Ze szczegółami warunków przetargu tj. Regulaminem oraz formularzem ofertowym należy
zapoznać się na stronie internetowej www.ohzmscice.com.pl lub w siedzibie Spółki.
Informacje tel. 503176 330.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono
wym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński
(tel. 94/342-09-73) ogłasza, że:
dnia 13.02.2015 r. o godz. 14.30
w budynku Sądu Rejonowego
w Koszalinie mającego siedzibę
przy ul. Andersa 17 w sali nr 4A,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono
wym w Białogardzie Dariusz Makrocki
(tel. 94-312-29-51) ogłasza, że dnia
18.03.2015 r. o godz. 11.30 w budynku
Sądu Rejonowego w Białogardzie, mają
cego siedzibę przy ul. Lipowej 1A,

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w w obrębie Żydowo, gmina Polanów i
stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu nr 557/3 o powierzchni 10,67 ha. Nie
ruchomość nieużytkowana rolniczo, w znacznej części z występującym zadrzewie
niem i zakrzewieniem. Przez działkę przebiegają podziemne oraz napowietrzne linie
wysokiego i średniego napięcia. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, użytkowni
kiem wieczystym gruntu do 05.12.2089 r. jest ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku.
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr
K01 K/00014346/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział VI Ksiąg
Wieczystych.
Dział III „ciężary i ograniczenia" zawierają zapisy dot. służebności gruntowych, nie
dotyczące przedmiotowej działki.
II. Cena wywoławcza nieruchomości: - 100.000,00 zł netto (słownie złotych: sto
tysięcy 00/00).
III. Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Złożenie w siedzibie Sprzedającego - Koszalin, ul. Morska 10, pokój nr 100, w
terminie do dnia 20.02.2015 r. do godziny 10.00 pisemnej oferty, która winna
zawierać:
•
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta
będącego osobą prawną lub innym podmiotem,
•
datę sporządzenia oferty,
•
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym
nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
•
zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich opłat, związanych z
przeniesieniem prawa własności,
•
dokument stwierdzający status prawny oferenta - aktualny odpis z
właściwego rejestru (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej) a dla pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa,
•
oferowaną cenę, wyrażoną w cyfrach oraz słownie,
•
zobowiązanie do zapłaty całej zaoferowanej ceny przed wyznaczonym
terminem zawarcia aktu notarialnego, co nastąpi nie później niż 1 miesiąc od
momentu rozstrzygnięcia przetargu
Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić imię, nazwisko (nazwę firmy) i adres
oferenta oraz dopisek „oferta na zakup nieruchomości w Żydowie".

IV. Postanowienia ogólne.
1. Osobą do kontaktów z oferentami jest Józef Szewc, tel. (94) 348-31 -21 w godzinach
10.00-14.00
2. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie, Koszalin ul. Morska 10 pok. nr 503 w dniu 24.02.2015 r. o
godzinie 10.00.
' 3. Koszty przygotowania i złożenia oferty oraz koszty opłat związanych z
przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.

nieruchomości lokalowej stanowiącej:

oszacowania, tj. 8.500,00 zł w gotówce.

11. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Wadium ulega przepadkowi na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
w przypadku uchylania się lub odstąpienia oferenta, który wygrał przetarg od zawar
cia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku przetargu.

odbędzie się pierwsza licytacja

odbędzie się pierwsza licytacja loka
lu mieszkalnego nr 13, położonego
w Smardzku nr 6, gm. Świdwin. Lokal ten
DZIAŁKIOTUKTU NR
położony jest na 2 kondygnacji -1 piętrze
29/4 I 29/33
o łącznej powierzchni 0,1293 ha,
budynku mieszkalnego. Powierzchnia
zabudowane wolno stojącym domem
użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi
o pow. użytkowej 170,74 m kw oraz
57,70 m2. Program funkcjonalny lokalu
wolno stojącym budynkiem użytkowym obejmuje następujące pomieszczenia:
garaż o pow. użytkowej 30,54 m kw.;
3 pokoje, kuchnię, łazienkę z w.c. i przed
położonej:7 W U MIELNO, SPOKOJNA 16,
pokój. W ramach udziału we współwłas
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie
ności nieruchomości wspólnej lokalu
Wydział VI Ksiąg Wieczystych pro
korzysta z pomieszczenia piwnicznego
wadzi księgę wieczystą nr KW 21386
o powierzchni użytkowej 8 m2, usytuowa
[NKW:K01 K/00021386/6].
Suma oszacowania wynosi 513.900,00 zł,
nego w podpiwniczeniu budynku. Dla lo
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
kalu tego Sąd Rejonowy w Białogardzie VI
oszacowania i wynosi 385.425.00 zł
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
Licytant przystępujący do przetargu obo
z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę
wiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
wieczystą nr KW K02B/00010617/3. Suma
1/10 sumy oszacowania, tj. 51.390.00 zł
w gotówce lub na urzędowe konto ko
oszacowania wynosi 85.000,00 zł, zaś
mornika: BZ WBK SA III O/Koszalin
cena wywołania jest równa 3/4 sumy osza
75150010961210 9008 5783 0000 najpóź
cowania i wynosi 63.750,00 zł. Licytant
niej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem ari. 976 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,
jest najpóźniej do dnia 17.03.2015 r. w kan
które mogą nabyć nieruchomość tylko za
celarii Komornika Sądowego przy Sądzie
zezwoleniem organu państwowego, a ze
Rejonowym w Białogardzie Dariusza Ma
zwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
krockiego, ul. Ludowa 2,78-200 Białogard,
osoby wymienione w tym artykule
złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
kemonilk4MsaHił.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ
I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE M. ŻYDOWO, GMINA POLANÓW

2. Wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10.000 zł (słownie złotych:
dziesięć tysięcy 00/100) przelewem na rachunek ENERGA-OPERATOR SA Oddział
w Koszalinie w ING Bank Śląski SA nr 53 1050 0086 1000 0090 3005 4879 z
dopiskiem „wadium na przetarg -działka Żydowo", w terminie nie późniejszym
niż 1 dzień przed wyznaczoną datą części jawnej przetargu. Warunek wpłaty wadium
będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na ww. rachunku
najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Wadium
wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone nie później niż 7 dni po
rozstrzygnięciu przetargu.

REKLAMA

OGŁOSZENIE
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

ENERGA-OPERATOR SA W GDAŃSKU ODDZIAŁ W KOSZALINIE

4. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem
lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r nr 167, poz. 1758), wymagane będzie zezwolenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Najciekawsze informacje
i oferty motoryzacyjne

5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę prowadzący
przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie
licytacji.
Nieobecność któregokolwiek z oferentów na wyznaczonej przez Sprzedającego
licytacji nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Sprzedający może według
własnego uznania przeprowadzić licytację lub wyznaczyć jej nowy termin.
6. Nabywca wyrazi zgodę na ustanowienie na rzecz ENERGA-OPERATOR SA w
Gdańsku nieodpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych
znajdujących się na nabytej nieruchomości.
7. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie ich składania nie będą rozpatrywane.
8. ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zobacz też
www.regiomoto.pl

regomoto.pl
oszczędzaj

środowisko

www. energa-operator.p!
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„Swój kawałek podłogi" na własnej działce gdzieś za miastem oto marzenie wielu mieszkańców zatłoczonych
miast. Ziszczenie tego marzenia niesie ze sobą jednak nie tylko nową jakość życia w pięknym otoczeniu. Już
na wstępie widać, jak wiele obowiązków wiąże się z taką inwestycją.

Twoje sprawy

czytaj też na www.regiodom.pl

Zadbaj częściej o postawę
# Każdego dnia warto poświęcić choćby
kwadrans na wykonanie krótkiej gimnastyki

Jerzy Szych
jerzy.szych@gk24.pl

Siedząca praca, brak aktywnoś
ci ruchowej czy nieprawidłowa
postawa w czasie wykonywa
nia codziennych obowiązków
to przyczyny schorzeń układu
kostno-stawowego.
Bóle pleców to dziś prawdzi
wa plaga współczesnych społe
czeństw. Dotykają wszystkich
bez względu na wiek. Mogą być
wynikiem poważnych scho
rzeń, z reguły jednak są rezul
tatem zaniedbań. Według eu
ropejskich statystyk to jedna
z najpowszechniejszych przy
czyn absencji chorobowej i uza
sadnienie blisko połowy wnio
sków rentowych.

piersiowej i krzyża. Szczególnie
podatne na dolegliwości kręgo
słupa są dzieci w okresie inten
sywnego wzrostu, osoby otyłe,
wykonujące pracę wymagają
cą długotrwałego zachowania
pozycji siedzącej lub stojącej,
kobiety w ciąży, a także osoby
będą pod wpływem przewle
kłego stresu.

Kwadrans dla kręgosłupa

Tym, którzy cierpią na dolegli
wości kręgosłupa lub są na nie
szczególnie narażeni, ortopedzi
zalecają tzw. gimnastykę korek
cyjną, czyli wykonywane
pod okiem specjalisty zestawy
ćwiczeń wzmacniających posz
czególne partie mięśni szkiele
towych.
Ci, u których ból kręgosłupa
pojawia się rzadko i nie jest
szczególnie uciążliwy, dla za-

Przy komputerze i za ladą

Co ciekawe: zachowanie zdro
wia i dobrej kondycji naszych
pleców nie jest trudne - wyma
ga jedynie cierpliwości, deter
minacji i zapamiętania kilku
podstawowych zasad. Bóle ple
ców są z reguły wypadkową kil
ku różnych przyczyn: braku ak
tywności fizycznej, siedzącego
trybu życia i nieprawidłowej
postawy podczas wykonywa
nia codziennych obowiązków.
Osłabione mięśnie grzbietu
łatwo padają ofiarą wzmożone
go napięcia i nieprawidłowych
obciążeń towarzyszących np.
pracy przy komputerze czy
za sklepową ladą. Stąd już tyl
ko krok do uporczywego bólu
w okolicy szyi, ramion, klatki

Ważnym
elementem
profilaktyki bólu
pleców jest również
walka ze stresem
chowania dobrej kondycji mo
gą poprzestać na tradycyjnym
aerobiku czy stretchingu, a tak
że coraz popularniejszej jodze.
Jednym i drugim nieocenione
przysługi odda pływanie, wy
muszające aktywny trening
mięśni grzbietu, rozluźniające
napięcia, korzystnie wpływają
ce na oddech i krążenie i sku
tecznie redukujące stres.

# Nieprawidłowa postawa sprzyja nadmiernym
obciążeniom mięśni i skrzywieniom kręgosłupa

i wciągnięcie brzucha ułatwia
dotlenienie całego organizmu.
Dzięki temu łatwiej się skon
centrować, utrzymać n e r w y
na wodzy i w rezultacie - prze
konać słuchaczy o swoich ra
cjach.

Nie zapomnij
o rozciąganiu

O zachowaniu prawidłowej po
stawy trzeba pamiętać również
w trakcie codziennej pracy, jaz
dy samochodem, a nawet - snu.
Z pomocą przychodzą produ
cenci specjalnie skonstruowa
nych krzeseł, foteli czy matera
cy - właściwie wyprofilowane
meble, skutecznie łagodzące
napięcia mięśniowe, to połowa
sukcesu.
Druga połowa - to nasza tro
ska o to, by nadmiernie nie ob
ciążać kręgosłupa. Dlatego
w trakcie długiego dnia pracy
dobrze jest robić systematycz
ne przerwy na wykonanie kil
ku prostych ćwiczeń czy choć
by staranne przeciągnięcie się.
O tym ostatnim nie należy też
zapominać rankiem, po w y j 
ściu z łóżka: rozciągnięcie za
* Zawsze staraj się być aktywny! Przede wszystkim wzmacniaj i rozwijaj mięśnie grzbietu. Silne
stałych w ciągu nocy mięśni
i zdrowe - na długie lata pozwolą Ci zachować dobrą kondycję i prawidłową postawę
przygotuje nasze plecy na cały
dzień.
Ważnym elementem profi
Każdego dnia warto też po
Korzystając z usług fitness słupa, a wygięte w pałąk plecy
święcić kwadrans na wykona klubów czy gimnastykując się i skulone ramiona wyjątkowo laktyki bólu pleców (który czę
nie krótkiej gimnastyki w do samodzielnie trzeba koniecznie nieładnie wyglądają i utrudnia sto lekceważony) jest również
walka ze stresem. Zdenerwo
mu. Powtarzane rano i wieczo pamiętać o prawidłowym wy ją codzienne życie.
rem przysiady, skłony, proste konywaniu wszystkich ćwi
Nieprzypadkowo specjaliś wanie, szczególnie to utrzymu
ćwiczenia rozciągające kolejne czeń.
ci do spraw wizerunku zaleca jące się przez dłuższy czas, wią
partie mięśni pomagają zacho
ją przyjmowanie podczas wy że się ze zwiększeniem napię
wać elastyczność i sprawność Nie tylko ładniej
stąpień publicznych idealnie cia mięśniowego - głównie
mięśni szkieletowych, pobu Nieprawidłowa postawa sprzy wyprostowanej postawy: ściąg w okolicach karku - i może być
dzają krążenie i skutecznie od j a nadmiernym obciążeniom nięcie łopatek i pośladków, wy bezpośrednią przyczyną upor
prężają.
czywego bólu. •
mięśni i skrzywieniom kręgo sunięcie do przodu piersi

Źródłem stresu są relacje pracownika z przełożonym
Nikt nie lubi szefów, którzy
obrażają swoich pracowni

ków. Ale z drugiej strony, z ta
kimi ludźmi można jakoś uło
żyć sobie stosunki

Jerzy Szych
jerzy.szych@gk24.pl

Który przełożony jest gorszy ten, który niewiele umie, czy
taki, który ma paskudny cha
rakter i źle traktuje podwład
nych? Wydawałoby się, że pra

ca pod kierownictwem każde
go z nich może nas doprowa
dzić do wyczerpania nerwowe
go. A jednak pracownikom bar
dziej przeszkadza przełożony
niekompetentny, niż taki, któ
rego główną ułomnością jest
arogancja.
Nawet jeśli szef traktuje swych
podwładnych jak niewiele war
t e przedmioty, lecz jest
przy tym osobą kompetentną
i dobrze zorganizowaną, zwy
kle cenimy go wyżej, niż szefa
miłego, który jednak nie ma po
jęcia o swojej pracy - twierdzą
socjologowie.

Mniej wydajni

Pracajest dla wielu ludzi głów
nym źródłem długotrwałego
stresu. Przeciążeni obowiązka
mi, odpowiedzialnością oraz
nadmiernymi oczekiwaniami
swoich szefów stajemy się co
raz bardziej znerwicowani
i sfrustrowani. Wielu z nas za
czyna podupadać na zdrowiu
albo traci poczucie własnej
wartości.
Jedno i drugie sprawia, że
tracimy motywację do pracy
i stajemy się coraz mniej wydaj
ni. Wysokie wymagania i ścisła
kontrola są dobre tam, gdzie ist

nieje doskonała organizacja
pracy oraz wypracowane zosta
ły w miarę obiektywne syste
my weryfikowania jakości pra
cy. Natomiast w firmach źle za
rządzanych dobry pracownik
może łatwo wpaść w skrajną
~

\

l

Najgorszy jest
agresywny
ignorant, ale taki
zazwyczaj krótko
bywa szefem

frustrację. Z wielu badań wyni
ka, że najważniejszym źródłem
stresu w pracy są relacje pra
cownika z jego przełożonym.
Jednak szef szefowi nierówny.
Dwa najmniej lubiane typy to
sympatyczni ignoranci oraz sa
dystyczni profesjonaliści.
Ci pierwsi są zwykle sympa
tyczni do czasu pierwszej po
ważnej wpadki zespołu, która
przydarzy się niechybnie. Ci
drudzy obdarzeni są innym „ta
lentem": potrafią znęcać się
psychicznie nad każdym, kto
znajdzie się w zasięgu ich wzro
ku.

Kogo wybrać?

Według socjologów, ludzie wo
lą jednak pracować z szefamisadystami niż z szefami-głupkami. W pierwszej chwili wy
dawałoby się, że przewaga z punktu widzenia pracownika
- jest po stronie tych drugich.
Ale jest odwrotnie. W obec
ności niekompetentnego szefa
ludzie są sfrustrowani, bo nie
mogą spokojnie pracować. Mu
szą wykonywać polecenia,
które często są sprzeczne ze
sobą, wymagania wobec
nich są niejasne i wciąż
się zmieniające. #
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Program TV na czwartek

Pogoda

TVP1

Nasze
05:40 Telezakupy 06:10 Świat rekomendacje

ight jr, Niklaus Lange 0050 Le
karze - serial obyczajowy 0150
Człowiek - ceł - serial sensacyjny
0250 Uwaga! - magazyn 03:10
Sekrety magii

się kręci 0655 Info poranek
08:00 Wiadomości 08:15 Poli
tyka przy kawie 0850 Jaka to
melodia? 0920 Klan - teleno
TV 4
wela 0950 Ojciec Mateusz - se
05:00 4music 06:00 Kłam
rial kryminalny1050Wspaniałe
czuch 07:05 Scooby Doo 07-35
stulecie - telenowela 12.-00 Wia
Klub przyjaciół Myszki Miki
domości 12:10 Agrobiznes XbAO
0805 Scooby Doo 0835 Klub
Przepis dnia 1250 Tasmania. TVP2 20:40
pizyjaciół Myszki Miki 09:05
Diabelska wyspa 1355 Autostra Liberator
Ninjago - mistrzowie spinjitzu
da do nieba 15:00 Wiadomości
Casey pracuje jako kucharz na 1000 Nie igraj z aniołem - tele
15:20 Okrasa łamie przepisy
statku, który przewozi tajny ła nowela 11:00 Burza - telenowela
1550 Wspaniałe stulecie - tele
dunek nuklearny. Pewnego dnia 124)0 Na patrolu 1230 Sekre
nowela 17:00 Teleexpress 17:25
ktoś chce przejąćtenładunek.
ty sąsiadów 13:00 Policjantki i
Jaka to melodia? 1755 Klan - te
policjanci 1400 Stop! Drogów
lenowela 1830 Świat się kręci
ka 15:00 Dom nie do poznania
19:15 Przepis dnia 19-30 Wiado
1600 Nie igraj z aniołem - te
mości 20:15 Spokojnie, to tylko
lenowela 1700 Burza - teleno
ekonomia! 2030 Ojciec Mate
wela 1800 Na patrolu - serial
usz - serial kryminalny 21JO
obyczajowy1830Sekrety sąsia
Sprawa dla reportera 2220 Od
dów - serial obyczajowy 1900
dam córkę za długi 23-25 Gło
Policjantki i policjanci - serial
wą w mur - serial obyczajowy
obyczajowy 2000 Megawąż 00-20 Umarłem, aby żyć - film Polsat 22:20
horror USA20072155 Napiętno
wojenny Polska 19840155Spra Czarny łabędź
wane miasto - thriller USA 1998
wa dla reportera 0255 Notacje
Doprowadzona do granic wytrzy 00:00 Kroniki facetów z klasą
03:10 Autostrada do nieba
małości psychicznej ifizycznej ba 01:00 Mega Chichot 0130 In
lerina zatraca granice pomiędzy terwencja 0150 To był dzień
TVP2
fikcją a rzeczywistością.
06:05 M jak miłość 08:00 Py
TVP Szczecin
tanie na śniadanie 11:05 Bar
09:10Skarbsekretarza09-j45Mój
wy szczęścia 1135 Na dobre i
pies i inne zwierzaki UkOO Co nie
na złe 12:40 Postaw na milion
sie dzień 1030 Lider 1100 Para
13:40 Wojciech Cejrowski gon 1125 Było, nie minęło 1200
boso przez świat 14:10 Baron
Europa z bliska 12:15 Superman 24 - serial komediowy 14:40
człowiek ze Strykowa 1230 DeSzkoła życia - serial fabularno%
korady 1300 Agrobiznes 1330
-dokumentalny 15:25 RodzinTVP2
2235
Nieparzyści 14:10 Dziennik re
ka.pl - serial komediowy 16:00
Blaszany
bębenek
gionów 1420 Wilhelm Gustloff
Panorama 1630 Na dobre i na
złe - serial obyczajowy 17:25 Nagrodzona Oscarem i Złotą 15:10 Przegląd uczniowskich ze
In vitro. Czekając na dziecko Palmą bardzo wierna ekranizacja społów teatralnych 15-A5 Raport
1830 Sport-telegram 1850 powieści Guntera Grassa. Wielkie z Polski 1620 Dziennik regionów
1630 Relacje 1700 Ja zosta
Jeden z dziesięciu 1925 Bar kino, dziś wciąż aktualne.
ję 17:15 Jedź bezpiecznie 1730
wy szczęścia - serial obycza
jowy 20:40 Liberator - film Adam Sandler, Christopher Wal- Wiatr od morza 17:45 Berliński
sensacyjny USA/Francja 1992, ken, Rachel Dratch 2220 Czarny express 1802 Kulisy 18:17 Wokół
reż. Andrew Davis, wyk. Steven łabędź - dramat USA 2010, reż.nas 1830 Kronika 1850 Sprawa
Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Darren Aronofsky, wyk. Natalie polityczna1906Reportaże z Pol
Busey, Patrick 0'Neal 2235 Bla Portman, Mila Kunis, Vincent ski 2003 Kronika 20:18 Sprawa
szany bębenek - dramat Niem Cassel, Barbara Hershey OO^O polityczna 2033 Menu kultural
cy/Francja/Polska/Jugosławia Najlepszy ojciec świata - korne- ne 20)42 Kronika 18 lat wcześniej
2100 Echa dnia 21:15 Dziennik
1979, reż. Volker Schlóndorff, diodramat USA 2009
regionów 2Ł40 Echa dnia 2204
wyk. David Bennent, Mario
Kronika 22dOTelekuiier
Adorf, Angela Winkler 0120
TVN
Kłamstewka - komedia roman
0550 Uwaga! 06:10 Mango
tyczna Francja 2010
telezakupy 07:15 W-ll wydział TVP Gdańsk
śledczy 0750 Doradca smaku 0945 Mój pies i inne zwierzaki
Polsat
08:00 Dzień dobry TVN1055 lOOOConiesie dzień 10-30 Uder
06:00 Nowy dzień z Polsat Na Wspólnej - serial obyczajowy ThOO Paragon 1Ł25 Było, nie mi
News08:00 Pielęgniarki 09:00 1125 Kuchenne rewolucje 1225 nęło 1200 Europa z bliska 12:15
Malanowski i Partnerzy 10:00 Szpital - serial fabularno-doku- Superman - człowiek ze Strykowa
Dzień, który zmienił moje życie mentalny 1325 Ukryta prawda - 1230 Dekorady1300Agrobiznes
11:00 Dlaczego ja? 12:00 Pie serial fabularno-dokumentalny 1330 Nieparzyści 14:10 Dziennik
lęgniarki 13:00 Trudne sprawy 1425 Ugotowani 15:00 Szkoła - regionów 1420 Wilhelm Gustloff
14:00 Pierwsza miłość - serial serial fabularno-dokumentalny 15:10 Przegląd uczniowskich ze
obyczajowy 14d5 Dzień, który 16:00 Rozmowy w toku 17:00 społów teatralnych 1545 Raport
zmienił moje życie - serial fabu- Ukryta prawda - serial fabular z Polski Uk20 Dziennik regionów
larno-dokumentalny 1550 Wy no-dokumentalny 18:00 Szpital 16-30 Relacje 1700 Ja zosta
darzenia 16:15 Interwencja - serial fabularno-dokumental ję 17:15 Jedź bezpiecznie 1730
1630 Malanowski i Partnerzy - ny 1900 Fakty 1950 Uwaga! Forum Panoramy 1745 Historia
serial fabulamo-dokumentalny
20:15 Na Wspólnej - serial oby obrazem napisana 1800 Piaski.
17:00 Dlaczego ja? - serial fa
czajowy 2050 Szkoła - serial Opowieść o zwykłych ludziach
bulamo-dokumentalny 18:00
1830 Panorama 19:15 Ocalony
fabularno-dokumentalny 2150
Pierwsza miłość - serial obycza
świat 1945 Ołtarze Katedry Oliw
Kuchenne rewolucje: Restaura
jowy 1850 Wydarzenia 1930
skiej 2030 Kość niezgody 2100
cja „Stop" w Białogard zie2250
Świat według Kiepskich 20K>5
Echa dnia 2Ł15 Dziennik regionów
Ocean strachu II - thriller Niem
Klik: i robisz, co chcesz - komedia
2140 Echa dnia 2200Panorama
cy 2006, reż. Hans Horn, wyk.
USA 2006, reż. Frank Coraci, wyk.
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Poziomo:
3. wyrwana z murawy
boiska,
7. powstaje z iskry,
8 . gospodarz z daw
nej wioski,
9. instrument muzycz
ny z gryfem.
1 0 . dzielony na czworo,
Tl. składnik benzyny,
14. białoszary koń.
15. kara dla dziecka,
18. gruby kij,
19. Przemysław,
pokonał Gołotę
w pokazowej walce,
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75-004 Koszalin
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21. mały pudelek.
22. w i n o z Węgier,
23. dawne filmy bez
głosu.

Pionowo:
1. artysta operowy,
2 . sportowiec
w kimonie,
i taneczny na parkiecie,
4 . car Rosji, zamienił
kraj w mocarstwo.
5. piękny, rasowy koń,
6. Eiffla w Paryżu.
8 . jeden do zakochania.
12. trawa w butelce
wódki,

Głos Szczeciński - www.gs24.pl
ul. Nowy Rynek 3
71-875 Szczecin
tel. 91481 330 0
fax 91433 4 8 6 4
tel. reklama 9148133 92
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reklama.gs24@mediaregionalne.pl
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WODNIK (21.01-18.02)

LEW (23.07-22.08)

# Nie trać cierpliwości. Zaufaj swo
jemu wewnętrznemu głosowi, który
w odpowiednim momencie podpo
wie Ci co masz zrobić.

# Utknęłaś w martwym punkcie
i tylko od Ciebie zależy czy ruszysz
do przodu. Perspektywy na przysz
łość są optymistyczne.

RYBY (19.02-20.03)

PANNA (23.08-22.09)

# Bądź uważna. Czeka Cię cudowne
spotkanie, ożywienie starej miłości.
Uwolnisz się od starych problemów,
od poprzedniego losu.

# Uzbrój się w cierpliwość i wierz, że
wszystko obróci się na lepsze.

•

13. zaprzeczanie
wszystkiemu,
14. i lew, i człowiek,
16. białe dla niewido
mych,
17. uroczysta pieśń reli
gijna,
2 0 . mknie po szosie.
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Szczecinek
78-400 Szczecinek
ul. Plac Wolności 6
tel. 9 4 374 8818
fax. 9 4 3 7 4 2 3 8 9
78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13
tel. 9 4 354 5 0 8 0
fax. 9 4 3527149
Drawsko Pomorskie
78-500 Drawsko Pomorskie
Plac Konstytucji 6
tel/fax 947137614

W pracy czeka Cię stabilizacja i nie
wielka podwyżka.

BARAN (21.03-20.04)

WAGA (23.09-22.10)

# Możesz się cieszyć pełnią życia.
Czeka Cię szczęśliwy czas. Poczuj się
człowiekiem bogatym wewnętrznie
a osiągniesz sukces w miłości.

# Wyjdź naprzeciw innym a spot
kasz tę właściwą osobę, o której ma
rzysz. Osoby w związkach czeka na
miętność, ale też i spory.

BYK (21.04-21.05)

SKORPION (23.10-21.11)

# Poznasz nową osobę, z którą bę
dziesz wiązała nadzieje na przysz
łość. Ne przeceniaj swoich możli
wości w negocjacjach w pracy.

# Ciesz się życiem i pełnią istnienia.
Czeka Cię szczęście ojakim marzysz.
Spotkasz mężczyznę, który spełni
Twoje oczekiwania.

BLIŹNIĘTA (22.05-21.06)

STRZELEC (22.11-21.12)

# Czeka Cię namiętny związek lub
romans ,nowe doświadczenie. Lecz
zachowaj roztropność i uwarzność.
Pamiętaj o badaniach kontrolnych.

# Nie wydawaj teraz za dużo, nie daj
się skusić ofertom, pieniądze teraz
zaoszczędzone przydadzą sięj u ż
za kilka dni.

RAK (22.06-22.07)

KOZIOROŻEC (22.12 20.01)

# Nie pozwalaj sobą manipulować.
Pamiętaj o swoich poglądach i spró
buj do nich przekonać innych. Oso
by w związkach czekają zmiany.

i
:
:
i
i
:
:

Osoby w związkach czeka stabili
zacja i dobre porozumienie. Wycisz
się, aby nie zniszczyć tego co z tru
dem zostało zbudowane.

72-600 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 12
tel.: 91 32146 49. fax: 91321484 0
reklama: tel. 91578 47 28
Bytów
77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 2
tel. 59 822 6013
tel. reklama 59 8 4 8 81 01

: © ® - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku: te, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
: możliwość jego dalszegorozpowszechniania tylko
: i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
i zamieszaonymnastronachwww.gk24.pl/tresa,
: www gp24.pl/tresci. www.gs24.pl/tresd, i w zgodzie,

: z postanowieniami niniejszego regulaminu.
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Krzyżówka skojarzeniowa

Jolka
Litery w polach z kropką, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.
W kolejności przypadkowej:
- gospodarz w kierpcach,
- mierny naśladowca mistrza,
- dopływ krwi do narządu,
- okres postu przed Bożym Narodze
niem,
- sąsiaduje z Czadem i Nigerią,
- odgłos wielu rozmów,
-spanie w hotelu,
- rewolwer potocznie,
- twarz widziana z boku,
-wzrasta na finiszu,
-mieszkaniec Oslo,
- uprowadzenie dla okupu,
- śledzie zwinięte w ruloniki,
- zadaszony przystanek.
- kolor zimy, jeśli jest śnieg,
- tkanina z wypukłymi prążkami,
- dźwignia do ciężarów, lewar,
- ulga w cierpieniu, ukojenie,
- producent tokaja lub szampana,
-istota sprawy,
- kochaj gojak siebie samego,
- imię Niemczyka, aktora z filmu „Po
ciąg".
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.
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Szyfrogram

Krzyżówka mozaikowa
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Rozwiązaniem jest przysłowie lu
dowe.
1) dawniej o kronikarzu: 4-22-2324-25-3-29-18-30.
2) mebel z półkami na książki: 16-6
-7-13-2,
3) ścienny z kukułką.- 31-32-3339-38.
4) daleko mu do prymusa: 9-10-Tl
-36-14,

5) Krystyna z filmu „Człowiek z mar
muru": 35 - 20 -19 - 21 -15,
6) bez dwojga ani rusz na parkiecie:
37-26-5-1-8,
7) owoc jak milion złotych: 17-2827-34-12.
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19) kij, kołowrotek,
21) woda, pierwotniak,
23) dżdżownica, przynęta,
26) zabawka, sznurek,
28) larwa, chłopiec,
30) pies, schronisko,
31) książka, regał,
32) rysunek, rajzbret.
33) samolot, Mielec,
34) San Marino, Andora.
35) maszyna, przestój.
Pionowo:
1) kość, tkanka,
2) zbieracz, klaser,
3) poeta, rym,
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28

Do diagramu należy wpisać wy
raz kojarzący się z dwoma poda
nymi w definicji. Litery w polach
z kropką, czytane rzędami, utwo
rzą rozwiązanie.
Poziomo:
I) łąka, zupa,
6) myśliwy, potrawa,
9) gramofon, chodnik,
10) towary, magazyn,
II) mąż, pogrzeb,
12) gazeta, wzmianka,
13) choroba, gospodarka.
15) wierzba, Mikołaj,
17) samochód, bufor,
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4)Morfeusz.łóżko,
5) inteligent, mądrala,
6) herbata, mleko,
7) portmonetka, wdowa,
8) ubrania, muzyka.
14) powieka, staw,
16) wanna, mycie,
18) kropelki, mżawka,
20) starożytność, era,
22) wybieg, stroje,
24) lawa, Wezuwiusz,
25) magister, medykamenty.
26) brzuch, blizna,
27) Krym. konferencja,
29) nóżka, złamanie.
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- potocznie o Niemcu podczas oku
pacji.
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- przerywa filmy w telewizji komer
cyjnej,
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Krzyżówka panoramiczna

POWIERZ
CHNIA
M-3
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Litery w polach z kropką, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) Franciszek, trener piłkarski - naj
szybszy kot,
2) Jerzy, zagrał Wokulskiego w seria
lu „Lalka",
3 ) kryształu",film Zanussiego,
4) poruszanie się za pomocą pojaz
dów,
5) czynni członkowie organizacji.

v

6) zagrał rolę życia jako prezydent
USA - ptak lubiący błyskotki.
Pionowo:
A) zmysł ważny u kipera - najmniej
szy ptak świata.
B) autor powieści „Dama kameliowa",
C) spadziste zbocze góry,
D) wykonanie kary śmierci.
E) nie każdy gra główne role,
F) współtwórca gazety - roślina
na zielonkę.
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Informator

złotych kosztują w przedsprzedaży bilety na koncert zespołu Strachy na Lachy,
który 31 stycznia zagra w Kępicach. Bilety dostępne są na miejscu, ale również
w Słupsku, w Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska", ul. Starzyńskiego 8.

Nasz Tomek w kinie

Informator

Dział Pomocy Doraźny «astko.tel.59857 09

Tomasz Ziętek, aktor ze Stupska, gra w „Carte Blanche"

: 59 83453 09,
wlurokHio
.

•V-

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Od kilku dni w kinach można
oglądać najnowszy film Jacka
Rusińskiego „Carte Blanche".
To inspirowana prawdziwymi
wydarzeniami historia nauczy
ciela z liceum, który, aby zacho
wać ukochaną pracę i przygo
tować uczniów do matury,
ukrywa przed światem, że
stopniowo traci wzrok.
Jednego z uczniów - Kacpra
gra Tomasz Ziętek, aktor po
chodzący ze Słupska.
- Rolę ucznia Madejskiego
dostałem po castingu - mówi
Tomasz Ziętek. - To rola drugo
planowa, ale istotna dla prze
biegu akcji.
Główną rolę w „Carte Blan
che" gra Andrzej Chyra, jeden
z najpopularniejszych polskich
aktorów.
- To było już moje drugie
spotkanie z Andrzejem Chyrą.
Poprzednio graliśmy razem
w „Kamieniach na szaniec".
Tym razem spędziliśmy w pra
cy dużo więcej czasu, więc mo
głem się od niego sporo nau
czyć, obserwując go na planie
- mówi słupski aktor.
Co ciekawe, w „Carte Blan
che" jest jeszcze jeden lokalny
wątek. Muzykę do tego filmu
skomponował, wykonał i pro
ducentem muzycznym był Pa
weł Lucewicz, kompozytor po
chodzący z Jezierzyc. Pracował
już przy ponad 20filmachi se
rialach, m.in. przy takich pro
dukcjach, jak: „Miasto 44",
„Układ zamknięty" i „Janosik.
Prawdziwa historia".

'

Carte Blanche, godz. 1230,15,1730,20; Exodus:
Bogowie i Królowie, 3D, dubbing, godz. 11.20,3D,
napisy, godz. 19.40,3D napisy, godz. 19.40; Gra ta
jemnic, godz. 1830,21.10; Hiszpanka, godz. 12.20,
15.10,18,2050; Hobbit Bitwa PięciuAm* 2D,
dubbing, godz. 13.10; Uprowadzona 3, godz. 15.45,
18.15,20.45; Wkręceni 2, godz. 14.30,16.45,19,21.15,
Annie, godz.10; DzwoneoekiBestiazNibylandii,
2D:sxiz. 11.40,13.40,17.40.3D: 1020,15.40; Królo
wa Śniegu 2, godz. 1030; Nocwmuzeum: tajemni
ca grokwca, godz. 11; Paddington,godz. 1330,
16.15
Rejs
Czarny węgiel,kruchy lód,godz. 18,Carte Blanche,
godz. 20.15

Lębork
Fregata

Paddington, godz. 1630; Carte Blanche, godz.
18.30; Wkręceni 2, godz. 2030

Ustka
Delfin
Hiszpanka, godz. 18,20.15

• Tomasz Ziętek w „Carte Blanche" zagrał rolę Kacpra Madejskiego, ucznia z klasy głównego
bohatera filmu (Andrzej Chyra). A już w marcu do kin trafi kolejny film z udziałem słupskiego aktora

Tymczasem Tomasza Ziętka
już za kilka tygodni będziemy
mogli zobaczyć w kolejnej pro
dukcji. Tym razem będzie to
najnowszy film Małgorzaty
Szumowskiej „Body/Ciało",
który zakwalifikował się do
Konkursu Głównego 65. Mię
dzynarodowego Festiwalu Fil
mowego Berlinale i będzie wal
czył o Złotego Niedźwiedzia.
W głównych rolach zobaczymy
Janusza Gajosa i Maję
Ostaszewską. Premiera zapo
wiadana jest na 6 marca.
- Zagram tam drugoplanową
rolę aplikanta prokuratorskie
go. Dostałem ją po castingu
- mówi Tomasz Ziętek. - Zdjęcia
do tego filmu były kręcone

w tym samym czasie co „Carte
Blanche". Jeden film powsta
wał w Warszawie, drugi w Lub
linie. Przez jakiś czas byłem
więc w rozjazdach między ty
mi dwoma miastami.
Słupski aktor nie zwalnia
tempa pracy. Niedawno skoń
czył zdjęcia dofilmu „Demon"
Marcina Wrony.
- Teraz kręcę sceny do filmu
„Gwiazdy" w reżyserii Jana
Kidawy-Błońskiego - mówi To
masz Ziętek.
Film „Carte Blanche" przez
cały czas oglądać można
w Multikinie, a do niedzieli
włącznie również w kinie Rejs
Młodzieżowego Centrum Kul
tury. Co ważne, w Rejsie film

emitowany jest z audiodeskrypcją, która umożliwia jego
oglądanie również osobom nie
widomym i słabowidzącym.
O Tomaszu Ziętku zrobiło
się głośno w ubiegłym roku
po sukcesie „Kamieni na sza
niec" Roberta Glińskiego.
W tymfilmieaktor zagrał głów
ną rolę Jana Bytnara „Rudego".
Na dużym ekranie można go
było zobaczyć już wcześniej,
w filmie „Czarny czwartek. Ja
nek Wiśniewski padł", gdzie za
grał Zbyszka Godlewskiego.
. Tomasz Ziętek gra również
w zespołe The Fruitcakes,
z którym koncertuje po całym
kraju. #

KOMUNIKACJA
P 718000; 2219436; HB598424256;
dyzumy rudiu59 8437110, MZK 59 S489306,
Lęboric: PKS 59 86219 72; MZK w godz. 715, tel.
598621451;
ByttePKS598222238;
5598342213;
fcHB598572149.

•

DYŻURY APTEK
Słupsk
Ratuszowa, ul.Tuwima4,tel. 598424957

WAŻNE
SfapsfcPol4a997;ul Reymonta, tel.59848 06
45; Pogotowie Ratunkowe999; Straż Mkjska
986; 59 843 3217; Straż Gminna 59 84859 97.
UrządCelny-587740830,-Straż Pożarna 998;
PogotowieEnergetyczne991; Pogotowie Ga
zownicze 992; Pogotowie Ciepłownicze 993,
Pogotowie Wodno-Kanafizacyjne994; Straż
Miejska alarm986: Ustka - 59 8146761,697696
498; Bytów-5982225 69;

KULTURA

Nowy Teatr. ul. Lutosławskiego 1. tel.5984670
00; FilharmoniaSinfonia Battka, ul. Jana Pawła
II3, teł. 59 842 3839; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego
2, tel.598423935; Teatr Rondo. ul.
Niedziałkowskiego 5a, tel. 59 842 63 49; Stupski
Ośrodek Kultury ul. Braci Bieiymskichl.tel.59
845 6441; MłodzieżoweCentrum Kultury al.3
Maa
j 22, tel. 59 8431130; Miejska Biblioteka Pub
liczna. ul. Grodzka 3, tel. 59 840 58 38.

USŁUGI POGRZEBOWE

Kala, ul. Armii Krajowej 15, tel. 59 842 8196,601
928600, H.K. Banachowie. Winda i baldachim
przy grobie.
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon 502525 005 lub 59
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim
przy grobie;
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: teł. 59842
98 91,601663796. Winda i baldachim przy grobie.
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo)
tei. 598428495.604434441. Winda i baldachim
przy grobie.

PORADNICTWO

Ustka

Biuro Porad Obywatelskich ul.
Niedziałkowskiego 6, czynne: poniedziałekczwartekwgodz. 10-14;
Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa
telskie, ul. Jana Pawła II (7 piętro, pok. 718.719) te
593070020, czynne: poniedz-środagodz. 8-16,
czwartek godz. 10-18,
Telefon zaufania Tama - 59 84140 46, czynny:
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20;
Alkohotowy telefon zaufania Krokus czynny
codziennie 17-22,59 84146 05;
Towarzystwo Zapobiegano Nartoman6tel59
8401460 - poniedziałek wgodz.10-19, wtorekgodz.
10-15, środa10-1930. czwartek 10-20, piątek godz.
10-1830;sobotagodz. 10.15-13.15 dyżur psychologa;
Dom Interwencji Kryzysowej ul. Wolności 3,
teł. 59 8427125 (przy PCK) - dostępna całą dobę
PołskieCentmmMed^OddziałwSłupsku
al. Sienkiewicza 3, tel. 505369 619 lub503 869 97
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Dziedoj i Itodzinie- al. Sienkiewicza 3 (II p.), tel. 669 498 323,
Poradnia Zdrowia Psychicznego - ul. Ziemowita 2,
tel. 59 840 20 01. poniedz - piątek w godz. 73

Remedium, ul. Wyszyńskiego Ib, teł. 59 814 69 69

Bytów
Centrum Zdrowia, ul. ks. Bernarda Sychty 3, tel. 59
8226645

Miastko
Nova, ul. Kazimierza Wielkiego 24, tel. 598576732

Człuchów
Rodzinna, ul. Długosza 5, tel. 597212177

W skrócie

Łydkowejaja
u motocyklistów
W sobotę w Motor Rock Pubie
przy ul. Anny Łajming zagra
zespół Łydka Grubasa. Grupa
gra głównie rocka w humory
stycznym wydaniu. Ich naj
większy przebój to „Nie lubię
to". Koncert otworzy zespół
Sidkid.
Początek koncertu w sobo
tę o godz. 20, bilety kosztują
10 złotych. (DMK)
©®

SŁUPSK/TEATR RONDO

Wstrząsające relacje
ofiar przemocy
Na wyjątkowy spektakl będzie
się można wybrać w piątek
do teatru Rondo. Teatr Me
dium wystawi tam przedsta
wienie „Właściwie... tango".
Spektakl inspirowany jest
prawdziwymi historiami ko
biet i książką Katarzyny
Grocholi „Trzepot skrzydeł".
Wstęp jest wolny. Wejściówki
są do odebrania w kasie teatru
Rondo przy ul. Niedziałkow
skiego 5a.
Uwaga, na przedstawienie zo
staną wpuszczone wyłącznie
osoby pełnoletnie. (DMK)
©®

Lębork

SŁUPSK/ntHARMONIA

Felicita i wiele innych karnawałowych hitów
zabrzmi jutro w słupskiej filharmonii
Na koncert karnawałowy
„Felicita i inne złote przeboje"
będzie się można wybrać
w piątek do słupskiej filhar
monii. Program wypełnią
przeboje wylansowane przez
znanych, głównie zagranicz
nych wykonawców. Będą to
utwory popularne i wpadające
w ucho. Wśród nich znajdą się
tak popularne piosenki, jak
znany z wykonania Rominy
Power i Ala Bano duet
„Felicita" czy spopularyzowa
ny przez 01ivię Newton-John
i Johna Travoltę przebój musi

That I Want". Znajdzie się też
w koncercie wielki hit Toma
Jonesa „Delilah" i nieustępujący mu polski szlagier z re
pertuaru Danuty Rinn „Gdzie
ci mężczyźni" oraz wiele in
nych przebojów. Wykonają je
Patrycja i Jacek Kotlarscy, wo
kalne małżeństwo, które
od czasu do czasu występuje
w duecie. Aranżerem więk
szości kompozycji jest Boh
dan Jarmołowicz, który także
poprowadzi słupską orkiestrę.
Początek
19, bilety
kosztują 4jutro
0 zł.godz.
(DMK)

©®

Staromiejska, ul. Staromiejska 17, tel. 59 863 4103

Łeba
Słowińska, ul. Kościuszki 70 a. teł. 59 86613 65

Wicko

USŁUGI MEDYCZNE

64414k03g

[ 5 9 19 ^ ( T A X l N f c ^
kul. Hubalczykówl, informacja tele
foniczna 59 846 0100;

Wo#ew6dddSzpMSpw*ak%any u.l M
i

$98422700

607 2717

ckiewicza 1
2 tel. 59 814 69 68; PorakbZdmib
POZ, ul. Kopernika 18. tei. 59 814 60Tl. PosotXH
e-59 81470 09;
y59 863

59196-25

30 00; Szpital ul. Węgrzynowicza13,59 863 52 02; P r o m o c j a
BytówSzptal ul. Lęborska 13, tel. 59 822 85 00;

2zt/km

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 29 stycznia 2015

Sport //31

www.gk24.pl 0 www.gp24.pl D www.gs24.pl

Co zrobił Gortat, że kibice NBA
oddali na niego 570 tys. głosów
Koszykówka
Poczucie humoru, dystans
do siebie, oryginalność, wspar
cie dla wojska i najmłodszych to rzeczy, dzięki którym Polak
zdobył sympatię Amerykanów
Tomasz Biliński
t.bilinski@polskatimes.pl

570 005 - dokładnie tyle głosów
oddali na Marcina Gortata kibi
ce w wyborach zawodników
do Meczu Gwiazd NBA. Polscy
fani pewnie zrobili swoje, ale bez
pomocy Amerykanów wynik
nie byłby taki świetny. Czwarty,
biorąc pod uwagę graczy skrzyd
łowych i podkoszowych. Więcej
zebrali na Wschodzie tylko LeBron James, Pau Gasol i Carmelo
Anthony. Natomiast w całej NBA
fani wybierali go częściej niż ta
kie gwiazdy, jak Kevin Durant,
Tim Duncan, Dwight Howard
czy Derrick Rose. Wynikowi nie
ma się co dziwić. Kibice, wybie
rając graczy do Meczu Gwiazd,
kierują się nie tylko ich umiejęt
nościami, ale też popularnością
wynikającą z tego, jacy są poza
boiskiem. A pod tym względem
Gortat równa do najlepszych.
Wybraliśmy pięć rzeczy, które
pomogły mu w osiągnięciu im
ponującego wyniku.
Po pierwsze, dystans do sie
bie i poczucie humoru. Widocz
ne choćby przy sytuacji z Shaquillem 0'Nealem, który wy
brałby Polaka do Meczu Gwiazd
jako rezerwowego. W poprzed
nim sezonie były gracz m.in. Los
Angeles Lakers i jeden z najlep
szych centrów w historii NBA
był pod wrażeniem występu
Gortata w meczu play-ofF prze
ciwko Indianie Pacers (zdobył 31
punktów i 16 zbiórek). Podczas
analizy 0'Neal nazywał go...

grillowanymi pierogami. Miał
na myśli to, że 30-letni koszy
karz radzi sobie z rywalami z ta
ką łatwością, jak z... pierogami
na grillu. Pozostali goście w stu
dio, w tym inny były świetny
gracz Charles Barkley, próbowa
li wyprowadzić go z błędnego
postrzegania, czym są piero
gi. Zrobił to sam Gortat w trakcie
telekonferenqi. Shaq dopytywał
go, co to dokładnie za potrawa.
- Lepiej ich nie jedz, bo będziesz
jeszcze większy - śmiał się gracz
Washington Wizards. W kolej
nym wydaniu programu w tele
wizji TNT wątpliwości 0'Neala
rozwiał też konsul honorowy
RP, który do studia przyniósł
pierogi, kiełbasę i polsfcie piwo.
To nie był pierwszy raz, gdy
legenda Lakers zwróciła uwagę
na koszykarza z Łodzi. Zdarzało
się to już wtedy, gdy Polak grał

Marcina Gortata
wybrano do zespołu
graczy, których
wyróżniają orygi
nalne wypowiedzi
w Phoenix Suns i świetnie
współpracował ze Stevem Nashem. Często Polak jest też wy
różniany przez niego w „Shaqtin a Fool", programie, w którym
Shaq wybiera najbardziej ko
miczne zagrania. Niewykluczo
ne, że Gortat w pamięci Amery
kanina zapadł w październiku
2009 r., gdy 0'Neal był zawod
nikiem Cleveland Cavaliers. Po
lak jako zmiennik Dwighta
Howarda w Orlando Magie...
zablokował go.
Po drugie, Gortat to ciekawy
rozmówca. Niejestnudziarzem,
który przy dziennikarzach za

• Marcin Gortat jest jednym z liderów Washington Wizards. Jego
grę, ale nie tylko, docenia m.in. była gwiazda NBA Shaquille 0'Neal

trzymuje się od niechcenia
i mamrocze pod nosem oklepa
ne regułki. Na pytanie o brodę,
odparł uśmiechnięty, że po za
kończeniu kariery chce być poli
tykiem, może nawet prezyden
tem, więc to taka stylizacja
na Abrahama Lincolna. Nową
fryzurę, irokeza, podsumował,
że wygląda w niej jak seksowna
biała czekolada. Gdy w meczu
nie powstrzymał Duranta, który
ostatecznie nad nim zapakował,
żartował, że akurat wtedy szukał
pod koszem kluczyków do auta.
Przykładów jest więcej. Nic
dziwnego, że prowadzący pro

gram „The Starters" na oficjalnej
stronie NBA wybrali go do zespo
łu zawodników, których wyróż
niają oryginalne wypowiedzi.
Po trzecie, wsparcie dla woj
ska. W Stanach Zjednoczonych
mają na tym punkciefioła. Żoł
nierze walczący o kraj to boha
terowie stojący w jednym rzę
dzie z Supermanem i Batma
nem. Gortat to poczuł. Nato
miastflagato świętość. Wystar
czy popatrzeć na jakiekolwiek
uroczystości. Jej zawieszaniu
czy składaniu zawsze towarzy
szy podniosła ceremonia. W Pol
sce mało kto zwraca na to uwa

gę. Z podobną pieczołowitością
jedynie emeryci zwijają pokro
wiec zfiatówI26p. - Podoba mi
się szacunek dla służb mundu
rowych w kulturze amerykań
skiej. W naszej tego brakuje. Lu
dzie nie mają świadomości, że
w takim Afganistanie polski
kontyngent buduje drogi, szko
ły, cywilizację, uczy tamtejszą
armię, jak utrzymywać spokój.
To mozolna robota wykonywa
na latami - tłumaczył Gortat
w „Gazecie Wyborczej".
Czwarta rzecz - otwartość.
30-letni koszykarz mówi o sobie,
że jest samotnikiem. Mimo to
do niczego nie trzeba go dwa ra
zy namawiać. W lipcu poprzed
niego roku spędził dzień w re
dakcji telewizyjnej „Kanału 4"
w waszyngtońskim oddziale
NBC. Poprowadził w nim wiado
mości sportowe, w których po
informował m.in. o tym, że pod
pisał nowy, pięcioletni kontrakt,
dzięki któremu zarobi 60 min
dolarów.
Po piąte, zaangażowanie
w działalność społeczną i współ
praca z młodzieżą. W NBA to
standard. Wielu zawodników ma
swoje fundacje. Niemal wyma
ga się od nich, żeby wspierali naj
młodszych i dbali o ich rozwój.
Głównie poprzez spotkania,
a czasem też wspólne treningi.
Nie inaczej jest w przypadku
Marcina Gortata. Jego ftmdacja
MG13 organizuje campy dla dzie
ci i młodzieży, na których obec
ny jest też koszykarz. Podobnie
jak z turniejami streetballa czy
rozgrywek międzyszkolnych.
Oprócz tego wspiera najbardziej
uzdolnionych uczniów, zwłasz
czajeśli ich sytuacja życiowa lub
materialna jest daleka od ideal
nej. Nieraz już na jego. zaprosze
nie wiele dzieci miało okazję po
czuć na żywo atmosferę NBA. •
©®
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Michał Masłowski
w Legii Warszawa
Nowym zawodnikiem mi
strzów Polski został Michał
Masłowski. 25-letni pomocnik
grał do tej pory w Zawiszy
Bydgoszcz.

(STEN)

SKOKI NARCIARSKIE

Sześciu Polaków
uda się do Willingen

Na najbliższe zawody Pucharu
Świata w skokach narciarskich
trener Łukasz Kruczek zabie
rze sześciu zawodników. Będą
to: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jan
Ziobro, Aleksander Zniszczoł,
Klemens Murańka oraz Maciej
Kot. Jako że Polska może wy
stawić tylko pięciu zawodni
ków do kwalifikacji, Kot zastą
pi najsłabszego z nich dopiero
w konkursie niedzielnym.
Kwalifikacje w piątek o 16.15, '
a o 18.00 pierwsza seria kon
kursowa. W sobotę (16.00) na
szych zawodników czeka kon
kurs drużynowy. W niedzielę
kolejny konkurs indywidual
ny. 013.30 kwalifikacje,
a o 15.00 pierwsza seria.
W Pucharze Kontynental
nym w Zakopanem wystąpią:
Bartłomiej Kłusek, Stefan Hu
la, Dawid Kubacki, Krzysztof
Biegun, Krzysztof Miętus i To
masz Byrt.
(STEN)

LOTTO

Środa. 28.01
Mułti Multi -godz. 14 .
2,3.4,5,15,16,23,26,27,35,39,42,
46,49,60,61,62,64,73.79
plus 15
Multi Mułti - 27.01. godz. 22
5.15,20.24,27,28.32.36.38.44,
45.46.47,55,62,63,64,65,77,80
plus 77
Mini Lotto22.33,36,37,38
Lotto9,11,17,20,39,41
Lotto Plus 1.2.17.21.26.34
Kaskada
1,4,6,7,8,9,10,11,14,17,19,23

Niepokonana Chorwacja znalazła pogromców. Polska zagra w półfinale
PWo ręczna
W ćwierćfinałowym spotka
niu mistrzostw świata w Kata
rze reprezentacja Polski zwyciężyła z reprezentacją Chor
wacji 24-22 (12:10).
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@gp24.pl

Polacy po raz ostatni pokonali
Chorwatów 7 lat temu. Było
więc wiadomo, że nie będzie to
łatwe spotkanie. Tym bardziej
że Chorwaci wygrali w Katarze
wszystkie mecze.

Pierwsza bramka padła do
piero w 3. minucie po trafieniu
Michała Jureckiego. Następnie
pięknym rzutem popisał się
Andrzej Rojewski. Sławomir
Szmal obronił rzut kamy wyko
nywany przez Ivana Cupicia.
Był to dobry okres naszej repre
zentacji. Potem nastąpiła kilku
minutowa stagnacja, po której
prowadzenie objęli Chorwaci.
Na szczęście Polacy się przeła
mali i po trafieniu Karola Biele
ckiego odzyskali prowadzenie.
Wspaniałą bombą po raz kolej
ny popisał się Rojewski, który
rzucił z drugiej linii, a piłka od

i wpadła do siatki. Przemysław
Krajewski po ekwilibrystycz
nym rzucie tyłem dał nam pro
wadzenie 9:6. Na dwie minuty
przed końcem pierwszej poło
w y był remis 10:10, ale znów
nastąpiła polska szarża i po rzu
tach Kamila Syprzaka i Mariu
sza Jurkiewicza schodziliśmy
na przerwę z prowadzeniem.
Początek drugiej części spot
kania był w wykonaniu na
szych szczypiornistów fatalny.
Chorwaci przez 10 minut trafi
li sześć razy, a nasi zawodnicy
tylko raz. Potem znów Polacy
zerwali się do boju. Znakomicie
interweniował Szmal. Po rzucie

Syprzaka odzyskaliśmy prowa
dzenie 19:18. Potem graliśmy
w podwójnym osłabieniu i to
Chorwaci ponownie prowadzi
li. Na trzy minuty przed koń
cem Syprzak ponownie zapew
nił prowadzenie Polsce i zosta
ło to utrzymane. W półfinało
wym spotkaniu w piątek zagra
my z reprezentacją Kataru, któ
ry pokonał Niemców 26:24.
Polska - Chorwacja 24:22 (12:10)

Polska: Szmal. Wyszomirski - Krajewski 2.

Orzechowski, Bielecki 1, Rojewski 4, Wiśniewski.
B Jurecki 2, M Jurecki 2, Grabarczyk, Miewicz 6,
Masłowski. Syprzak3, Daszek 1. Szyba,
Chrapkowski3.S
©(f)

Na Polaków nie było mocnych. Z piłką Michał Jurecki
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Mamy bilety na mecz
Energi Czarnych
Mamy do rozdania 5 biletów
na sobotnie spotkanie
koszykarzy Energi Czarnych
z MKS Dąbrowa Górnicza.
Chętni proszeni są o telefon
dzisiaj o godz. 11.30 pod nr.:
59-84-88-130. Muszą jednak
podać nazwisko gracza MKS,
który grat kiedyś w Enerdze
Czarnych.#
(RES)

KOSZYKÓWKA

Wygrana juniorskiego
zaplecza
Juniorzy Czarnych PGK
Słupsk wygrali spotkanie w fi
nale B zmagań strefowych
z Trójeczką Olsztyn 94:66
(27:12,21:17,20:17,26:20). Igor
Gaworek był najskuteczniej
szy, zdobył dla słupszczan 22
pkt. Czarni PGK zajmują
pierwsze miejsce w finale B. •
(RES)

Słupia Słupsk
pojedzie
do Warszawy
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TVPSPORT
godz. 16.10 i 21.50, piłka nożna, Liga hisz
pańska-ćwierćfinały Pucharu Króla
(na żywo)

EUROSPORT
godz. 7.15,9.15,9.30,12,12.30,21,
21.30,23 - tenis: Australian Open
w Melburne oraz program tenisowy:
Gem. set i Mats extra

Buzała wzmacnia bytowian

i Pierwszoligowy beniaminek chce, by wiosna była lepsza od jesieni. Wzmacnia
swój skład. Do Bytowa trafił kolejny doświadczony ekstraligowiec - Paweł Buzał
Piłka nożna
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl

Po słabej jesieni w I lidze
Drutex-Bytovia jest aktywny
na rynku transferowym i nadal
szuka wzmocnień kadrowych.
Tej zimy do pierwszoligowego
beniaminka dołączyli już nie
którzy nowi gracze. Przypom
nijmy, że zostali nimi: bramkarz
Wojciech Pawłowski i obrońca
Radosław Jasiński. Tym na
stępnym został napastnik Pa
weł Buzała (rocznik 1985), któ
ry jest wychowankiem Sparty
Złotów. Następnie występował
w Darzborze Szczecinek. Grał
też w Lechu Poznań. Większość
swojej kariery spędził w Lechii
Gdańsk. Barwy gdańskiego klu
bu reprezentował w sezonach

2006/2011 i 2013/2014. W sze
regach biało-zielonych zaliczył
143 mecze, w których strzelił 32
gole. Jego klubem był też GKS
Bełchatów (2011/2012 - 36 gier 8 goli). W czerwcu 2014 roku
piłkarz opuścił Gdańsk i podpi
sał 2-letni kontrakt z Górnikiem
Łęczna (beniaminek ekstrakla
sy). W tym ostatnim klubie
w sezonie 2014/2015 Buzała nie
mógł jednak przebić się do pod
stawowego składu. Nie potrafił
swoją grą przekonać trenera
Jurija Szatałowa. Rozegrał tyl
ko 7 meczów (w sumie na boi
sku przebywał tylko 201 mi
nut), nie zdobywajac żadnej
bramki. Nie znalazł się w ka
drze na zgrupowanie w Turcji.
Wobec takiej sytuacji Buzała
trafił na zasadzie wypożycze
nia do Bytowa i został graczem
• Paweł Buzała (z piłką) ma skutecznie wzmocnić siłę ofensywną Druteksu-Bytovii do końca
obecnego sezonu. Wczoraj
Druteksu-Bytovii, który zajmuje piętnaste miejsce w I lidze

Słupskie torpedy eksplodowały w Bochum

bytowski klub podpisał z nim
umowę. To ma być wzmocnie
nie bytowskiego beniaminka
i siły ognia w ataku, w którym
do tej pory prym wiódł Janusz
Surdykowski (wicekról najlep
szych strzelców w I lidze z do
robkiem jedenastu goli).
Obecna wartość rynkowa
Buzały wynosi 300 tysięcy euro.
Oby to był trafniejszy wybór niż
Daniel Gołębiewski. Warto zau
ważyć, że do Bytowa przycho
dzą gracze z bogatą przeszłoś
cią w ekstraklasie, którzy powo
li zaczynają odcinać kupony
i chcą odłożyć trochę pieniędzy
na piłkarską emeryturę. Tak jest
w przypadku Piotra Kuklisa,
Marcina Kikuta, Krzysztofa Bą
ka Karola Piątka. Na testach
w ekipie Pawła Janasa przeby
wa obrońca Tadeusz Socha ze
Śląska Wrocław. •
©®

SMS-y do poniedziałku

z listy) - Najpopularniejszy Spor
towiec Roku; GPSRM.xx - Naj
popularniejszy Sportowiec Roku
Krzysztof Niekrasz
- Sport Młodzieżowy; GPTR.xx
krzysztof.niekrasz@24gp.pl
- Najpopularniejszy Trener Ro
ku; GPDRU.XX-Najpopularniej
Ostrofiniszujemyz naszym ple sza Drużyna Roku; GPIR.xx biscytem. Możnajeszcze głoso Najpopularniejsza Impreza Spor
wać za pomocą SMS-ów do 2 lu towa Roku. Nagrodzeni zostaną:
tego (poniedziałek). Koszt jed pierwsza piątka sportowców, je
nego SMS-a wynosi 2,46 zł den sportowiec z grona młodzie
z VAT-em. Wyniki obydwu gło żowego, trzech trenerów, jedna
sowań (kupony plus SMS-y) zo najpopularniejsza drużyna, jed
staną zsumowane. By oddać głos na najpopularniejsza impreza
za pośrednictwem SMS-a, należy sportowa. Szczegóły na stronie
przesłać swoje typowanie na nr www.gp24.pl/sportowiec. Za
72355 SMS o treści: GPSR.xx praszamy. #
(gdzie xx to numer kandydata ©O

Plebiscyt

Piłka ręczna
Juniorki Słupi Słupsk poznały
rywalki, z którymi zmierzą się
w grach 1/4 mistrzostw Polski.
ZPRP dokonał losowania
grup.
Rafał Szymański
rafal.szymanski@gp24.pl

Słupszczanki zagrają w jednym
z czterech turniejów. Ten
z udziałem Słupi rozegrany zo
stanie w Warszawie. Rywalka
mi zawodniczek Anity Unijat
będą gospodarze UKS Varsovia
I Warszawa, Korona Handball
Kielce oraz UKS Orlik Mielec.
Impreza rozegrana zostanie
w dniach od 6 do 8 lutego.
Pierwszego dnia, w piątek
(6.02) Słupia zagra z Koroną
Handball Kielce. W sobotę, 7 lu
tego drużyna ze Słupska zmie
rzy się z Orlikami Mielec,
w ostatnim dniu turnieju (8 lu
tego) Słupia zagra z gospoda
rzami, UKS Varsovią Warszawa.
Praktycznie ten ostatni mecz
może nie mieć znaczenia, już
po pierwszych dwóch dniach
może być wiadomo, kto znaj
dzie się w gronie dwóch dru
żyn, które awansują do kolejnej
rundy zmagań. #

POLSAT SPORT
godz. 12, siatkówka, Liga Mistrzyń faza
grupowa: Rabita Baku-KPS Chemik
Police, godz. 18. lOsiatkówka, Liga Mi
strzów Bełchatów-Budziejowice
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• Dwaj zawodnicy Klubu Pływackiego Aqarius Słupsk doskonale spisali się podczas zawodów
pływackich w Bochum w Niemczech. W zmaganiach startowało blisko 600 zawodników. Byli wśród
nich Polacy. Niemcy, Holendrzy i Rumuni. Kacper Moroz zdobył srebro i brąz, a Michał Grzecza
wywalczył srebrny medal. Ich szkoleniowcem w klubie jest Wojciech Krzysztofowicz.
Słupscy zawodnicy startowali w 14 konkurencjach i we wszystkich zajmowali wysokie pozycje.
Kacper Moroz (rocznik 2004) wywalczył srebro na 200 m stylem motylkowym, (wynik 2.58,03 min to jeden z najlepszych rezultatów w Polsce) i brąz na 800 m stylem dowolnym. Grzecza (2004 r.)
wywalczył srebro na lOO m stylem motylkowym, był też czwarty na 400 m stylem dowolnym. Moroz
jest uczniem szóstej klasy Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy. W 2014 roku został powołany
do kadry narodowej młodzików i trenował w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
Michał Grzecza jest uczniem czwartej klasy szkoły podstawowej STO w Słupsku. # (RES)
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