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• Ósmy mecz z rzędu w lidze. Energa Czarni Słupsk wygrała w dramatycznych 
okolicznościach z Rosą Radom 74:71. Czarne Pantery grały u siebie. Pierwsza 
połowa była słaba. Rosa zaskakiwała tym. z czego słynie, czyli z rzutów za trzy. 
Wykorzystywała też skutecznie błędy słupszczan. Dopiero w drugiej połowie 

zawodnicy Energi udowodnili, na co ich stać i pokazali doskonałą obronę. 
Sukcesywnie, choć z problemami, zaczęli odrabiać kolejne punkty. Te kluczowe 
zdobył Mantas Cesnauskis. Nie zawiedli kibice. Mecz odbył się w świetnej 
atmosferze i doskonałym dopingu. Więcej na stronach sportowych, (olo) 

Już dziś czytaj 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
NOWE ROZDANIE 
POLSKA WSCHODNIA 

Sport 
Nowa twarz 
zespołu Drutex-
-Bytovia 

Region 

Mieszkańcy boją 
się kompostowni 
i chcą rozmawiać 
PROBLEM/BIERKOWO Mieszkańcy 
osiedla w Bierkowie spotkają się z wój
tem i inwestorem. STR.3 

KULTURA/SŁUPSK. Iniqatywa 
słupszczan została doceniona w kon
kursie, w którym startowały 
superprojekty. Wyróżniono Schron 
w piwnicy pod żłobkiem. STR.6 

KADRY/MIASTKO W urzędzie miejskim 
nowa nominacja na kluczowym stano
wisku. Naczelnikiem wydziału roz
woju gospodarczego został Kazi
mierz Kozieł. STR. 4 
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Policja pracuje 
nad profilem 
sprawcy 
Lębork 

Prokuratura milczy w sprawie śledz
twa mającego wyjaśnić zagadkę zbez
czeszczenia zwłok na cmentarzu 
w Lęborku. Natomiast potwierdza, że 
policjanci pracują nad profilem spraw
ców. Ponoć to właśnie w Lęborku 
po raz pierwszy ktoś zostawił ślady, 
które mogą pomóc w śledztwie pro
wadzonym również w Gdyni. Tam 
do zbezczeszczenia zwłok na cmenta
rzu doszło już kilkukrotnie. • ©® 
Więcej na $ STR.4 

Spotkanie w Budziku 
e Klaudia ze Słupska w Warszawie dziękowała za pomoc 

Zdrowie 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Klinika Budzik w Warszawie to jedy
na placówka w Polsce, do której trafia
ją dzieci z ciężkimi urazami mózgu, 
które zapadły w śpiączkę i dzięki in
tensywnej rehabilitacji mają szansę 
na wybudzenie. Placówka powstała 
dzięki fundacji założonej przez aktor
kę Ewę Błaszczyk. 

W sobotę, 18 kwietnia, spotkały się 
tam wszystkie dzieci, które do tej po
ry zostały wybudzone w Budziku. 
Wśród nich znalazła się Klaudia ze 
Słupska, pierwsza pacjentka 
wybudzona w tej klinice. 

Dziewczyna trafiła tam po wypad
ku - została potrącona przez samo
chód na przejściu dla pieszych. 

- Mieliśmy szczęście w nieszczęś
ciu, że klinika została otwarta zaraz 
po wypadku Klaudii. Dla nas była to 
nowa sytuacja, ale i dla Budzika to by
ły początki. Zespół Budzika trochę się 

na nas uczył. Pamiętam zapłakaną pa
nią Ewę, gdy dowiedziała się, że Klau
dia powiedziała „mama" - wspomina 
mama Klaudii. 

Obecnie prawie już 18-letnia Klau
dia czuje się coraz lepiej. 

- To była ciężka droga. Rehabilita
cja, rehabilitacja i jeszcze raz rehabili
tacja - mówi nastolatka. 

Teraz planuje swoje 18. urodziny. 
Chce zaprosić Ewę Błaszczyk i dyrek
tora kliniki Budzik. # 
©<E> 
Więcej naeSTR.3 

Bar na stacji paliw 
w Słupsku 

ul. Fabryczna 1 
wydzierżawię 

tel.601 832 082 

Zatrudnię 
2 sprzedawców 

de Marketu „Lewfalan". 
Wynagrodzenie 2-4 In. zt 

lei. 693 445 779. 
991 932 982 

http://www.gp24.pl
http://www.facebook.com/gp24pl
mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl


02// www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl 
Głos Dziennik Pomorza 

Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 

Druga strona Projekt Schron - inicjatywa stupszczan - została doceniona w konkursie, w którym 
startowały superprojekty. także ze znacznie większych miast. Projekt Centrum 
Aktywności Twórczej został nominowany wśród 20 najlepszych. Więcej na str. 6 
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Od redaktora 

Wojciech 
Frelkhowski 

Budzikowi 
należy gorąco 
podziękować 

T akie uroczystości, jak ta 
w klinice Budzik, nie
zwykle cieszą. Nie chodzi 

mi o to, że wzięła w niej udział 
młoda słupszczanka, która zo
stała wybudzona w tej placów
ce. Cieszyć wypada się z tego, iż 
18 młodych ludzi zostało dzięki 
tej klinice wyleczonych. Ręce 
same się składają do tego, aby 
bić brawo lekarzom i pielęg
niarkom tam pracującym. 
Osobne podziękowanie i po
dziw należą się Ewie Błaszczyk, 
która pomimo osobistej trage
dii miała siłę i wytrwałość, aby 
zainicjować działalność Budzi
ka i nadal patronować tej pięk
nej idei. O stanie polskiej służby 
zdrowia napisano już tomy. 
Jest to też temat nieustających 
rozmów Polaków. Dlatego każ
dy, nawet niewielki element, 
który jest zwiastunem lepsze
go, należy docenić. Cieszyć wy
pada się również z tego, iż pod
czas warszawskiej uroczystości 
spotkały się wszystkie 
wybudzone osoby. To najlep
szy dowód na to, że wracają 
do zdrowia. # 
©(D 

Kalendarium 2 0  kwietnia 

1303 
# Została założona Sapienza - Uni

wersytet Rzymski, największy uni

wersytet w Europie. 

1855 
# W Wilnie założono Muzeum Staro

żytności. 

1919 
4 Do kraju przybył pierwszy pociąg z 

Armią Hallera- polską formacją woj

skową powstałą w e  Francji. 

1940 
# Powstał Związek Odwetu, organi
zacja dywersyjna ZWZ. 

Notowania z10.04,2015 
Kursy walut NBP 

EUR - 4,03 
GBP «5,59 
CHF »3.91 

O nich się mówi 

Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
# Jest sędzią Sądu Okręgowego 
w Łodzi w IV Wydziale Karnym. 
Występuje w serialu z gatunku 
court show, czyli inscenizacji roz
prawy sądowej, realizowanym 
przez stację TVN od 2006. Gra 
tam samą siebie. Jest 
współautorką ustawy o świadku 
koronnym, ekspertem od prze
stępczości zorganizowanej. Była 
członkiem składów orzekających 
w procesach łódzkiej ośmiornicy 
i gangu Popeliny. Brała udział 
w wydaniu orzeczenia o nałożeniu 
na 17-letniego handlarza narkoty
ków obowiązku ostrzegania mło
dzieży w szkołach przed handlem 
i używaniem narkotyków. (NIK) 

Jakub Pal 
# Jakub Pal to już utytułowany 
uczeńzll LO w Słupsku. Przedro
kiem razem z koleżanką przywiózł 
z Bukaresztu złoty medal. Zdobyli 
go podczas międzynarodowego 
konkursu InfoMatrix, największe
go na świecie spotkania entuzja
stów robotów i robotyki. Słupscy 
licealiści pojechali do Rumunii 
w nagrodę, bo wcześniej zdobyli 
wyróżnienia podczas Międzyna
rodowego Festiwalu Naukowego 
E(x)plory w Gdyni. Jakub Pal nale
ży obecnie do zespołu, który kon
struuje największą w kraju rakietę 
i minisatelitę. Wspólnie zamierzają 
ją wysłać do granicy troposfery. 
(MAZ) 

« spadek ceny do dnia poprzed
niego wzrost ceny bezzmiar 

Rozmowa „Głosu Pomorza" z Andrzejem Dudą, kandydatem Prawa I Sprawiedliwości na urząd prezydenta RP 

Musimy rozpocząć naprawę Rzeczypospolitej 
W sobotę gościł w Słupsku 
Andrzej Duda, kandydat 
PiS na urząd prezydenta RP. 
Po południu spotkał się 
z mieszkańcami regionu. 

Przyjechał pan do miasta, które 
straciło status miasta woje
wódzkiego-Czy ma pan pomysł, 
jak pomóc takim miastom? 
To nie jest problem tylko 
Słupska. Takich miast, które 
po 1998 roku gwałtownie stra
ciły, jest znacznie więcej. Nie
stety, programy, które były im 
obiecywane, nie zostały zrea
lizowane. Nie ma żadnych 
wątpliwości, że dzisiaj musi 
być stworzony specjalny pro
gram dla byłych miast woje
wódzkich. 
Jaki ma być jego cel? 
On ma oznaczać pewną rewi
talizację tych miast. Coś 
w tym rodzaju. 
Prezydent może mieć na to 
wpływ? 
Tak. Może przecież przygoto
wać we własnym zakresie 
ustawę, bo ma inicjatywę 
ustawodawczą. Przede 
wszystkim jednak prezydent 
powinien przygotować spe
cjalny program, oczywiście 
we współpracy z rządem. To 
powinna być swoista strategia 
rozwoju byłych miast woje
wódzkich. Prezydent, jako je
dyny w kraju, ma specjalny 

• Andrzej Duda: - Należałoby relokować część urzędów 

mandat do tego, bo tylko on 
jest wybierany na terenie całej 
Polski. Ktoś, kto jest wybiera
ny przez cały naród, nie może 
zwracać uwagi na to, przez ja
ką większość został wybrany. 
Istotne jest to, że został wy
brany i odtąd reprezentuje ca
łe polskie społeczeństwo. 
W związku z tym, to na prezy
dencie spoczywa obowiązek 
poważnego udziału w przygo
towaniu strategii rozwojo
wych kraju w dziedzinach, 
które wymagają naprawy. 
Co należałoby zrobić dla byłych 
miast wojewódzkich? 

Myślę choćby o relokowaniu 
części urzędów. Można je tam 
wydzielić i przenieść do by
łych miast wojewódzkich. 
Czy według pana powinno pow
stać województwo środkowo-
pomorskie? 
Myślę, że należy się poważnie 
nad tym zastanowić, bo ma
my do czynienia z dwoma 
wielkimi województwami 
na Pomorzu. A na Pomorzu 
Środkowym jest rzeczywiście 
pewna luka. To jest problem, 
który trzeba bardzo rozważyć. 
W Słupsku coraz bardziej się od
czuwa, że maleje nasza repre-

Sawka komentuje 

Paulina Szczerba 
# Radna Młodzieżowej Rady Wo
jewództwa Pomorskiego, uczenni
ca słupskiego Zespołu Szkół Tech
nicznych w Słupsku w klasie tech
nik technologii odzieży, 
18-łetnia słupszczanka, jest jed
nym z pomysłodawców nakręce
nia klipu promującego udział mło
dzieży w nadchodzących wybo
rach prezydenckich. - Pomysły są 
nasze, członków młodzieżowej ra
dy miasta i młodzieżowej rady wo
jewódzkiej, a klip kręcimy z pomo
cą nauczycieli i uczniów fotografii 
z drzewniaka - mówi słupszczanka. 
- Chcemy zachęcić młodych ludzi 
do udziału w wyborach. Klip bę
dzie emitowany na stronach mło
dzieżowych rad i podczas debaty 
kandydatów na urząd prezydenta, 
która odbędzie się w Gdańsku. 
(NIK) 
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zentacja parlamentarna. Czy 
rozwiązaniem tego problemu 
nie byłoby utworzenie samo
dzielnego okręgu wyborczego? 
Być może, ale otwarcie się 
przyznaję, że się nad tym nie 
zastanawiałem. Niestety, 
zmniejszanie się liczby po
słów na danym terenie zwią
zane jest ze zmniejszaniem się 
liczby ludności. To jest jeden 
z najważniejszych problemów 
dawnych miast wojewódz
kich, bo prawie ze wszystkich 
ludność odpływa. To jest ele
ment szerszego problemu 
0 charakterze krajowym, któ
ry dotyczy miast powiato
wych, bo gdy tam jadę, a od
byłem już podczas tej kampa
nii ponad dwieście spotkań, 
to w każdym w zasadzie sty
kam się z tymi samymi pyta
niami. Młodzi ludzie najczęś
ciej mówią, że nie ma tam dla 
nich żadnej perspektywy 
1 żadnej pracy, a jak jest, to jest 
bardzo słabo płatna. 
Nic więc dziwnego, że ci lu
dzie emigrują do wielkiego 
miasta albo - co dzieje się 
częściej - decydują się na wy
jazd zagranicę. 
To jest trend, który dla mnie 
jest największym zagrożeniem 
i wyzwaniem dla polskich 
władz na najbliższe lata. # 
ROZMAWIAŁ 
ZBIGNIEW MARECKI 
©® 

Poradniki w „Głosie" 

Wtorek, 21 kwietnia 
# Jednym z najistotniejszych ele

mentów pozwalających na ocenę 

żywności jest oznakowanie. 

Obowiązują nowe przepisy w spra

w i e  przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności. 

Wyjaśnimy, jakie i podpowiemy, 

na co zwrócić uwagę. 
Środa, 22 kwietnia 
# Na żywności przedsiębiorcy sami 

z siebie umieszczają informacje, że 

ich produkt jest tradycyjny, natural

ny  czy też domowy. To nie zawsze 

prawda! Na co zwrócić uwagę, by 

w sklepie nie dać się oszukać? Pod

powiemy! 
Czwartek. 23 kwietnia 
# Ekspert wyjaśni, kto ma bezpłat

ny abonament RTV. Podpowie, 

jakie dokumenty są potrzebne, 

by załatwić ulgę na poczcie. 
Poinformuje, czy trzeba płacić abo
nament,jeśli co miesiąc opłacamy 
kablówkę 
Piątek, 24 kwietnia 
# Wyjaśnimy, komu umorzą długi 

za abonament RTV i jak napisać 

wniosek o umorzenie długu 

http://www.gk24.pl
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Wydarzenia 

Klaudia w Budziku 
dziękowała za pomoc 

18 kwietnia był Dzień Pacjenta w Śpiączce. W klinice Budzik 
spotkały się wybudzone dzieci. Wśród, nich Klaudia ze Słupska 

Monika Zacharzewska 
monika.zachar7ewska@gp24.pl 

W lipcu miną dwa lata, odkąd 
przy warszawskim Centrum 
Zdrowia Dziecka działa klinika 
Budzik, założona dzięki funda
cji Akogo? aktorki Ewy 
Błaszczyk. Ona sama ma córkę 
od kilkunastu lat pozostającą 
w śpiączce. Budzik to jedyna ta
ka placówka w Polsce, do któ
rej trafiają dzieci z ciężkimi ura
zami mózgu, które zapadły 
w śpiączkę i dzięki intensywnej 
rehabilitacji mają szansę 
nawybudzenie. 

- Do tej pory w Budziku 
wybudziło się 18 dzieci - mówi
ła na uroczystości z okazji ob
chodów Dnia Pacjenta 
w Śpiączce Ewa Błaszczyk. 
- Dziesięcioro, niestety, opuści
ło klinikę nie obudziwszy się. 

18. wybudzoną pacjent
ką jest 10-letnia Weronika, któ
rą zespół Budzika uznał 
za wybudzoną 7 kwietnia. 
Dziewczynka zapadła w śpiącz-

Na uroczystość w klinice Budzik, założonej dzięki Ewie 
Błaszczyk, pojechała Klaudia ze Słupska (druga od prawej) 

DZIECI 
wybudzono w klinice Budzik 
od początku jej istnienia, czyli 
od lipca 2013 roku 

kę po operacji ośrodkowego 
układu nerwowego. 

Pierwszą zaś, która 
wybudziła się w klinice, jest 
słupszczanka Klaudia 
Gajtkowska, dziś prawie 18-lat-
ka. Klaudia prawie dwa lata te
mu została potrącona na pa
sach na drodze ze Słupska 
do Krępy. W śpiączce była przez 
niemal trzy miesiące. Po wy
padku rokowania nie były po
myślne. Jednak dziś Klaudia 

wraca do sprawności. W sobo
tę była wyjątkowym gościem 
kliniki Budzik, wzbudzając za
chwyt i podziw personelu sta
nem, w jakim teraz jest. 

- To była ciężka droga. Reha
bilitacja, rehabilitacja i jeszcze 
raz rehabilitacja - mówi nasto
latka. 

Klaudia odwiedziła Budzik 
po raz pierwszy do momentu 
wybudzenia we wrześniu 2013 
roku. Choć było to miłe spotka

nie, bo nie brakowało wzruszeń 
i uścisków z terapeutami i reha
bilitantami, przyznała, że nie 
tęskni za tymi murami i niko
mu nie życzy, by musiał się tam 
znaleźć. 

Klaudia pojechała do Budzi
ka nie tylko z okazji obchodów 
Narodowego Dnia Pacjenta 
w Śpiączce. Pojechała tam też, 
by zaprosić ludzi, którym zaw
dzięcza wybudzenie na swoje 
18. urodziny. Impreza odbędzie 
się w sierpniu. 

- Zamierzam całą noc tań
czyć - zapowiada. - Zaprosiłam 
na przyjęcie Ewę Błaszczyk 
i Andrzeja Lacha, dyrektora kli
niki. I przyjęli zaproszenie. Po
wiedzieli, że przyjadą w sierp
niu do Słupska - cieszy się 
dziewczyna. 

Jak wiele dał Klaudii pobyt 
w Budziku, wiedzą jej rodzice. 

Mieliśmy szczęście 
w nieszczęściu, że klinika zo
stała otwarta zaraz po wypad
ku Klaudii. Dla nas była to no
wa sytuacja, ale i dla Budzika 
to były początki. Zespół Budzi
ka trochę się na nas uczył. Pa
miętam zapłakaną panią Ewę, 
gdy dowiedziała się, że Klaudia 
powiedziała „mama" - wspo
mina mama Klaudii. - Ona cze
ka na to już tyle lat... # 
©® 

a Więcej na naszej stronie 
Galeria zdjęć ze spotkania 

pacjentów Budzika 

www.gp24.pl 

Chcą dyskutować 
o smrodzie, choć 
jeszcze go nie ma 

stowni, która ma być zbudowa
na w pobliżu pieczarkarni. Tc 
z niej ma pochodzić naturalny 
nawóz, który będzie wykorzy
stywany jako podłoże do pro
dukcji pieczarek. 

- Obawiamy się, że przewóz 
kompostu z kompostowni 
do pieczarkarni ma oznaczać 
niesamowity smród, który 
wiatr będzie roznosił po okoli
cy. 

- On może docierać nie tyl
ko do Bierkowa, ale także 

r N  : z z r  
W Bierkowie boją 
się smrodu, który 

może towarzyszyć 
przewozowi 

kompostu 

We wtorek (21 kwietnia) 
ogodz.18 w świetlicy wiej
skiej odbędzie się spotkanie 
z wójtem. Mieszkańcy chcą ro
zmawiać o kompostowni. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

W pobliżu osiedla w Bierkowie 
powstaje wielka pieczarkarnia. 
Buduje ją Euro Industry, spół
ka Jerzego Malka. 

Jak już informowaliśmy, no
wa firma Jerzego Malka ma 
działać na terenach po zban
krutowanej firmie KDP 
w Bierkowie, które Euro 
Industry odkupiło od syndyka. 
W sumie inwestor zamierza za
gospodarować około 10 hekta
rów gruntów. 

Na części tego terenu pow
staną hale, w których będzie 
funkcjonowała nowoczesna 
pieczarkarnia. Spora grupa 
osób, które mieszkają na osied
lu w Bierkowie i najbliższej oko
licy, jest zainteresowana pracą 
w pieczarkami. 

- Moi koledzy liczą na stałą 
pracę. Mnie by interesowała 
praca dorywcza, bo sądzę, że 
w czasie wysypu pieczarek 
można by tam dorobić jako pra
cownik sezonowy - powiedział 
nam pan Marian, mieszkaniec 
Bruskowa. 

Jednak są i tacy, którzy spo
dziewają się problemów 
w przyszłości. Wiąże się to z in
formacjami, które rozeszły się 
po okolicy, a dotyczą planowa
nej przez inwestora kompo

do Słupska i Strzelina - mówią 
pesymiści. 

Wstępne rozmowy na ten 
temat z władzami gminy za
kończyły się obietnicą, że sa
morząd zorganizuje studyjny 
wyjazd przedstawicieli miesz
kańców Bierkowa do Holandii, 
gdzie mają zwiedzić nowoczes
ne przedsiębiorstwo łączące 
kompostownię z pieczarkarnią. 
Ten wyjazd ma zainteresowa
nym dostarczyć wiedzę i służyć 
wyjaśnieniu wątpliwości. 

Tymczasem osoby, które 
skontaktowały się z naszą re
dakcją, liczą, że podczas wtor
kowego spotkania mieszkańcy 
Bierkowa usłyszą więcej wyjaś
nień ze strony władz gminy i in
westora, który chce zbudować 
duże przedsiębiorstwo. # ©® 

Zbadaj swojego malucha, czy dobrze się rozwija 
Sifryesk 

W ramach akcji „Maluch w po
radni" w Niepublicznej Porad
ni Psychologiczno-Pedago
gicznej można będzie ocenić 
rozwój dziecka. 

Wojciech Frełichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Od 21 kwietnia do 27 kwietnia 
rodzice będą mogli przyjść 
i zbadać swoje pociechy 
w Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz
nej w Słupsku, Podczas trwania 

akcji będzie można uczestni
czyć w bezpłatnych badaniach 
przesiewowych. Dotyczyć bę
dą dzieci w wieku od 18. mie
siąca życia do momentu pójścia 
do szkoły. 

- Można to zrobić, jeśli chce
my uzyskać informację na te
mat jego rozwoju psychorucho
wego, rozwoju mowy, rozwoju 
poznawczego, emocjonalnego 
- wylicza Beata Waraksa, dyrek
tor Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz
nej. 

Tak samo możemy skorzy
stać ze spotkania z fachowca
mi, jeśli jesteśmyzaniepokoje-

ni rozwojem dziecka i chcieli
byśmy uzyskać porad o możli
wościach podjęcia działań tera
peutycznych w celu wczesne
go wspomagania jego rozwoju. 
- Diagnoza daje możliwość ob
jęcia bezpłatną terapią wspo
magającą w poradni rozwój 
dziecka już od najmłodszych 
lat. Daje to szansę dobrego star
tu do szkoły - dodaje Waraksa. 

W akcji uczestniczyć będą 
terapeuci wczesnego wspoma
gania rozwoju dziecka, w tym 
psycholodzy, logopedzi, peda
godzy oraz lekarz pediatra i pra
cownicy naukowi Akademii Po
morskiej w Słupsku. Badania 

odbędą się w dwóch siedzibach 
poradni: przy ul. Banacha 15 
i ul. Westerplatte 7. Rejestracja 
telefoniczna będzie prowadzo
na pod numerem 693 469 940 
w godz. od 9 do 13 od ponie
działku do piątku. O przyjęciu 
na badania decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

- Do naszych placówek moż
na przyjść całą rodziną, jeśli to 
ma pomóc dziecku w nawiąza
niu kontaktu ze specjalistą 
- mówi dyr. Waraksa. 

Więcej informacji na stronie 
internetowej :www.terapiadzie-
ci.slupsk.pl.S 
©® • ««  « 

Akcja ratunkowa 
Anakondy na morzu 
Śmigłowiec ratowniczy Ana
konda ewakuował w sobotę 
wieczorem pracownika platfor
my wydobywczej na Bałtyku. 

Informacja o potrzebującym 
pomocy mężczyźnie, który do
znał urazu barku i wymaga 
ewakuacji na ląd, napłynęła 
chwilę po godz. 19. Po 13 minu
tach od otrzymania sygnału 
z Gdyni-Babich Dołów wystar
tował śmigłowiec, by po piół go
dzinie dotrzeć w rejon platfor
my położonej ponad 100 km 

na północ od lotniska. Poszko
dowany mężczyzna został pod
jęty na pokład maszyny i bez
piecznie przetransportowany 
na ląd. 

Interwencja była już szóstą 
w tym roku akcją ratowniczą 
z udziałem śmigłowca Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojen
nej. Jest to jedyna formacja lot
nicza utrzymująca ciągłą goto
wość do prowadzenia działań 
ratowniczych z powietrza 
nad obszarami morskimi. • 
(OLO) 
©® 
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Sprawca zbezczeszczenia zwłok 
nadal nie jest znany policji 
Lębork 

Prokuratura milczy w sprawie 
śledztwa mającego wyjaśnić 
zagadkę zbezczeszczenia 
zwłok na cmentarzu. Pracuje 
nad profilem sprawcy. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

W wielkanocny poniedzia
łek niezłapani nadal przez po
licję sprawcy rozbili płytę ro
dzinnego grobowca na cmenta
rzy parafialnym w Lęborku 
i zbezcześcili szczątki pocho
wanych tam osób. Prokuratura 
nie podaje, czy jednej, czy 
trzech, bo tyle trumien złożono 
w grobowcu. Część szczątków 
miało zostać z grobowca wy
ciągniętych na zewnątrz. 

Rano, zaraz po odkryciu roz
bitego grobowca, na miejsce 
ściągnięto specjalną grupę do
chodzeniową z Gdańska oraz 
psa tropiącego, ale na ślad 
sprawców makabrycznego czy
nu nie natrafiono. 

W Gdyni z rozbitych 
grobowców 

skradziono czaszkę 
mężczyzny i całe 

ciało kobiety 

Niebawem po zdarzeniu 
Patryk Wegner, prokurator re
jonowy w Lęborku, mówił o ko
nieczności identyfikacji tych 
części tkanek kostnych, które 
były wyciągnięte na zewnątrz, 
żeby mieć pewność, że należą 
do pochowanej tam wcześniej 
osoby i by można było je  po
nownie pochować. - Dziś nic 
więcej w tej sprawie nie po
wiem - twierdzi, dodaje jednak, 
że ponownego pochówku 
szczątków jeszcze nie było. 

Prokurator nie chce dużo 
mówić, ale potwierdza, że po
licjanci pracują nad profilem 
sprawców. Ponoć to właśnie 
w Lęborku po raz pierwszy ktoś 
zostawił ślady, które mogą po
móc w śledztwie prowadzo
nym również w Gdyni. Tam 
do zbezczeszczenia zwłok 
doszło już kilkukrotnie 
na cmentarzu Gdynia 
Leszczynki. 

Po raz pierwszy 12 listopada 
ubiegłego roku pracownicy fir
my zarządzającej nekropolią 
zauważyli rozbity grobowiec, 
w którym pochowano małżeń
stwo. Wówczas zginęła głowa 
zmarłego w 2008 r. mężczyzny. 

13 stycznia tego roku pra
cownicy tego samego cmenta
rza przy ul. Pelplińskiej doko
nali kolejnego makabrycznego 
odkrycia. Z rozbitego grobow
ca znikło ciało pochowanej 
w nim cztery lata temu kobie
ty. W całości. Od pochówku mi-

nęły dopiero cztery lata, więc 
nie doszło jeszcze do całkowi
tego rozkładu szczątków. 
Sprawców do dzisiaj nie wykry
to. 

Również przed ośmioma la
ty doszło przy ul. Pelplińskiej 
do podobnego przypadku. 
Z grobu położonego tuż 
przy ogrodzeniu skradziono 
szkielet Józefa G., zmarłego 
w 1995 roku. Złodzieje rozbili 
wówczas granitową płytę, wy
ciągnęli zwłoki do lasu. Poli
cjanci, przeczesując teren Trój
miejskiego Parku Krajobrazo
wego, znaleźli jedynie fragment 
stopy w skarpetce. 

Po zdarzeniach w Gdyni ko
mendant tamtejszej policji po
wołał specjalną grupę operacyj
ną. Wykluczyła ona motywy 
sprawców związane z zemstą 
lub kradzieżą cennych przed
miotów, bo w grobowcach nic 
wartościowego nie było. 

Odpada również wersja stu
denta medycyny, który miałby 
przed egzaminami z anatomii 
szukać na cmentarzu „materia
łów dydaktycznych". Policjan
ci skonsultowali się z wykła
dowcami Gdańskiego Uniwer
sytetu Medycznego, którzy wy
jaśnili, że uczelnia dysponuje 
obecnie dobrymi pomocami 
naukowymi, wykonanymi 
z tworzyw sztucznych, które 
nie muszą być zastępowane 
przez ludzkie szczątki. 
WSPÓŁPR. D. ABRAMOWICZ 

» O rozbitym rodzinnym grobowcu przy głównej alei cmentarza w Lęborku w wielkanocny 
poniedziałek policję zawiadomił proboszcz parafii opiekującej się nekropolią 

W skrócie 

§4UPS*/SfAfK>stwa 
W poniedziałki urząd 
pracuje inaczej 
Starostwo Powiatowe w Słup
sku przychyliło się do potrzeb 
petentów i zmieniło godziny 
pracy w poniedziałki. 
W pierwszy dzień tygodnia 
słupskie starostwo powiatowe 
jest czynne od godz. 8 do 16, 
w pozostałe dni od godz. 7.30 
do 15.30. 
(WF)©(D 

Sędzia Anna Maria Wesołowska opowie 
o prawach ucznia i bezpieczeństwie w szkole 
Sędzia Anna Maria Wesołow
ska przyjedzie we wtorek 
do Słupska i w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr l 
przy ul. Szczecińskiej przepro
wadzi cykl otwartych wykła
dów dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Pierwszy to „Prze
strzeganie prawa" dla ucz
niów klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych (godz. 
11). Następny pod hasłem 
„Procedury prawne a bezpie
czeństwo uczniów" dla nau
czycieli i służb wspierających 

rodzinę (godz. 13.30). Trzeci 
wykład pod tytułem „Prawo 
a obowiązki rodzicielskie" 
skierowany jest do dla rodzi
ców i rozpocznie się o godz. 
15.30. Cykl wykładów organi
zuje Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Słupsku w ra
mach konferencji pt. „Bezpie
czeństwo w szkole". Porusza
ne w trakcie wykładów treści 
realizują założenia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Roz
wiązywania Problemów Uza
leżnień na 2015 r. (NIK) ©<D 

K035001995A REKLAMA 

PIPiS„Ce-Sta" w Słupsku informuje, 
że w związku z budową magistrali wodociągowej 

dn 500 
w dniach 20.04.2015 r. - 25.04.2015 r. 

nastąpi utrudnienie w ruchu polegające 
na wyłączeniu jednego pasa na skrzyżowaniu ulic 

Sobieskiego i Szczecińskiej oraz w ul. Szczecińskiej 
na wysokości budynku nr 6. 

się dzieje;) 

Technikum z Warcina najlepsze 

Drużyna z Technikum Leśne
go w Warcinie została mi
strzem Polski w umiejętnoś
ciach leśnych. To już trzeci 
z rzędu tytuł dla Warcina. 

Wojciech Frełichowski 
wqjciech.frelichowski@gp24.pl 

Tym razem Mistrzostwa Polski 
Szkół w Umiejętnościach Leś
nych odbyły się w Zespole 
Szkół Leśnych w Rogozińcu 
w województwie lubuskim. 

Zawody szkół w umiejęt
nościach leśnych to jedyna 
w swoim rodzaju impreza 
w Polsce. Rywalizują ze sobą 
uczniowie szkolący się w zawo
dzie leśnika w konkurencjach, 
których nie powstydziliby się 
zawodowi leśnicy i drwale. 
W zawodach udział wzięło 13 
drużyn reprezentujących szko
ły leśne z całej Polski. Do rywa
lizacji stanęło 70 zawodników ' ' • 1 •• -r > 1 \> if 1 ł. I • 

- uczniów trzecich lub czwar
tych klas. 

Młodzi leśnicy musieli zali
czyć kilka konkurencji, m.in. 
bieg leśnika. Konkurencja po
lega na rozpoznawaniu gatun
ków drzew, szacowaniu ich 
wieku, a także umiejętności 
rozpoznawania zwierząt. Liczy
ła się też orientacja w terenie 
i czas wykonania zadania. Tego 
samego dnia uczniowie mieli 
do zaliczenia ścinkę drzewa 
na zrębie. W tej konkurencji li
czył się nie tylko czas ścięcia 
drzewa, ale również precyzja 
kierunku jego powalenia. 

Sporo emocji towarzyszyło 
pokazowi praktycznych umie
jętności precyzyjnej pracy pi
larką. Uczniowie zaliczali zmia
nę łańcucha w urządzeniu, aby 
później tą samą maszyną rywa
lizować w przerzynce (odcina
niu klocka drewna pod różnym 
kątem), przerzynce precyzyjnej 
(odcinaniu klocka drewna bez 
uszkodzenia podłoża) i okrze
sywaniu, czyli precyzyjnym ob

cinaniu gałęzi drzewa. We 
wszystkich konkurencjach li
czyła się nie tylko precyzja wy
konania, ale również czas. 

- Nasi uczniowie okazali się 
najlepsi wśród wszystkich ry
walizujących zespołów szkół 
leśnych i zajęli drużynowo 
pierwsze miejsce - informuje 
Jolanta Gąszczyk-Szulkowska, 
dyrektor Techniku Leśnego 
wWarcinie. 

Indywidualnie w kategorii 
okrzesywania zwyciężył Dawid 
Drab, a w konkurencji zmiany 
łańcucha najlepszy był Łukasz 
Schuetza - obaj z technikum 
z Warcina. W klasyfikacji indy
widualnej zwyciężył Łukasz 
Schuetza, a Dawid Drab był 
trzeci. 

To już trzecie z rzędu zwy
cięstwo zespołu z Technikum 
Leśnego w Waranie. Zwycięska 
drużyna będzie reprezentować 
Polskę w mistrzostwach Euro
py, które w tym roku odbędą się 
w Estonii.# 
©<p> 
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O y ł u r  r e p o r t e r a  
Dorota Aleksandrowicz 
59 848 81 24 (w godz. 9.00-17.00) 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Będą korki i utrudnienia 
; Budowa magistrali wodociągowej pokrzyżuje 

od poniedziałku życie kierowcom w Słupsku 
# Wyłączony z ruchu będzie jeden pas ruchu na ul. 
Szczecińskiej u zbiegu ul. Sobieskiego 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Od dziś d o  najbliższego piątku 
k ie rowcy  m u s z ą  uzbroić  s i ę  
w cierpliwość. Wszystko przez 
ut rudnienia  w r u c h u ,  k t ó r e  
powstaną p o  wyłączeniu jed
nego pasa na  skrzyżowaniu ulic 
Sobieskiego i Szczecińskiej. Ma 
to związek z pracami porządku-

Od dziś utrudnienia 
w ruchu w rejonie 

skrzyżowania ul. 
Szczecińskiej 
z Sobieskiego 

. iŁ ---- - -

:: 

• Przebudowa sieci wodociągowej to  dopiero początek utrudnień komunikacyjnych w rejonie 
skrzyżowania ul. Szczecińskiej z Sobieskiego. Większe prace rozpoczną się za kilka tygodni 

jącymi siec i budową magistra
li  w o d o c i ą g o w e j  w t y m  miej
scu. Co więcej, wyłączony z ru
chu m a  b y ć  t e ż  j e d e n  z p a s ó w  
n a  wysokości  budynku numer  
6 przy ul.  Szczecińskiej. 

Prace, k t ó r e  w y k o n u j e  
w obu  tych miejscach firma Ce 
Sta z e  Słupska, s ą  p o w i ą z a n e  
z remontem skrzyżowania ul.  
Szczecińskiej z ul.  Sobieskiego 
oraz Grottgera w ramach tzw.  
rewolucji transportowej. Grun
t o w n ą  p r z e b u d o w ę  t e j  krzy
ż ó w k i  z a p l a n o w a n o  dopiero  
za kilka tygodni. 

Zanim j e d n a k  d r o g o w c y  
rozkopią najbardziej  ruchliwe 
skrzyżowanie n a  dobre, muszą 
ukończyć remont jednej  z naj
b a r d z i e j  d z i u r a w y c h  u l ic  
w mieście. Chodzi o moderni
zowaną ulicę Małcużyńskiego 
n a  osiedlu Niepodległości, któ

r a  p r z e j m i e  n a  s ieb ie  r u c h  
w trakcie prac. 

Remont skrzyżowania w y 
k o n y w a n y  b ę d z i e  w r a m a c h  
t z w .  rewoluc j i  t ransporto
w e j  kosztem 3 8  milionów zło
tych, z czego 23 miliony t o  unij
n a  dotac ja .  Za t e  p ieniądze  
powstanie asfaltowa ścieżka ro
werowa i n o w y  chodnik n a  ul. 
Szczecińskiej o d  ul.  Sobieskie
g o  d o  11 Listopada.  Również  
ścieżka rowerowa o d  ul.  Sobie
skiego d o  ul.  Wojska Polskiego. 
Natomiast j u ż  w m a j u  Miejski 
Zakład Komunikacji ot rzyma 
pierwsze autobusy zakupione 
ramach tego projektu. • 
©<D 

a Więcej na naszej stronie 
Denerwuje Cię stanie w korku? 

Daj upust na forum 

forum.gp24.pl 

Fundusze Europejskie Nowe rozdanie. Program Polska Wschodnia 

Ręgiony wschodzących możliwości 
Jednązzasad przyświeca

jących podziałowi fundu
szy europejskich jest wy
równanie poziomu życia 
i rozwoju poszczególnych 

regionów. W Polsce stworzono spe
cjalny program, którego celem jest 
wsparcie makroregionu Polska 
Wschodnia, czyli woj. lubelskiego, 
podlaskiego, podkarpackiego, świę
tokrzyskiego i warmińsko-mazur-
skiego. Program dysponuje 2 mld 
euro na rozwój innowacyjnej przed
siębiorczości i na inwestycje w ko
munikację miejską, drogi i kolej. 
Pierwsze ogłoszenia o konkursach 
pojawiąsięjuż wczerwcu/lipcu,a in
formacje można znaleźć na stronie 
internetowej programu. 

Warto, aby zaglądali tam 
przedsiębiorcy, zwłaszcza z sek
tora MŚP, bo do nich kierowana 
jest większa część działań. Finan
sowanie obejmie powstawanie 
i rozwój start-upów, wspieranie 
ekspansji na rynkach zagranicz
nych, tworzenie innowacyjnych 
produktów lub usług oraz zarzą
dzanie wzornictwem w firmie. . 

Około 200 min euro przezna
czono na wsparcie osób do 35. ro-

WARMIŃSKO 
-MAZURSKIE 

PODLASKIE 

2 mld euro 

ku życia, 
głównie absol
wentów i studentów ostat
nich lat studiów, którzy mają 
pomysł na innowacyjny biznes ty
pu start-up i chcą go prowadzić 
na terenach objętych programem. 
W odpowiedzi na ich potrzeby po
wstaje tzw. platforma startowa, 
gdzie początkujący przedsiębior
cy będą mogli zgłosić swój pomysł 
na biznes, poddać go ocenie i sko
rzystać z rad fachowców odnośnie 

do ich strategii rozwoju firmy. Otrzy
mają ponadto wsparcie już w trak
cie prowadzenia firmy, czyli dostęp 
do stanowiska pracy oraz wspar
cie fachowców - pod postacią gru
powych i indywidualnych sesji 
mentoringowych i copchingowych. 

Z pracujących pod okiem fachow
ców młodych i zdolnych mieszkań
ców Polski Wschodniej zostaną wy
łonieni najlepsi. Ci będą mieli szan
sę na bezzwrotne dotacje na roz
wój swojego biznesu. 

Na wsparcie międzynarodowej 
aktywności MŚP przeznaczono ok. 
115 min euro. Będzie można pozy
skać dofinansowanie wydatków 
na analizy rynkowe i doradztwo 
w zakresie wejścia na rynek zagra
niczny czy nawiązanie kontaktów 
z partnerami zagranicznymi. 

Aż 100 min euro przeznaczo
no na wdrażanie innowacyjnych 
produktów lub usług w sektorze 
MŚP, a jeszcze więcej -144 min 
- dedykowano projektom mają
cym nauczyć przedsiębiorców 
z Polski Wschodniej zarządzania 
wzornictwem w firmie oraz lep
szego wykorzystywania wzornic
twa, dzięki czemu zwiększy się ich -

© konkurencyjność 
na rynku. 

Program Polska 
Wschodnia to jed
nak także wielkie in-
westycje transporto
we, na które zarezerwowa
no prawie 1,25 mld euro. Dzięki 
projektom kolejowym, które zre
alizuje państwowe przedsiębior
stwo PKP PLK SA, łatwiej będzie 
podróżować turystom oraz oso
bom, które na co dzień dojeżdża
ją pociągami do pracy. Natomiast 
inwestycje w infrastrukturę dro
gową oraz transport publiczny 
ułatwią życie kierowcom i wszyst
kim mieszkańcom regionu. Roz
wój regionu przełoży się na wzrost 
jego atrakcyjności, również tury
stycznej, co oznacza kolejne przy
chody i inwestycje napędzające 
gospodarkę i poprawiające jakość 
życia mieszkańców. 

Kto może \ 
waćoi 
0 dotacje z Programu 

Polska Wschodnia wystę
pować mogą przede wszyst
kim: start-upy, MŚP, ośrodki 
innowacji jako animatorzy 
platform startowych, samo
rządy oraz PKP PLK SA. 

K o n t a k t  
Więcej na stronach 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
oraz www.polskawschodnia.gov.pl. 
Informacji udzielają również 
pracownicy punktów informa
cyjnych. 
Główny Punkt Informacyjny: * 
Słupsk -tel.: (59) 846 8114, 
email: punktinformacyj-
nyslupsk@arp.gda.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

s NARODOWA . 
STRATEGIA SPOJNOSCI 
dla rozwoju Polski 

MINISTERSTWO 
INFRASTRUKTURY 
I ROZWOJU 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
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Projekt słupskiego 
Schronu wyróżniony 

Inicjatywa słupszczan została doceniona w konkursie, w którym 
startowały superprojekty, także z największych polskich miast 

Słupsk 

Bogumiła Rzeczkowska 
ibogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Schron, który powstał z inicja
tywy lokalnej słupszczan, 
otrzymał prestiżowe wyróżnie
nie w ogólnopolskim konkursie 
„Mieszkam tu! - Mądre pomy
sły na mądre miasto". 

Celem konkursu była pro
mocja najciekawszych pomy
słów zgłoszonych lub zrealizo
wanych w ubiegłym roku w ra
mach budżetów obywatelskich 
i inicjatyw lokalnych mieszkań
ców. 

Słupski projekt Centrum Ak
tywności Twórczej Schron zo
stał nominowany wśród 20 naj
lepszych projektów w Polsce. 

To piwnica Zespołu Żłob
ków Miejskich przy ulicy An
dersa, która została odpowied
nio wyposażona i wygłuszona, • W wyróżnionym Schronie, który powstał z inicjatywy 

słupszczan. odbywają się próby m in. rockowej grupy Out 

PROJEKTÓW 
z całej Polski walczyło 
w konkursie „Mądre pomysły 
na mądre miasto" 

by jednocześnie mogto grać kil
ka zespołów muzycznych. 
W Schronie spotykają się lu
dzie, którzy mogą w tym miej
scu realizować swoje muzycz
ne pasje. 

Autorem pomysłu powsta
nia tego miejsca jest Pomorskie 

Towarzystwo Muzyczne 
makroFON, które znalazło 
sponsorów. Miasto dołożyło 
około 20 tysięcy złotych. 

Słupsk rywalizował z pomy
słami m.in. z Warszawy, Płocka, 
Wrocławia, Radomia, Bydgosz
czy, Torunia czy Białegostoku. 

Skutecznie, bo otrzymał wy
różnienie. 

Na zgłoszone projekty gło
sowali internauci. Jednak oce
niało j e  również jury w skła
dzie: Joanna Erbel - działaczka 
miejska, Jerzy Buzek 
- eurodeputowany, Olgierd 
Dziekoński - sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta, Rafał 
Kerger - redaktor serwisu 
Portalsamorzadowy.pl, Jaro
sław Makowski - radny związa
ny z Instytutem Obywatelskim, 
Paweł Orłowski - wiceminister 
infrastruktury i rozwoju, Paweł 
Soloch- dyrektor Instytutu So
bieskiego, Paweł Wyszomirski 
- koordynator eco2l.pl 

Najlepszymi inwestycjami 
okazały się „Usprawnienie ru
chu rowerowego w Radomiu" 
oraz „Woonerf, czyli ulica-po-
dwórze w Łodzi". Wśród zwy
cięzców znalazł się wyróżnio
ny słupski Schron. 

Prestiżowe nagrody zostaną 
wręczone podczas Europejskie
go Kongresu Gospodarczego 
(EEC 2015) w Katowicach już 
w tym tygodniu.# 
©® 

6 Na naszej stronie 
Podyskutuj o Schronie i pomysłach 
na inicjatywy lokalne 
www.gp24.pl 

Jakub Pal z IILO w Słupsku wygrał MKI „InfoSłupia 2015" 
• Jakub Pal zdobył puchar 
prezydenta Słupska i tytuł 
InfoMastera. Wyprzedził 0,75 
pkt Filipa Plombona z ZSP nr 1 
w Słupsku. III miejsce zdobył 
Mateusz Zaporowski z II LO. 
Finał i półfinał konkursu odbył 
się w w czwartek w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Noblistów Polskich 
w Słupsku. W eliminacjach 
wzięło udział ponad 3 0 0  
uczniów z 12 szkół 
województwa pomorskiego 
i zachodniopomorskiego, 
reprezentujących Słupsk. 
Lębork. Wejherowo, Sopot 
i Sławno. Do półfinału 
zakwalifikowało się 4 4  
zawodników, z których 
dziesięciu najlepszych 
awansowało do finału. 
Zawodnicy rywalizowali, 
rozwiązując zadania 
praktyczne i teoretyczne 
z algorytmiki, programowania 
i sieci komputerowych, także 
zdobywając punkty w quizie 
konkursowym z udziałem 
publiczności. (MAZ) 

W CH Jantar 
działa nowy lokal 
z burgerami 
Gastronomia 

W Centrum Handlowym Jan
tar rozpoczęła działalność re
stauracja 7th Street Serwuje 
specjały kuchni amerykań
skiej. 

Wojciech Frelichowski 
wojciech .frelichowski@gp24.pl 

Restauracja 7th Street jest 
pierwszą placówką tej  sieci 
w Słupsku. 7th Street - Bar & 
Grill to siec lokali serwujących 
potrawy kuchni amerykań

skiej, działająca na zasadach 
franczyzy. Obecnie na terenie 
Polski działa 11 placówek tej  
marki. 

W menu lokalu 7th Street 
znajdziemy np. burgery o róż
nej wielkości i składzie, dania 
i zestawy z kurczaka. Są rów
nież steki oraz zestawy dań 
z dużym udziałem ostrych 
przypraw. Nie zabrakło także 
rybnych smaków, sałatek i dań 
typu fit. 
Restauracja 7th Street jest czyn
na w godzinach otwarcia CH 
Jantar. # 
©® 

j f l  
• Restauracja 7th Street w CH Jantar jest zlokalizowana w strefie 
gastronomicznej, czyli na poziomie -1 

Nielegalne reklamy 
będą drogo karane 
Samorząd 

Ustawa krajobrazowa nabiera 
nowej formy. Po złagodzeniu 
przez Sejm kar za nielegalne 
reklamy wpłynął wniosek, by 
Senat naniósł poprawki. 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacinska@gp24.pl 

Sejm ustalił karę za nielegalne 
uliczne reklamy w kwocie 5 tys. 
zł. Tymczasem senatorowie 
uważają, że powinna to być na
wet czterdziestokrotność opłat 
reklamowych. Uznali oni, iż do
piero sankcja na tym poziomie 
jest realnie odczuwalna dla 
reklamodawców. 

Według specjalistów, 
w większych miastach reklama 
wielkoformatowa w dobrej lo
kalizacji przynosi nawet 100 
tys. zł zysku. Zatem ryzyko po
niesienia kary w wysokości 5 
tys. zł byłoby opłacalne. 

Dodatkowo sankcja może 
wzrosnąć w wypadku, kiedy 
właściciel reklamy będzie zbyt 
długo ją usuwać lub dopasowy
wać do prawidłowych wymo
gów. W pierwszej kolejności ka
rani będą właściciele reklam, 
a nie gruntów, na których zosta
ły one ustawione. W przypad

ku, kiedy trudno będzie ziden
tyfikować odpowiedzialnego, 
karani będą właściciele nieru
chomości, na których stoją re
klamy. 

- Władze samorządowe 
w walce z podmiotami ustawia
jącymi nielegalne reklamy by
ły bezsilne. Usunięcie 
wielkoformatowego billboardu 
to orka na ugorze, która mogła 
się cyklicznie powtarzać - mó
w i  Edward Iwański, plastyk 
miejski Słupska. 

Samorządowi brakowało 
narzędzi do egzekwowania 
przepisów, zwłaszcza na tere
nach prywatnych. W nowej 
ustawie na samorząd woje
wódzki zostanie nałożony 
m.in. obowiązek sporządzania 
audytu krajobrazowego. Jak 
dowiedzieliśmy się od Edwar
da Iwańskiego, plan takiego 
audytu dla Słupska jest już 
od dłuższego czasu oczekiwa
ny. 

- Samorządy otrzymają 
możliwość regulowania wyma
gań dotyczących szyldów. Te, 
w przeciwieństwie do reklam, 
mają być bezpłatne, jako tabli
ce informacyjne o działalności 
gospodarczej prowadzonej 
na danej nieruchomości - doda
je  Edward Iwański. • 
©® 
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f } y ż t i r  r e p o r t e r a  
Daniel Klusek 
59 848 8121 (w godz. 9.00-17.00) 
daniel.klusek@gp24.pl 

Kierowcy parkują 
bez identyfikatorów 

Powraca problem mieszkańców ulicy Zygmunta Augusta. 
Nieprzepisowe parkowanie może tam doprowadzić do dramatu 

Shpsk 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacińska@gp24.pl 

O okolicy ul. Zygmunta Augusta 
na łamach „Głosu" pisaliśmy już 
nieraz. 

- Samochody są parkowane 
na chodniku od lat, wzywana 
jest straż miejska, któregoś razu 
strażnicy wraz ze mną przeliczy
li, że na 50 zaparkowanych aut 
jedynie 15 miało identyfikatory. 
Rozumiem, że część to klienci 
pobliskich sklepów - mówi pan 
Ryszard ze Słupska. 

Niedawno żona pana Ryszar
da dostała zawału, a karetka po
gotowia ratunkowego nie mogła 
przejechać pod klatkę bloku 
przy Zygmunta Augusta 12. 

- Szybka interwencja w sytu
acji zagrożenia zdrowia i życia 
jest najważniejsza. Tu liczą się 
minuty. Dodatkowy stres spo
wodowany oczekiwaniem tylko 
pogorszył stan zdrowia żony. 
A ratownicy medyczni przez 
brak wyobraźni ludzi nie mogli 
wykonywać swoich obowiąz
ków - opowiada mężczyzna. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Czyn nie zdecydowała się 
na ustawienie znaków zakazu 
wjazdu i parkowania samocho
dów nienależących do miesz
kańców. W ramach konsultacji 
zostały wprowadzone identyfi
katory, które miały uporządko
wać sytuację. Jeden identyfika

W okolicach bloku przy ul. Zygmunta Augusta 12 swoje samochody parkują nie tylko uprawnieni 
kierowcy, ale również ci. którzy nie posiadają specjalnych identyfikatorów 

tor przypada na jedno mieszka
nie. 

- Lokatorzy zostali uprzedze
ni, że wprowadzenie identyfika
torów jest równoznaczne z ko
niecznością samodzielnej kon
troli przez zainteresowanych 
parkowanych pojazdów. Nie je
steśmy w stanie sprostać zaist
niałej tam sytuacji. Jeśli postawi
my znak zakazu parkowania, to 
z pewnością będzie on musiał 
zostać zniesiony na wniosek in
nych lokatorów, którym taka de
cyzja nie będzie odpowiadać. 

W przypadku, gdy mieszkańcy 
zobaczą samochody bez identy
fikatorów, należy zwracać się 
do straży miejskiej - mówi Da
riusz Antoszczuk, zastępca pre
zesa Czynu. 

Straż miejska nieprzepisowo 
parkujących kierowców karze 
mandatami w wysokości 100 
złotych, dostają oni również je
den punkt karny. - Podobny 
problem dotyczy całego miasta. 
Dziennie mamy do kilkudziesię
ciu zgłoszeń - mówi Iwona 
Jakiel, zastępca komendanta 

Straży Miejskiej w Słupsku. -
Przy ulicy Zygmunta Augusta są 
znaid zakazu ruchu, zakazu za
trzymywania się i strefa za
mieszkania. Ponadto mogą tam 
parkować tylko mieszkańcy, 
którzy mają identyfikatory. Osób 
uprawnionych jest tam więcej 
niż miejsc parkingowych. • 
© < D  

a Więcej na naszej stronie 
O problemach kierowców 

czytaj też na stronie 
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Dokumenty 
znalazły się 
w sklepie 

- Nie wiem, w jaki sposób 
mogłam zgubić dowód osobisty 
i kartę bankomatową, bo 
wszystkie dokumenty trzymam 
w przegródce w torebce - mówi
ła słupszczanka. - Zastrzegłam 
już oba dokumenty, nie wiem, 
czy uda się teraz to odkręcić, czy 
będę musiała czekać na wyro
bienie nowych. Najważniejsze, 
że je odzyskałam. Przekonałam 
się też, że są jeszcze dobrzy 
i uczynni ludzie. Bardzo dzięku
ję pani, która przyniosła do was 
moją zgubę. 

Na właścicieli czekają m.in.: 
cztery klucze (w tym trzy małe) 
znalezione przy ul. Kotarbiń
skiego 12, klucz z brelokiem 
w kształcie serduszka znalezio
ny przy ul. Kilińskiego, telefon 
Samsung znaleziony na osiedlu 
Niepodległości, cztery klucze 
(jeden do samochodu) znalezio
ne przy ul. Szymanowskiego, 
dwa klucze z brelokiem znale
zione w autobusie, czamo-różo-
we okulary damskie. • ©O 

Halina Głowa ze Słupska ode
brała w redakcji dowód osobi
sty i kartę do bankomatu, któ
re zgubiła kilka dni wcześniej 
w sklepie w centrum miasta. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Do naszej redakcji czytelnicy re
gularnie przynoszą rzeczy zna
lezione. Na początku ubiegłego 
tygodnia odwiedziła nas właści
cielka sklepu Żabka, której klien
ta zgubiła dokumenty. 

- Byłam pod adresem, 
pod którym zameldowana jest 
ta pani, ale nie zastałam nikogo 
w domu - mówiła kobieta, zosta
wiając dokumenty w naszym 
Biurze Rzeczy Znalezionych. 

Kilka dni później, po tym, jak 
zamieściliśmy ogłoszenie w 
„Głosie", do redakcji przyszła 
pani Halina. 

- Dziękuję pani, która znalazła moje dokumenty i przyniosła 
do was - mówiła w redakcji pani Halina 

W 2014 POMOGLIŚMY NIEMAL 8 0 0 0  ZWIERZĄT, A DLA P O N A D  5 0 0 0  ZNALEZLISMY DOMY.  

W ŁAPĘ NA DOBRY C E L -

PRZEKAŻ SWOJ  1 % T Y M ,  
KTÓRZY SAMI SIĘ NIE UPOMNĄ! 
T o w a r z y s t w o  O p i e k i  n a d  Z w i e r z ę t a m i  w Polsce 
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Polska W przyszłym tygodniu będę prosił kolegów, by poparli projekt przywrócenia kary śmierci w Kodeksie karnym 
dla takich bestii właśnie, które odbierają 5-letnią dziewczynkę, idą i ją mordują. Niech się kandydaci w końcu 
odezwą, czy surowo karać morderców, czy nie. 
Poseł Adam Hofman o przedstawieniu przez kandydatów na prezydenta stanowiska w sprawie kary śmierci w TVN 24 

Bolesne słowa szefa FBI 
# Dyrektor FBI stwierdził w Waszyngtonie, że 
„Polacy byli współwinni Holokaustu" 

# Ambasador USA w Polsce stwierdził, że słowa 
Jamesa B. Comeya są błędne i szkodliwe 

Aleksandra Gersz. Wojciech 
Rogacin 

Szef FBI James B. Comey 
w przemowie podczas uroczy
stości w Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie stwierdził, że 
współwinni Zagładzie byli Po
lacy i Węgrzy. 

W przemowie Jamesa B. 
Comeya, którą publikuje „The 
Washington Post", dyrektor FBI 
stwierdza, że Holokaust „był 
przeprowadzony przez chorych 
i okrutnych polityków, za który
mi podążyli dobrzy ludzie, któ
rzy kochali swoje rodziny, przy
nosili chorym sąsiadom zupę, 
dawali jałmużnę i chodzili 
do kościołów". 

- Dobrzy ludzie pomogli wy
mordować miliony. Pociągało 
ich zło lub byli zastraszeni przez 
władze i często wmawiali sobie, 
że nie robią niczego złego - mó
wił Comey podczas uroczystoś
ci w Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie. 

- Myśląc w ten sposób, mor
dercy i współwinni mordom 
obywatele Niemiec, Polski, Wę
gier i wielu innych miejsc uzna
wali, że nie popełnili zbrodni. 
Wmawiali sobie, że nie można 
było postąpić inaczej i że tak 
właśnie zachowują się ludzie. 
I to powinno nas najbardziej 
przerażać - stwierdził dyrektor 
FBI. 

Amerykanin mówił także, że 
jego zdaniem „Holokaust jest 
najważniejszym wydarzeniem 
w historii", ponieważ był „naj-

okrutniejszym pokazem ludz
kiego bestialstwa" - cytuje „The 
Washington Post". 

Jak podaje portal Haaretz, 
Amerykanin zatwierdził pro
gram nauk o Holokauście jako 
obowiązkowy dla pracowników 
FBI i stwierdził także, że współ
czesne pokolenia muszą starać 
się „uczynić coś dobrego z nie
wyobrażalnego zła", którego 
doświadczył świat podczas 
Holokaustu. 

„To niedopuszczalne" 
Niestety szef FBI nie zdawał so
bie sprawy, jaką burzę w pol
skiej opinii publicznej wywoła 
jego przemowa. 

Marcin Wojciechowski, 
rzecznik Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, napisał na Twit-
terze, że „słowa Comeya są nie
dopuszczalne". Dodał, że 

„Nie można 
umniejszać wkładu 
Polski w ratowanie 

Żydów podczas 
II wojny światowej" • Dyrektor Federalnego Biura Śledczego James B. Comey wygłosił przemowę w Muzeum 

Holokaustu w Waszyngtonie. Nazwał w niej Holokaust „najważniejszym wydarzeniem w historii" 

na wypowiedź dyrektora FBI 
zareagowała już Ambasada Pol
ski w Waszyngtonie, wysyłając 
list protestacyjny. 

- Ambasador Stephen D. 
Muli otrzyma notę z protestem 
i wezwanie do przeprosin - po
informował w niedzielę rzecz
nik MSZ. W niedzielę Muli za
brał długo oczekiwany głos 
w dyskusji, która zbiegła się 

w czasie z 72. rocznicą powsta
nia w getcie warszawskim. 

- Sugestie, że Polska czy ja
kikolwiek inny kraj poza nazi
stowskimi Niemcami był odpo
wiedzialny za Holokaust, są 
błędne, szkodliwe i obraźliwe. 
I dyrektor Comey na pewno nie 
chciał sugerować, że Polska 
w jakiś sposób była odpowie
dzialna za tych zbrodniarzy. 

Na pewno nie chciał umniejszyć 
też wkładu Polaków w ratowa
nie Żydów - powiedział amba
sador dziennikarzom w niedzie
lę po złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem Bohaterów Getta 
w Warszawie. Zdaniem amba
sadora przesłanie Comeya było 
takie, że na świecie wielu ludzi 
pomagało Żydom, ale było też 
wielu, którzy nie pomagali. I dy

rektor FBI pragnąłby, aby - gdy
by zaistniało ryzyko nowego 
Holokaustu - wszyscy ludzie 
na świecie mu się przeciwstawi
li. - Chcę podkreślić w tym 
świętym miejscu, że USA nie 
uważają, że Polska była odpo
wiedzialna za tych zbrodniarzy 
-dodał Muli. 

Amerykański ambasador po
informował, że w sobotę wie

czorem - już po burzy, jaką 
w Polsce wywołały słowa 
Jamesa B. Comeya - kontakto
wał się z FBI i ma nadzieję, że 
w poniedziałek jego biuro wy
da specjalne oświadczenie w tej 
sprawie. Amerykański ambasa
dor osobiście stawił się także 
w siedzibie MSZ w niedzielę. 

Nie pierwszy raz 
Słowa szefa FBI to nie pierwsze 
zakłamanie historii dotyczące 
rzekomej roli Polaków w zagła
dzie Żydów podczas II wojny 
światowej. Najbardziej zna
ną „wpadką" były słowa same
go prezydenta USA Baracka 
Obamy w 2012 r. Podczas uro
czystości pośmiertnego uhono
rowania Jana Karskiego Prezy
denckim Medalem Wolności 
Obama użył niefortunnego sfor
mułowania „polskie obozy 
śmierci". 

Radosław Sikorski, który 
obejmował wtedy stanowisko 
ministra spraw zagranicznych, 
nazwał słowa Obamy przeja
wem „ignorancji i niekompe
tencji". Na wywołaną burzę 
szybko zareagował Biały Dom, 
który przeprosił za, jak sam to 
określił, „gafę" Obamy. 

Określenie „polskie obozy 
śmierci" używane było w za
chodnich mediach co najmniej 
kilkakrotnie, między innymi 
w 2010 r. w gazecie „The New 
York Times", a niektóre amery
kańskie media, jak właśnie „The 
New York Times" czy agencja 
AP, zakazały swoim dziennika
rzom używania tego krzywdzą
cego określenia. # 
©® 

Szewach Weiss: o prawdę historyczną trzeba walczyć 
Warszawa 

Szewach Weiss, były ambasa
dor Izraela w Polsce, uważa 
wypowiedzi dyrektora FBI 
za krzywdzące dla Polski 
i obraźliwe 

Agaton Koziński 
redakcja@polskatimes.pl 

Panie Profesorze, jak to możli
we. że 70 lat po zakończeniu 
II wojny światowej, gdy o Ho
lokauście napisano praktycz
nie wszystko, pojawiają się ta

kie wypowiedzi jak dyrektora 
FBI? 
Są motywy, które tak głęboko 
istnieją w świadomości, że 
bardzo trudno je zmienić. 
Skąd to się bierze? Większość 
obozów zagłady Niemcy zbu
dowali na ziemiach polskich, 
co jest faktem. Większość 
ofiar, mówiąc o Zagładzie, mó
wiąc o Holokauście, opowiada, 
jak okropnie było w tych obo
zach w Polsce, nie w polskich. 
Wracam pamięcią 70 lat 
do przeszłości. Część osób na
zywa je polskimi obozami za
głady i to jest sprawa lingwi

styki, ale nie tylko lingwistyki. 
Gdy coś znajduje się w jakimś 
kraju, to uważa się, że to nale
ży do tego kraju. Trudno po
równywać to do innych spraw, 
bo tutaj mówimy o dramacie. 
Nie po raz pierwszy Polska re
aguje w tych sprawach. Bo to 
jest nie tylko kłamstwo. To 
jest fałsz historyczny. To psu
je, to obraża, to nie jest praw
dą, to wiąże Polskę ze zbrod
niami hitlerowskimi. To jest 
nie w porządku. 
No właśnie, co można zrobk? 
Polska ztzw. „polskimi obozami 
zagłady" walczy od wielu lat. 

A tu takie słowa mówi wysoki 
amerykański urzędnik. Jego sło
wa mają większy kaliber. 
Trzeba reagować, trzeba do
kładnie powiedzieć, o co idzie. 
Nie ma innej drogi. Przecież 
nie można wydać prawa, że 

Trzeba prostować 
błędne 

wypowiedzi. Nie 
ma innej 

możliwości 

jeśli ktoś coś takiego powie, to 
będzie przestępstwo. Kiedy 
kilka lat temu prezydent 
Obama popełnił taki błąd, to 
reakcja była delikatna, bo to 
jednak prezydent Obama. 
Historyk wie dokładnie, że 
w całej Europie byli szmal-
cownicy. To nie jest polskie 
zjawisko, to jest zjawisko eu
ropejskie. 
Przemówienie szefa FBI było 
pewnie starannie przygotowa
ne. G> Pan o tym sądzi jako były 
dyplomata? 
Ja jestem człowiekiem, że nie 
oskarżam, dopóki nie znam 

przede wszystkim wszyst
kich faktów. Ale ogólnie mó
wiąc, to się zdarza. Ale to wy
skoczy tu, wyskoczy tam. Bo 
to gdzieś istnieje w podświa
domości. Dyplomacja wyma
ga też samoedukacji. Dyplo
mata jest też strażnikiem 
prawdy i pamięci w tej sytua
cji. Ale jest otwarta prasa 
światowa, można używać 
strony społecznościowe, 
internet, aby prostować wy-.  
powiedzi. Nie ma innej moż
liwości - o prawdę trzeba wal
czyć. • 
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Rosja zamierza wybudować w tym roku dwa centra sportowe na Krymie, C i ą *  | 
by wzmocnić swoje wpływy na półwyspie anektowanym rok temu. w Wir I C I L  
„Russia Today" 

Koszmar uchodźców. Chcą pomóc 
Unia Europejska zapowiedziała, że obmyśli strategię dotyczącą masowego napływu uchodźców 

z Afryki. Przeciwna przyjmowaniu imigrantów jest jednak m.in. Polska 

UraaEuropyska 

Aleksandra Gersz 
y.gersz@polskapresse.pl 

W ostatnim czasie na Morzu 
Śródziemnym rozgrywa się tra
gedia. W niedzielę agencje do
niosły o zatonięciu łodzi z 700 
imigrantami z Afryki. Uratowa
no - jak podaje „The Times" 
- zaledwie 28 z nich. Kilka dni 
wcześniej zatonęła łódź z 400 
uchodźcami. 

Mieszkańcy krajów afrykań
skich masowo emigrują do Unii 
Europejskiej. Ostatnie akcje ra
tunkowe w coraz częstszych ka
tastrofach statków z uchodźca
mi były w 90 proc. przeprowa
dzane przez włoską marynarkę. 
Jak informuje „The Guardian", 
władze Włoch oraz innych kra
jów nadmorskich apelowały już 

do zagranicznych liderów o po
moc w krytycznej sytuacji. 
W sobotę apelował także w Wa
tykanie papież Franciszek. 

- Skala tego zjawiska wyma
ga obecnie znacznie mocniej
szego zaangażowania, o co ape
lujemy do krajów Europy, a tak
że poza nią - powiedział. 

UE obmyśla strategię 
Prezydent Parlamentu Euro
pejskiego Martin Schulz zapo
wiedział, że w przyszłym mie
siącu UE ma wdrożyć nową 
strategię postępowania z coraz 
liczniejszymi uchodźcami. 

- Sprawa nie jest kwestią in
dywidualnych państw, ale ca
łej Unii - powiedział. 

UE chce między innymi, 
aby składanie wniosków 
o przyznanie azylu odbywało 
się w krajach pochodzenia. 
Miałoby to ograniczyć liczbę 

• Mieszkańcy Afryki, w poszukiwaniu lepszego życia, masowo 
emigrują do krajów Unii Europejskiej. Uciekają przed konfliktami 
wojennymi, epidemiami chorób oraz rosnącym ubóstwem i głodem 

uchodźców, którzy przekracza
ją granicę z Europą nielegalnie. 
Władze UE płaciłyby też kra
jom afiykańskim, aby same pa
trolowały swoje wybrzeża 
i przeprowadzały akcje ratun
kowe. 

Imigrantów z Afryki miały
by też przyjmować inne kraje 
należące do Unii Europejskiej. 

Według TVN do tego pomy
słu niechętnie podchodzi Pol
ska. Małgorzata Woźniak 
z MSW zaznaczyła, że UE po

winna pomyśleć o przyjęciu in
nej strategii, a poszczególne kra
je  nie powinny być zmusza
ne do obowiązkowego przyjmo
wania nowych obywateli. 

Masowa śmierć na morzu 
Uchodźcy tłumnie uciekają 
przed nasilającymi się w kra
jach afrykańskich konfliktami 
wojennymi, rosnącym ubó
stwem oraz epidemiami. Wed
ług ONZ na Półwysep 
Apeniński w poszukiwaniu 
nowego życia w tym roku 
przybyło już 23500 imigran
tów, w tym l i  tys. z Libii. Z ko
lei do Grecji uciekło 12 tys. lu
dzi. W minionym tygodniu 
włoska straż przybrzeżna ura
towała 11 tys. uchodźców. 

Większość imigrantów 
przekracza granicę nielegal
nie. Opłacani przemytnicy 
często tuż przed granicą Euro

py opuszczają pokład, zosta
wiając pasażerów na łaskę 
i niełaskę żywiołu. Statki są 
przeludnione, a podróże od
bywają się w niehumanitar
nych warunkach. W morzu to
ną kolejne przeludnione stat
ki i pontony, dochodzi 
do starć na pokładzie. Morze 
Śródziemne pochłonęło już 
tysiące ofiar. 

Oprócz katastrof, dochodzi 
także do innych tragedii. 

Podczas jednego z ostat
nich rejsów z Libii do Włoch 
muzułmanie wyrzucili za bur
tę 12 chrześcijan, którzy nie 
chcieli modlić się do Allaha. 
Na gumowym pontonie łącz
nie znajdowało się ok. 100 
uchodźców, między innymi 
z Wybrzeża Kości Słoniowej, 
Ghany, Senegalu, Mali oraz Ni
gerii - podaje CNN. # 
©® 

MATERIAŁ INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW 

DEBATA Polska dieta ciągle zbyt uboga w warzywa, owoce i soki. Co staje na drodze do prawidłowego odżywiania ? 

Soki to warzywa i owoce w płynie 
0 kół soków 
o w o c o w y c h  
1 warzywnych 
w ciągu ostat
nich lat narosło 

wiele mitów. Większość z nich 
obalono podczas debaty „Polska 
dieta ciągle zbyt uboga w warzy
wa, owoce i soki. Co staje na dro
dze do prawidłowego odżywia
nia Polaków?" zorganizowanej 
przez Polską Agencję Prasową 
przy współudziale Krajowej Unii 
Producentów Soków. - Soki dziś, 
w świetle obowiązujących prze
pisów, są bardzo bliskie składo
wi warzyw i owoców. Jedną por
cję warzyw i owoców, spośród 
pięciu zalecanych przez Świato
wą Organizację Zdrowia, można 
zastąpić szklanką (200 ml) so
ku, przy czym mowa tu  o soku 
100 % - stwierdziła w trakcie 
dyskusji dr Katarzyna Stoś z In
stytutu Żywności i Żywienia. 

Soki owocowe oraz sok z po
midorów podlegają szczegóło
wym wymaganiom dotyczącym 
jakości handlowej. Od 28 paź
dziernika 2013 r. zabroniono do
dawania do nich cukrów. Żarów-

no do soków jak i nektarów nie 
wolno dodawać żadnych bar
wników oraz substancji konser
wujących - ich trwałość jest wy
nikiem pasteryzacji. Nie można 
również wzbogacać ich aroma
tami innymi niż otrzymane 
z owoców i warzyw, których uży
to do produkcji danego soku. 

W 2012 r. Polacy wypili tylko 
11,71 soku w przeliczeniu na oso

bę, natomiast w Unii Europejskiej 
średnie spożycie w tym samym 
okresie wynosiło 13,41 na osobę. 
Jeżeli chociaż jedną z pięciu za
lecanych dziennie porcji warzyw 
i owoców byłby sok, to Polacy 
konsumowaliby rocznie 301 so
ku. Do tego wyniku w Europie 
zbliżają się jednak tylko Norwe
gowie oraz Finowie. Tymczasem 
warzywne soki przecierowe swo

im składem niewiele ustępują 
świeżym warzywom, a soki owo
cowe, zwłaszcza te naturalnie 
mętne, zachowują większość 
biologicznej aktywności surow
ca. Dostarczają organizmowi 
wielu cennych substancji: wita
min, związków mineralnych, 
mikro- i makroelementów, 
antyoksydantów oraz innych ak
tywnych biologicznie składników 

i są bardzo dobrze przyswajalne. 
- Kiedyś mówiono, że soki 

maja dużo cukru i powodują oty
łość. To się wśród Polaków utrwa
liło - powiedział podczas debaty 
Jan Bondar, rzecznik prasowy 
Głównego Inspektoratu Sanitar
nego. To nieprawdziwa opinia. Za
lecana jako jedna z pięciu porcji 
warzyw lub owoców szklanka so
ku stanowi 2-5 % dziennego za

potrzebowania na kalorie. Błędna 
jest także opinia związana z dużą 
zawartością cukrów - sok 100 % 
ma zawsze tyle samo cukrów, co 
owoc lub warzywo, z którego zo
stał wyprodukowany. 

W zachęcaniu dzieci do sięga
nia po warzywa i owoce, w tym 
pod postacią soków, istotną rolę 
odgrywa postawa dorosłych. -
Rodzice zapominają, że są naj
ważniejszym wzorcem nawyków 
prozdrowotnych - stwierdziła 
podczas debaty dr Justyna 
Korzeniewska, psycholog z Cen
trum Zdrowia Dziecka. Przekony
wała, że wspólne jedzenie jest do
brym sposobem zachęcania 
dzieci do spożywania warzyw 
i owoców oraz picia soków. Te 
ostatnie są jednocześnie trwałe, 
dostępne przez cały rok i wygod
ne w konsumpcji. Zapewniają 
różnorodność smaków i mogą 
stanowić bardzo dobry składnik 
pierwszego śniadania oraz być 
elementem posiłku w szkole. 
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Nowy naczelnik w ratuszu, 
szef od kultury ten sam 
# Kazimierz Kozieł nowym naczelnikiem, Janusz Gawroński pozostaje dyrektorem 

Andrzej Gurba 
imie.nazwisko@mail.pl 

Kazimierz Kozieł zostanie na
czelnikiem Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie 
Miejskim w Miastku. To obec
ny pracownik miasteckiego od
działu Starostwa Powiatowego 
w Bytowie. Zajmuje się gospo-

Janusz Gawroński 
jest dyrektorem 

miasteckiego 
domu kultury 

od 30 lat » Urząd Miejski w Miastku ma nowego naczelnika. Szefem 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego został Kazimierz Kozieł 

darką nieruchomościami i peł
ni funkcję nieoficjalnego kie
rownika oddziału. K. Kozieł po
konał dwoje innych kandyda
tów - Krzysztofa Berlińskiego 
oraz Małgorzatę Leoniuk. - Pan 
Kazimierz Kozieł zaprezento
wał się najlepiej wśród kandy
datów. Ma doświadczenie i fa
chową wiedzę. Zdaniem komi
sji, jak i moim, to będzie odpo
wiednia osoba na tym stanowi
sku - mówi Roman Ramion, 
burmistrz Miastka. K. Kozieł 
ma objąć stanowisko z począt
kiem maja. 

Dyrektorem domu kultury 
pozostanie Janusz Gawroński, 
choć komisja i burmistrz wi
dzieli na tym stanowisku kontr
kandydata Jarosława Pękalę. 
- Wybrałem pana Pękalę. Przed

stawił ciekawą koncepcję funk
cjonowania domu kultury. 
Wczoraj spotkałem sie z nim, 
aby sfinalizować wybór. Poja
wił się jednak problem. Pan 
Pękala ma dotację z urzędu pra
cy na działalność gospodarczą. 
Gdyby przyjął stanowisko dy
rektora domu kultury, musiał
by zwracać dotację z odsetka
mi. Dlatego zrezygnował z ob
jęcia stanowiska - mówi Roman 
Ramion, burmistrz Miastka. Za
znacza, że w związku z tym 
na kolejną kadencję dyrekto
rem został J. Gawroński. Dodaj
my, że w przypadku objęcia sta
nowiska dyrektora przez J. 
Pękalę J. Gawroński miał praco
wać w domu kultury jako głów
ny specjalista do spraw świet
lic wiejskich. # ©<D 

W skrócie 

LĘBORK/KONKURS 
Sprawdzą wiedzę 
o Krzyżakach 
8 maja o godz. 10 muzeum ze 
Stowarzyszeniem Gmin Pol
skie Zamki Gotyckie organizu
je etap miejski konkursu wie
dzy o zamkach państwa krzy
żackiego dla szkół podstawo
wych oraz gimnazjów. Zwy
cięzcy etapu gminnego we
zmą udział w finale konkursu 
10 czerwca w Kwidzynie. 
(ZIDA) 

LĘBORK/GRY 
Zagraj w sudoku 
w mechaniku 
8 maja o godzinie 16 w auli 
Zespołu Szkół Mechaniczno-
-Informatycznych w ramach 
Lęborskich Dni Techniki od
będzie się konkurs sudoku. 
Zapisy przyjmuje Jan 
Przychoda, można też dzwo
nić pod nr tel. 693 699 370 
w terminie do 7 maja. Liczba 
miejsc ograniczona. 
(ZIDA) 

Mieszkańcy wybrali projekty 
do budżetu obywatelskiego 
Lębork 

Mieszkańcy Lęborka wybrali 
projekty w ramach drugiej 
edycji budżetu obywatelskie
go. Będą inwestycje w koście
le i rekreacyjne. 

Głosowano nad 27 projektami. 
Komisja wydała 2220 kart 
do głosowania. Oddano 4111 
ważnych głosów. Do realizacji 
przejdą projekty: 

# Małpi gaj w parku Chrobre
go; 199 tys. 600 zł; wnioskował 
A. Szymikowski; 355 głosów. 
# Dofinansowanie sprzętu dla 
chóru parafii św. Jakuba Ap.; 10 
tys. zł; M. Karczewski; 334 gł. 
# Tor wrotkarski w parku Chro
brego; 200 tys. zł; Łukaszuk S., 
Skupin E., Grabowska M., 
Tyda A., Borlik A.; 314 głosów. 
SPlac sportów miejskich w par
ku Michalskiego; 121 tys. zł; 
Łukaszuk S.; 304 głosy. 

# Dziękczynienie za 70 lat pra
cy franciszkanów; 72 tys. zł; M. 
Karczewski; 301 głosów. 
# Rozwój sportowy Lęborka 
z klubem sportowym Agoga; 60 
tys. zł; Konkel K.; 247 głosów. 
# Budowa parkingu przy ul. 
Teligi (obok kościoła); 200 tys. 
zł; wnioskodawcy: Pobłoccy 
Bożena i Piotr; projekt zebrał 
213 głosów. # 
(ZIDA) 
©® 

Rośnie peron kolejowy w Mostach 
Inwestycja ta korzystna jest stów i Lubowidza będą mieli ła-

lębork również dla Lęborka. W pobli- twiejsze połączenie kolejowe 
h a u w »  żu Mostów, ale już na terenie z Gdańskiem i Słupskiem. 

Trwa budowa peronu w Mo- administracyjnym miasta, Zmniejszy się ruch samochodo-
stach. Pierwszy pociąg zatrzy- wkrótce powstaną budynki wy w centrum Lęborka, bo te
ma się tu jesienią tego roku. ^ mieszkalne i usługowe. Miesz- raz mieszkańcy naszej gminy 
Inwestycja będzie kosztować kańcy tych terenów również muszą przejechać całe miasto, 
milion złotych. będą mogli za kilka miesięcy aby skorzystać z dworca PKP. 
_ t w i _ « r  korzystać z nowego peronu. Peron będzie miał 215 m 
Sylwia LIS Wieloletnie przygotowania długości i 7,1 m szerokości, bę-
sylwia.lis@gp24.pl do realizacji inwestycji zakoń- dzie też oświetlony. Pierwszy 

czyły się wiosną tego roku, gdy pociąg SKM ma się zatrzymać 
Pomysł budowy peronu w Mo- oficjalnie ruszyła budowa pe- na tej stacji jesienią. Koszt in-
stach pojawił się 4 lata temu. ronu. - Każdy skorzysta na tej westyqi wyniesie ponad milion 
Argumentowano, że inwesty- inwestycji - mówią samorzą- zł, na budowę złożyły się: po-
cja ułatwi życie mieszkańcom dowcy z Nowej Wsi Lęborskiej wiat, Nowa Wieś Lęborska 
wsi, którzy muszą korzystać (na terenie tej gminy znajdują i miasto Lębork (po ok. 380 tys. 
z lęborskiego dworca. się Mosty). - Mieszkańcy Mo- złotych). • ©<E> 
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22 kwietnia, w środę GŁOS 
POMORZA 

dodatek tylko z „Głosem" 

żyj ekologicznie 

• odnawialne źródła energii, 
dlaczego warto mieć solary 
i gdzie starać się 
o dofinansowanie 

• czy opłaca się stawiać 
wiatraki 

•jak prawidłowo 
segregować śmieci 
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K035001987B REKLAMA 

OGŁOSZENIE O P R A C Ę  
DOUNA CHARLQTTY POSZUKUJE CHĘTNYCH DO PRACY 

W CHARAKTERZE 
INSTRUKTORA PARKU LINOWEGO 

od maja do września 2015 
Wymagania: 
Dobra kondycja fizyczna, 
ponadprzeciętna sprawność 
fizyczna, łatwość nawiązywania 
kontaktów, komunikatywność, 
odpowiedzialność. 

Zakres obowiązków: 
Obsługa parku linowego - po 
odpowiednim przeszkoleniu 

i uzyskaniu certyfikatu. 

Informacje dodatkowe: 
Gwarantujemy profesjonalne 
szkolenie instruktora parku 
linowego. 
Praca od 1.05.2015 
do 30.09.2015 roku. 
Praca codziennie 
w godzinach 10-18. 
Umowa-zlecenie 

Dane kontaktowe 
Pracodawcy: 
Tourtrend Sp. z o.o. (Dolina 
Charlotty Resort&SPA) 
Strzelinko 14,76-200 Słupsk 
mail: rekrutacja@charlotta.pl 
Z DOPISKIEM: INSTRUKTOR 
PARKU LINOWEGO 

OGŁOSZENIE O PRACĘ 
DOUNA CHARLOTTY POSZUKUJE CHĘTNYCH 

DO OBSŁUGI WODNEGO ZOO SAFARI 
od maja do września 2015 

Wymagania: 
Miła aparycja, 
komunikatywność, 
kreatywność, łatwość 
nawiązywania kontaktów. 

Zakres obowiązków: 
Obsługa łodzi turystycznych 
- po odpowiednim 
przeszkoleniu. 

Informacje dodatkowe: 
Mile widziani studenci 
i pełnoletni uczniowie szkół 
średnich. 
Gwarantujemy profesjonalne 
przeszkolenie. 
Praca od 1.05.2015 
do 30.09.2015 roku. 
Praca codziennie 
w godzinach 10-18. 
Umowa-zlecenie. 

Dane kontaktowe 
Pracodawcy: 
Tourtrend Sp. z o.o. 
(Dolina Charlotty 
Resort&SPA) 
Strzelinko 14,76-200 Słupsk 
mail: rekrutacja@charlotta.pl 
z dopiskiem: 
wodne ZOO Safari. 

K035001985A REKLAMA 

Energa 
operator 

ENERGA-OPERATOR SA W GDAŃSKU ODDZIAŁ W KOSZALINIE 
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ 

NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ POŁOŻONEJ W USTCE 

| I. Oznaczenie i opis nieruchomości: 
Przedmiotowa nieruchomość położona w Słupsku przy ul. Przemysłowej 114, województwo pomorskie, stanowi nieruchomość 
budynkową, w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 712 o pow. 0,1353 ha oraz prawo własno
ści budynku administracyjnego o powierzchni użytkowej 326,61 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość. Budynek użytkowy 
murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SL1S/00016843/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Słupsku. 
Dział III „ciężary i ograniczenia" oraz Dział IV „hipoteki" Księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, są 
wolne od wpisów. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089r. i właścicie
lem budynku jest ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku. 

II. Cena wywoławcza nieruchomości: - 445.000,00 zł netto (słownie złotych: czterysta czterdzieści pięć 00/00). 

II. Warunki przystąpienia do przetargu: 
1. Złożenie w siedzibie Sprzedającego - Koszalin, ul. Morska 10, pokój nr 100, w terminie do dnia 23.06.2015 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 podmio

tem, 
• 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 Słupsku - budynek B". 

2. Wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 44.500 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące pięćset 00/100) 
przelewem na rachunek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w ING Bank Śląski SA nr 531050 00861000 0090 3005 
4879 z dopiskiem „wadium na przetarg w Słupsku - budynek B", 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. 
Wadium ulega przepadkowi na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w przypadku uchylania się lub odstąpienia 
oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku przetargu. 

Postanowienia ogólne. 
1. Osobą do kontaktów z oferentami jest Józef Szewc, tel. (94) 348-31-21 w godzinach 10.00 -14.00 
2. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedającym. 
3. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, Koszalin ul. Morska 10 

pok. nr 503 w dniu 29.06.2015 r. o godzinie 10.00. 
4. Koszty przygotowania i złożenia oferty oraz koszty opłat związanych z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący. 
5. 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. 

6. 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 Sprzeda
jącego licytacji nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Sprzedający może według własnego uznania przeprowadzić | 
licytację lub wyznaczyć jej nowy termin. 

7. Nabywca wyrazi zgodę na ustanowienie na rzecz ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku nieodpłatnej służebności przesyłu 
dla urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nabytej nieruchomości. 

8. Sprzedający nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej zbywanego obiektu. 
9. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie ich składania nie będą rozpatrywane. 
10. ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

oszczędzaj 
środowisko 

www.energa-operator.pl 

ENERGA-OPERATOR SA W GDAŃSKU ODDZIAŁ W KOSZALINIE 
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ 

NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ POŁOŻONEJ W USTCE 

| I. Oznaczenie i opis nieruchomości: 
Przedmiotowa nieruchomość położona w Słupsku przy ul. Przemysłowej 113, województwo pomorskie, stanowi lokal użytkowy ozna
czony nr 1 z ułamkowym udziałem 3591/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 49/5 o powierzchni 0,0500 ha 
i w częściach wspólnych budynku. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, dwukondygnacyjnego, podpiwni
czonego i stanowi byłą siedzibę Przychodni lekarskiej, która z dniem 31.12.2013 r. zakończyła swoją działalność. Powierzchnia użytko
wa lokalu wynosi 133,80 m2 w skład którego wchodzą: 5 gabinetów, pomieszczenie socjalne, poczekalnia, korytarze i WC. Do lokalu 
przynależy 6 pomieszczeń piwnicznych o łącznej powierzchni 34,03 m2. 
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089 r. jest ENERGA-OPERATOR S.A. 
z siedzibą w Gdańsku. Właścicielem lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem 3591/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu 
działki nr 49/5, obręb 12 0012 w Słupsku i w częściach wspólnych budynku jest ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. 
Lokal użytkowy posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SL1 S/00099489/0 w Sądzie Rejonowym w Słupsku, VII Wydziale Ksiąg 
Wieczystych. Dział III i IV księgi nie posiada wpisów. 
Dla działki gruntu nr 49/5 urządzona jest Księga Wieczysta Nr SL1 S/00053790/9 przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg 
Wieczystych. 

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach wielofunkcyjnych z wiodącą funkcją 
usługową (2.26.U). 

III. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem: -145.000 zł (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy). Cena ta jest 
zwolniona z podatku VAT. 

IV. Warunki przystąpienia do przetargu: 
1. Złożenie w siedzibie Sprzedającego - Koszalin, ul. Morska 10, pokój nr 100, w terminie do dnia 11.05.2015 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, 

• 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 prowadzą

cych 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 lokalu 
w Słupsku, Przemysłowa 113". 

2. Wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 14.500 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy pięćset) 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 w Słupsku", 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 pozo
stałych uczestników zostanie zwrócone nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w przypadku uchylania się lub odstąpienia 
oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku przetargu. 

Postanowienia ogólne. 
1. Osobą do kontaktów z oferentami jest Józef Szewc, tel. (94) 348-31-21 w godzinach 10.00 -14.00 
2. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedającym. 
3. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, Koszalin ul. Morska 10 pok. 

nr 503 w dniu 15.05.2015 r. o godzinie 10.00. 
4. Koszty przygotowania i złożenia oferty oraz koszty opłat związanych z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący. 
5. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europej-1 

skiego 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 nieru
chomości. 

6. 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. 

7. Nabywca wyrazi zgodę na ustanowienie na rzecz ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku nieodpłatnej służebności przesyłu dla 
urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nabytej nieruchomości. 

8. Sprzedający nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej zbywanego obiektu. 
9. ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

oszczędzaj 
środowisko 

www.energa-operator.pl 
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negiopracapl Tu twiitt dnia komentarza dot. bieżącego wydarzenia lorem lorem lorem 
lorme lorem Tu twiitt dnia komentarza dot. 
Imię Nazwisko, kto to, str. ?? 

Pensja to nie wszystko. Pracując na etacie 
możesz liczyć na dodatkowe pieniądze 
# Przepisy jasno określają, na co powinny być przeznaczane I # Pracownicy podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe 
środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | mają szanse na dodatkowy urlop i dofinansowanie 

Pracownicy etatowi mogą li
czyć od szefa na wiele rodza
jów pomocy materialnej, np-. 
dofinansowanie do wczasów, 
czy koloni swoich dzieci. 

Małgorzata Wąsacz 
redakcja@polskatimes.pl 

W i ę k s z o ś ć  d o d a t k o 
wych pie
niędzy, ja
kie otrzy
mują pra

cownicy, pochodzi z zakłado
wego funduszu świadczeń so
cjalnych. Obowiązek jego two
rzenia ciąży na pracodawcach 
zatrudniających na dzień 1 
stycznia danego roku co naj
mniej 20 pracowników w prze
liczeniu na pełne etaty. 

Pozostali pracodawcy mogą 
nie tworzyć ńmduszu i nie wy
płacać świadczenia urlopowe
go, jeżeli odpowiednie posta
nowienia znajdą się w układzie 
zbiorowym pracy. W przypad
ku, gdy u danego pracodawcy 
nie ma układu zbiorowego pra
cy, odpowiednie postanowie
nia powinny się znaleźć w re
gulaminie wynagradzania. 

Pomoc nie dla każdego 
Przepisy jasno określają, na co 
powinny być przeznaczane 
środki funduszu. Mowa tutaj 
np. o dofinansowaniu różnych 
form wypoczynku, działalnoś
ci kulturalno-oświatowej, spor

towo-rekreacyjnej, opiece 
nad dziećmi w żłobkach, klu
bach dziecięcych, sprawowanej 
przez dziennego opiekuna lub 
nianię, w przedszkolach oraz 
innych formach wychowania 
przedszkolnego, udzielaniu po
mocy materialnej - rzeczowej 
lub finansowej, a także zwrot
nej lub bezzwrotnej pomocy 
na cele mieszkaniowe. 

- Prawo do korzystania 
z funduszu nie jest równo
znaczne z tym, że każdy ma 
zagwarantowane świadczenia 
finansowane z jego środków. 
O realizacji tego prawa nie prze
sądza, bowiem posiadany sta
tus pracownika lub emeryta, 
ale wyłącznie faktyczna sytua
cja życiowa, rodzinna i mate
rialna. Pomoc w największym 
rozmiarze powinna trafiać 
do tych, którzy znajdują się 
w obiektywnie najtrudniejszej 
sytuacji materialnej - wyjaśnia 
Elżbieta Kaczmarek z Inspekcji 
Pracy. 

Pożyczka lub zapomoga 
Pracodawcy spoza sfery budże
towej zatrudniający według 
stanu na dzień l stycznia dane
go roku mniej niż 20 pracowni
ków w przeliczeniu na pełne 
etaty, mogą wypłacać świad
czenie urlopowe. Przysługuje 
ono raz w roku każdemu pra
cownikowi korzystającemu 
z urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze, co najmniej 14 dni 
kalendarzowych. Pracodawca 

' /— 

Of,_ 

^$%>* 

Pracownik może liczyć m.in. na pożyczkę długo- albo krótkoterminową z zakładu pracy 

powinien wypłacić to świad
czenie nie później niż w ostat
nim dniu poprzedzającym roz
poczęcie urlopu. Świadczenie 
urlopowe należy się wyłącznie 
pracownikowi i wypłacane jest 
niezależnie od jego stażu pracy, 
sytuacji życiowej, materialnej, 
rodzinnej. 

Kolejną formą udzielania 
pomocy finansowej pracowni

kom stanowią pracownicze ka
sy zapomogowo-pożyczkowe. 
Ich członkami mogą być pra
cownicy, emeryci i renciści bez 
względu na przynależność 
związkową. Nadzór społeczny 
nad tymi kasami sprawują 
związki zawodowe. 

Kasa zapomogowo pożycz
kowa może być zorganizowana 
w zakładzie pracy, w którym 

przynajmniej 10 pracowników 
zadeklaruje gotowość przyna
leżności doPKZP. 

Głównym celem takiej kasy 
jest udzielanie członkom po
mocy materialnej w formie po
życzek długo- i krótkotermino
wych oraz zapomóg - w miarę 
posiadanych środków - na za
sadach określonych w statucie. 
Szczegółowe warunki udziela

nia pomocy z PKZP powinny 
być dokładnie określone w sta
tucie i podane do wiadomości 
wszystkich członków kasy. 

Gdy pracownik się szkoli 
Rodzaj pomocy materialnej sta
nowią również świadczenia 
przyznawane pracownikom 
podnoszącym kwalifikacje za
wodowe, tzn. zdobywającym 
nową lub uzupełniającym do
tychczasową wiedzę i umiejęt
ności z inicjatywy pracodawcy 
albo za jego zgodą. 

Pracownikowi, który na tych 
zasadach podnosi kwalifikacje, 
przepisy przyznają przywileje 
w postaci urlopu szkoleniowe
go oraz zwolnienia z całości lub 
części dnia pracy, na czas niez
będny, by punktualnie przybyć 
na obowiązkowe zajęcia oraz 
na czas ich trwania. Jednocześ
nie za czas tego urlopu oraz 
zwolnienia pracownicy zacho
wują prawo do wynagrodzenia. 
Dodatkowo pracodawca może 
takiemu pracownikowi pokryć 
opłaty za kształcenie, przejazd, 
podręczniki i zakwaterowanie. 

Jeśli pracownik zdobywa 
lub uzupełnia umiejętności 
na innych zasadach wówczas 
szef może mu przyznać zwol
nienie z całości lub części dnia 
pracy bez zachowania prawa 
do wynagrodzenia i urlop bez
płatny, w wymiarze ustalonym 
w porozumieniu zawierany 
między pracodawcą i pracow
nikiem.# 

Uważasz, że zarabiasz za mato? Teraz jest idealny moment na zmianę pracy 

Niskie bezrobocie sprawia, że 
Polacy częściej decydują się 
na zmianę pracy. W ciągu 
ostatniego roku zdecydował 
się na to. co piąty pracownik 

Zbigniew Biskupski 
redakcja@polskatimses.pl 

Zdecydowana większość 
osób, które zdecydowały 
się na zmianę pracy, uczy

niło to ze względu na zbyt ni
skie zarobki w poprzednim 
miejscu pracy. Takie są wnioski 
z badania wizerunku praco
dawców Randstad Award. 

Wśród czynników, które decy
dowały o zmianie pracodawcy 
ponad połowa (54 proc.) re
spondentów wskazała zbyt ni
skie wynagrodzenie, ale też aż 
38 proc. brak możliwości roz
woju kariery, a co czwarty ba
dany brak uznania i nagród. 

Dla kobiet istotniejsze jest 
bezpieczeństwo zatrudnienia, 
przyjazna atmosfera pracy, 
a także zachowanie równowa
gi między życiem prywatnym 
i zawodowym oraz elastyczny 
czas pracy. Panowie bardziej ce
nią sobie możliwość korzysta
nia z najnowszych technologii, 

wysokiej jakości produktów 
i usług, a także zdecydowane 
kierowanie firmą przez zarząd. 

Patrząc z kolei z perspekty
wy wieku, dla najstarszych pra
cowników (45-65 lat) poza za
robkami liczą się aspekty gwa
rantujące bezpieczeństwo za
trudnienia i stabilność finanso
wą firmy. Najmłodsi na rynku 
pracy (osoby w wieku 18-24 la
ta) przywiązują do tych cech 
zdecydowanie mniejszą wagę. 
Częściej zależy im za to na inte
resujących zadaniach, korzy
staniu z najnowszych techno
logią możliwości międzynaro

dowej kariery i elastycznym 
czasie pracy. 

Dla pracowników o średnim 
lub wyższym wykształceniu 
większe znaczenie mają możli
wość udziału w szkoleniach 
i rozwoju kariery oraz interesu-

rN~ 
Pracownicy coraz 

bardziej doceniają 
pozapłacowe 

aspekty 
zatrudnienia 
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jąca treść pracy. Dla badanych 
o wykształceniu podstawo
wym istotniejsze są zaś stabil
ność finansowa firmy i dogod
na lokalizacja. 

- Poprawa sytuacji rynko
wej, ośmielająca pracowników 
do poszukiwania nowych pra
codawców, jest w tym sensie 
wyzwaniem dla przedsiębior
ców. Aby pozyskiwać dobrych 
pracowników firmy muszą 
włożyć więcej wysiłku w pozy
skiwanie zaufania do swojej 
marki i podnoszenia atrakcyj
ności miejsc pracy - uważa Ka
jetan Słonina z firmy Randstad. 

W opinii autorów badania, 
wynagrodzenia są podstawą, 
ale w tym roku dystans między 
zarobkami a innymi cenionymi 
czynnikami zatrudnienia male
je. Coraz bardziej doceniamy 
pozapłacowe aspekty zatrud
nienia. 

- Pracodawcy mają możli
wość utrzymania najlepszych 
pracowników, między innymi 
dzięki wsparciu równowagi 
między życiem prywatnym 
i zawodowym oraz zadbaniu 
o odpowiedni dobór inspirują
cych zadań i wyzwań - dodaje 
Kajetan Słonina. • 
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Miłosna relacja może 
sporo na mieszać w pracy 
# W wielu firmach związki między pracownikami nie są mile widziane 
# Związek w pracy to niebezpieczeństwo generowania plotek na swój temat 

Maciej Mituła 
redakcja@polskatimes.pl 

W spólni zna-jomiitema-
ty do ro-
z m ó w ,  

możliwość 
p lanowa

nia urlopów w tym samym cza
sie, wspólne dojazdy do pracy, 
możliwość dopasowania dnia 
do planu pracy partnera - to naj
częstsze argumenty za wcho
dzeniem w związki w tym sa
mym miejscu pracy. 

Przeciwnicy takich relacji 
podkreślają zbyt duże uzależ
nienie partnerów od siebie, 
brak niezależności i własnej 
przestrzeni. "Firmowe" związ
ki to także niebezpieczeństwo 
generowania plotek, szczegól
nie, jeśli firma jest niewielka 
i wszyscy się w niej znają. 

Uczucie do rozważenia 
Jak na związek zareaguje oto
czenie i w jaki sposób sami za
interesowani odnajdą się w no
wej  rzeczywistości, to jedna 
kwestia. Druga to postawa pra
codawcy i jego reakcja na bliż
szą relację między podwładny
mi. 

Problemów natury formal
nej brak, jeśli pracodawca nie 

Intymna relacja w pracy t o  kwestia kontrowersyjna, mająca 
zarówno tyle samo zwolenników, co i przeciwników 

ma nic przeciwko zawieraniu 
bliskich relacji między pracow
nikami. To normalne, że prze
bywając ze sobą 4 0  godzin 
w tygodniu, między ludźmi ro
dzą się więzi, a z czasem także 
uczucia. Wielu pracodawców 

promuje postawy prorodzinne, 
kibicuje pracownikom, którzy 
tworzą "firmowe" związki. 

Nad uczuciem i namiętnoś
cią góruje jednak brutalna rze
czywistość, w tym przypadku 
w postaci kodeksu pracowni

czego. W wielu firmach panuje 
niepisana zasada niezawierania 
związków partnerskich pomię
dzy pracownikami przedsię
biorstwa. Powodów jest wiele -
od niebezpieczeństwa pogor
szenia standardów wykonywa
nia obowiązków, po widmo 
niekontrolowanego przepływu 
informacji czy prób "kombino
wania" za plecami pracodawcy. 

Ukrywanie lub zwolnienie 
Zasady te, choć niepisane są 
przestrzegane przez pracodaw
ców niezwykle restrykcyjnie. 
Konsekwencje ich złamania 
mogą być dotkliwe. Istnieje ry
zyko, że jeśli relacja wyjdzie 
na jaw, jeden z partnerów bę
dzie zmuszony opuścić firmę. 

W wielu firmach pracowni
cy muszą ukrywać swój zwią
zek. Często jest to trudne - o ile 
w dość prosty sposób można 
powstrzymać się od okazywa
nia czułości na korytarzu, o ty
le o wiele trudniej zamaskować 
tak prozaiczne aspekty życia, 
jak wspólny przyjazd do pracy 
jednym samochodem lub ten 
sam adres korespondencyjny. 

W większości przypadków 
nie ma co liczyć na taryfę ulgo
wą, nawet jeśli sprawa dotyczy 
jednego z cenniejszych pracow
ników.# 

Badania lekarskie 
na nowych zasadach 
Pracodawcy nie muszą już wy
syłać na badania nowych pra
cowników. którzy dostarczą 
ważne orzeczenie lekarskie 
z poprzedniego miejsca pracy. 

Opr. Maciej Mituła 
redakcja@polskatimes.pl 

Nowe przepisy wprowa
dzają kolejny wyjątek 
od obowiązku przepro

wadzania wstępnych badań le
karskich. Pracownicy, którzy 
dostarczą nowemu pracodaw
cy ważne orzeczenie lekarskie 
0 braku przeciwwskazań 
do pracy na określonym stano
wisku, a ten uzna, że warunki 
wskazane w orzeczeniu odpo
wiadają tym na nowym stano
wisku, nie będą musieli podle
gać wstępnym badaniom lekar
skim. 

Konieczne jest, by warunki 
pracy na obu stanowiskach by
ły podobne oraz by między roz
wiązaniem jednej umowy 
a podpisaniem następnej nie 
minęło więcej niż 30 dni. 

Przed wprowadzonymi 
1 kwietnia zmianami, zgodnie 
z art. 229 kodeksu pracy, obo
wiązkowym wstępnym bada
niem lekarskim musieli poddać 
się wszyscy pracownicy przyj
mowani do pracy z wyjątkiem 
osób, które były zatrudniane 
przez tego samego pracodawcę 
na tym samym bądź podob
nym stanowisku i o tych sa
mych warunkach pracy, o ile 
między rozwiązaniem po
przedniej a zawarciem kolejnej 
umowy o pracę nie minęło wię
cej niż 30 dni. 

Ze wstępnych badań lekar
skich zwolnione są także te oso
by przyjmowane do pracy, któ
re jednocześnie są zatrudnione 
u innego pracodawcy. Nie 
zmieniają się natomiast zasady, 
po jakim czasie pracownik mu
si przejść okresowe badania, 
czyli co 2,3,4 lub 5 lat, w zależ
ności od warunków pracy. 

Na zwolnienie z badań le
karskich nie mogą j ednak liczyć 
osoby przyjmowane do wyko
nywania prac szczególnie nie
bezpiecznych. 

- Z punktu widzenia praco
dawcy nowe przepisy wprowa
dzają pewne uproszczenia. 
Na pewno zostaną ograniczone 

r™N m r  
Warunkiem 

zwolnienia z badań 
jest posiadanie 

ważnego 
orzeczenia 

koszty związane z wysyłaniem 
pracowników na wstępne ba
dania lekarskie, co ułatwi pro
ces rekrutacji i przyjmowania 
do pracy. Będzie to też mniej 
uciążliwe dla pracowników -
mówi Paweł Lasota, ekspert 
prawa pracy z kancelarii 
Wierzbowski Eversheds. 

Uproszczenia te są efektem 
zmian w ustawie o ułatwieniu 
wykonywania działalności go
spodarczej w zakresie zmienia
jącym przepisy Kodeksu pracy 
dotyczące wstępnych badań le
karskich pracowników. • 

W skrócie 

WYNAGRODZENIA 
Sektor prywatny płaci 
lepiej niż budżetówka 
Zgodnie z wynikami Ogólno
polskiego Badania Wynagro
dzeń przeprowadzonego 
w 2014 roku przez firmę 
Sedlak & Sedlak wynagrodze
nia w sektorze publicznym 
były o 21 proc. niższe niż ofe
rowane w sektorze prywat
nym. Mediana wynagrodzeń 
zatrudnionych w instytucjach 
publicznych wynosiła 3 486 
zł. Tymczasem przeciętne 
wynagrodzenie w sektorze 
prywatnym wyniosło 4 400 
zł. Okazuje się, że luka płaco
wa pomiędzy zarobkami ko
biet i mężczyzn, jest wyższa 
w państwowych firmach. Pa
nie zarabiały tam przeciętnie 
o 23 proc. mniej od panów. Dla 
porównania, prywatni przed
siębiorcy płacili kobietom o 17 
proc. mniej. (MMI) 

RYNEK PRACY 

Liczba urzędników 
w Polsce stale rośnie 
W latach 2008-2013 zatrud
nienie w administracji pub
licznej spadło w 19 spośród 28 
państw Unii Europejskiej -
wynika z danych Eurofoundu. 
W Polsce natomiast nastąpił 
wzrost o 7 proc. Począwszy 
od 2008 roku, w państwach 
UE zlikwidowano ponad 800 
000 miejsc pracy w admini
stracji publicznej. Było to spo
wodowane koniecznością cię
cia wydatków budżetowych 
na skutek kryzysu. Spadek za
trudnienia w administracji 
publicznej był nieco większy 
niż spadek zatrudnienia ogó
łem w całej Unii, i wyniósł 
średnio 5 proc. Największy 
spadek dotyczył Łotwy (o 29 
proc.). Polska znalazła się 
w grupie 9 państw, w których 
zwiększyła się liczba urzędni
ków. To jednak i tak mało 
w porównaniu do Węgier, 
gdzie zatrudnienie w admini
stracji publicznej wzrosło aż 
o 25 proc. (MMI) 

Przez braki w systemie mamy deficyt fachowców 

Polska jest w europejskiej czo
łówce pod względem liczby 
osób kończących studia wyż
sze. Coraz bardziej dotkliwy 
jest za to brak fachowców. 

Opr. Maciej Mituła 
redakcja@polskatimes.pl 

W edług Eurostatu 
od 2002 do końca 2013 
roku liczba Polaków 

w wieku 30-34 lata z wyższym 
wykształceniem wzrosła trzy
krotnie, z 14,4 do 40,5 proc. 

- W tej chwili mamy bardzo 
dużo ludzi z wyższym wy
kształceniem. Nie ma w świe
cie takiej gospodarki, która mo
głaby zatrudnić tylu pracowni
ków - twierdzi Piotr 
Ambrozowicz z Grupy OTTO, 
firmy zajmującej się doradz
twem personalnym. 

Taka sytuacja skutkuje tym, 
że wiele osób pracuje na stano
wiskach, które nie odpowiada
ją ich wykształceniu i aspira-
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cjom. Ma to wpływ na motywa
cję i zaangażowanie. Spory od
setek szuka więc możliwości 
pracy za granicą, traktując to ja
ko element rozwoju. 

Eksperci oceniają, że winny 
temu jest system edukacji. Dla
tego resort edukacji stara się 
odbudować szkolnictwo zawo
dowe. Z kolei wśród przedsię
biorców, którzy mają problem 
ze znalezieniem wykwalifiko
wanych pracowników, jest 
chęć, by się w ten program za
angażować. 

- Na krajowym rynku pracy 
brakuje za to specjalistów z wy
kształceniem technicznym, 
m.in. spawaczy, elektromecha
ników, mechaników, hydrauli
ków czy szwaczek - wskazuje 
Ambrozowicz. - W Polsce tych 
ludzi nie ma, bo nie ma szkół, 
nie ma możliwości edukacji 
i zbierania doświadczenia. 

Trwający rok szkolny został 
ogłoszony Rokiem Szkoły Za
wodowców, w ramach którego 

resort promuje szkoły zawodo
we i technika. Prace obejmują 
również m.in. dopasowanie 
kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy, uela
stycznienie ścieżek zdobywa
nia kwalifikacji, pomoc ucz
niom i rodzicom w planowaniu 
kariery edukacyjno-zawodo-
wej, wsparcie kadr oraz popra
wę funkcjonowania systemu 
egzaminacyjnego. W jego wy
niku ma wzrosnąć atrakcyjność 
tego rodzaju edukacji. 

- Na pewno musimy też 
wrócić do współpracy szkół 
i zakładów pracy. Jest mnóstwo 
firm, które są gotowe zainwe-

r v  
Na rynku pracy 

brakuje m.in. 
spawaczy, 

mechaników, czy 
hydraulików 

stować w edukację specjali
stów, chcą mieć tylko pewność, 
że będą mieć dostęp do specja
listów po szkołach z dobrym, 
kierunkowym wykształce
niem. Jest to kierunek, który 
w najbliższych latach powinien 
być promowany przez rząd i sa
morządy - ocenia Piotr 
Ambrozowicz. - Potencjał od
budowy szkolnictwa zawodo
wego na pewno mamy, bo takie 
ośrodki już w Polsce działały. 

Taka współpraca może obej
mować ofertę praktyk, wyko
rzystanie zasobów przedsię
biorstwa oraz wiedzy i do
świadczenia pracowników. 
Chodzi o to, by osoba kończąca 
technikum czy szkołę zawodo
wą już w momencie wejścia 
na rynek pracy była fachow
cem, który nie potrzebuje dal
szego kształcenia, by po zakoń
czeniu nauki od razu mogła 
wykonywać obowiązki zawo
dowe zgodnie z oczekiwaniami 
pracodawcy.# 
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Problem ciągle narastającej frustracji 
zawodowej - jak sobie z nim poradzić? 
Przeładowanie obowiązkami,  
niskie zarobki  t o  t y l k o  niektó
r e  powody,  będące ogniskiem 
z a p a l n y m  niezadowolenia, 
i permanentnej  frustracji. 

o p r .  Jerzy Szych 
jerzy.szych@gk24.pl 

Poczuciu rozczarowania obec
nym stanowiskiem często to
warzyszy podwyższony po
ziom stresu. Sfrustrowany pra
cownik staje się coraz mniej 
efektywny. W ostatecznej fazie 
decyduje się nawet na odejście 
z firmy. 

Stawiaj sobie realne cele 
Czasami warto zastanowić się, 
czy podwyższony poziom fru
stracji nie jest wynikiem naszej 
postawy i tego, że wymagamy 
od siebie za dużo. Wiele do
brych planów nie udaje się zre
alizować, bo są zbyt ambitne, 
a działania zbyt mało konse
kwentne. - Pomocne jest zna
lezienie odpowiedzi na pytanie 
„jaki jest mój najważniejszy cel 
i jak chce go osiągnąć?". Może 
masz zbyt wiele spraw, który
mi nie powinieneś się przejmo
wać. Dlatego metodą małych 

kroków, skoncentruj się 
na na realizacji tych założeń, 
które trzeba wykonywać z dnia 
na dzień - podkreśla Małgorza
ta Majewska, ekspert portalu 
monsterpolska.pl. 

Porozmawiaj z szefem 
Aby rozwiązać sytuacje powo
dujące frustrację, należy otwar
cie porozmawiać z szefem. 
Oczywiście może się domyślać, 
że np. brak podwyżki jest po
wodem niezadowolenia, ale 
dopiero rozmowa może mu 
uzmysłowić, jak duży jest to 
problem. Podobnie jest z inny
mi elementami - w wielu przy
padkach wystarczy na nie 
zwrócić uwagę i zaproponować 
takie rozwiązania, które usaty
sfakcjonują obie strony. 

Nie uciekaj od porażek 
Do zawodowych niepowodzeń 
trudno się przyznać, nawet 
przed sobą. 

- Łatwo tracimy optymizm 
i zapał do pracy. Zamiast maru
dzić lub obwiniać siebie, warto 
pamiętać, że porażka nie jest ni
czym innym, jak stanem tym
czasowym i jednocześnie szan
są na to, by następnym razem 

wykonać zadania poprawnie. 
Wzmacnia, rozwija kreatyw
ność w poszukiwaniu rozwią
zań i pozwala się doskonalić. 
Uodpamia na przyszłe niepo
wodzenia, ucząc jednocześnie 
pokory. Po drugie, jest elemen
tem każdej drogi do sukcesu, 
a zarazem konieczne doświad
czenie. Dzięki porażkom pra
cownik bardziej docenia sukces 
i jest wdzięczny za wszystko to, 
co do tej pory osiągnął. Wystar
czy tylko chcieć spojrzeć na nią 
właśnie jak na element pracy 
i uznać, że się nam przydarzy
ła - dodaje Małgorzata Majew
ska. 

Nagradzaj się 
Błędem jest przekonanie, że 
świętowanie, nawet najmniej
szych sukcesów jest formą 
przesadnego samozadowole
nia. Nic nie wpływa tak dobrze 
na morale, jak zafundowanie 
sobie ulubionej formy relaksu. 
Sukces tej metody polega 
na „przestawieniu" umysłu 
z myślenia o trudnych zada
niach na przyjemność płynącą 
z ich wykonania. To skutecznie 
pozwala panować nad frustra
cją.# 

D o  z a w o d o w y c h  n i e p o w o d z e ń  często t r u d n o  s ię  przyznać,  n a w e t  p r z e d  s a m y m  sobą.  

S015001142A REKLAMA 

Zatrudnię 
mężczyzn z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności 
do prac w branży 

elektrycznej 
i hydraulicznej 

Kontakt telefoniczny 
+ 48510243170 

LEGALNA PRACA 

• Wynagrodzenie do 
• Oferujemy dodatkowy bunus za święta -

z komunikatywną znajomością jęz. niemieckiego 

500 euro netto r 
(5 i 6 kwietnia) 

C025000260B REKLAMA 

SZCZECIN 

PROM E D I C A 2 4  666 09 

SZUKASZ PRACY? 
SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ 5 

Pewna praca 
przy opiece 
nad osobami starszymi 
w NIEMCZECH 
I ANGLII 

TGS Service 
Sp. z o.o. Sp. K. 

u t  : poszukuje  

O O O P E K I  
NA00106AWSTAHSZYW | 

W N E M O E C H  

• j. niemiecki w stopniu dobrym 
dokumenty potwierdzające wyżej 
wymienione wykształcenie 
i pracę w zawodzie 

- umowa o pracę z pracodawcą 
niemieckim. 

Zarobki od 1250 do 1800 euro 
miesięcznie, zwrot kosztów podróży. 

Zakwaterowanie i wyżywienie 
zapewnione. 

Zapytaj O super bonusy wiosenne! 

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt na email: 

tgsservice.p2@gmail.com lub" 
tgsservice.pm@gmail.com 

nr.certyf.8742,7583 

# oo 
Niemcy, tel. 91/433-55-55 

M m  

l-h j L N  
Espersen Polska Sp. z o.o. pilnie poszukuje osób do pracy na stanowisku: 

Elektromechanik 
Opis stanowiska 
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa maszyn i urządzeń 
• utrzymanie ustalonych parametrów pracy maszyn i urządzeń oraz ich właściwego stanu technicznego 

- współpraca w likwidacji awarii oraz ich skutków 

- wykonywanie bieżących napraw, przeglądów prewencyjnych maszyn i urządzeń 

oraz remontów zgodnie z harmonogramem 

Wymagania 

• wykształcenie min.średnie techniczne 

• doświadczenie w pracy w utrzymaniu ruchu maszyn w zakładzie produkcyjnym 

- uprawnienia SEP d o l k V w  eksploatacji 

- dyspozycyjność związana z pracą 3-zmianową 
• umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole 

- obowiązkowość i odpowiedzialność 
• mile widziana praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz języka angielskiego 

Oferujemy 

Możliwość pracy i rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie w środowisku opartym na naszych wartościach 

- współpracy, odpowiedzialności, szacunku, ciągłego doskonalenia i otwartości. 

Jak aplikować? 

Prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres e-mail: jobs@espersen.pl 
z dopiskiem„Elektromechanik"w temacie wiadomości e-mail. 
Dodatkowych informacji udziela pani Monika Karolak (HR Partner) pod nr.tel.+48 600 833 743. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.espersen.com. 

REKLAMA K035001863A 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe GRAS 2 Sp. z o.o. ul. Długa 21,77-231 Korzybie 
poszukuje pracownika do pracy w Dziale Handlu i Marketingu na stanowisku 

mmmmffiLMimmH 
Zakres obowiązków: bieżące kontakty z klientem (częste wyjazdy służbowe) zbieranie informacji o potencjalnych 
klientach prezentacja oferty produktów opracowywanie ofert handlowych dedykowanych dla klienta odpo
wiedzialność za realizacje zamówień klienta realizacja założonych planów sprzedaży. Wymagania: umiejętność 
budowania relacji z klientami , prawo jazy kat. B , zdolności negocjacyjne motywacja, inicjatywa, kreatywność, 
dyspozycyjność , wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne znajomość obsługi komputera (MS Office) + i 
doświadczenie w obsłudze systemów ERP (nieobowiązkowe) . umiejętność pracy w zespole 

Mile widziane doświadczenie w pracy na 
agrodzenie prowizyjne, 
o podobnym charakterze. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres firmy 
ip. Z o.o. ul. Długa 21,77-231 Korzybie lub na e-mail: gras@gras.pl 

(w temacie proszę wpisać „PRACA") 
PPH GRAS 2 Sp. Z 

Wiodący producent wyrobów branży mleczarskiej z 25-letnim doświadczeniem 
firma Bakoma Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

Werowca-sprzedawca 
lokalizacja Koszalin i Słupsk 

Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę atrakcyjne bardzo konkurencyjne 
warunki finansowe, niezbędne narzędzia pracy 

Oczekujemy: prawo jazdy kat. C. karta kierowcy. świadectwo kwalifikacji 

CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres: koszalin@bakoma.pl 

REKLAMA 

Z 
B i u r o  R z e c z n i k a  P r a w  P a c j e n t a  

p o s z u k u j e  k a n d y d a t ó w  n a  s t a n o w i s k o  

1 

Szpitala Psychiatrycznego w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie 
www.bpp.gov.pl/praca 

Wójt Gminy Parchowo 
ogłasza konkurs na stanowisko: 

dyrektora instytucji kultury 
- Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie 

Informacje o konkursie zamieszczono na stronie internetowej Gminy 

Parchowo: www.bip.parchowo.pl oraz www.parchowo.pl. 

poszukuje osoby z dobrą ijomością sieci na stanowisko: 

Informatyk - Sprzętowiec 
Zakres obowiązków: 
• obsługa i naprawa komputerów, 
• wykonywanie zdjęć do katalogu danych. 

CV + list motywacyjny z dopiskiem „Informatyk - Sprzętowiec" wraz z klauzulą 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, 

prosimy przesyłać na adres e-mail: k.kilianek@lauber.pl 

K015001105AJ 

Najciekawsze informacje 
pracy 

Z o b a c z  t e ż  regiopraca.pl 

http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:jerzy.szych@gk24.pl
mailto:tgsservice.p2@gmail.com
mailto:tgsservice.pm@gmail.com
mailto:jobs@espersen.pl
http://www.espersen.com
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mailto:koszalin@bakoma.pl
http://www.bpp.gov.pl/praca
http://www.bip.parchowo.pl
http://www.parchowo.pl
mailto:k.kilianek@lauber.pl
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Blisko co piąty aktywny zawodowo Polak rozważa emigrację zarobkową w najbliższych 12 miesiącach. 
Odsetek osób zdecydowanie planujących wyjazd z kraju wzrósł do 6,4 procent w tym roku, wobec 5 procent 
w 2014 roku. 
czytaj też na www.regiopraca.pl 

Rozmaitości 

Najbardziej pożądani 
pracownicy w strachu 
Praca 

Dobre noty u pracodawcy nie 
gwarantują stabilności. Pra
cownicy najbardziej atrakcyjni 
na rynku lękają się o swoją 
przyszłość bardziej niż inni. 

Madej Badowski 
m.badowski@polskatimes.pl 

Z punktu widzenia pracodawcy, 
osoby w wieku 35-40 lat są po
tencjalnie najbardziej atrakcyj
nymi i pożądanymi pracownika
mi. Posiadają już kilkuletnie do
świadczenie i świeże spojrzenie 
na wiele spraw. Jednak paradok
salnie, jest to ta grupa osób, któ
ra najbardziej boi się o swoje za
trudnienie. Jak wynika z naj
nowszego badania Monitor Ryn
ku Pracy, co 6. pracownik w tym 
wieku obawia się utraty pracy. 

Na rynku pracy osoby z tej 
grupy wiekowej należą do naj
bardziej poszukiwanych na ryn
ku pracy. Charakteryzują się du
żą elastycznością, świetnie od-

W miarę młodzi 
pracownicy 

obawiają się 
konkurencji jeszcze 

młodszych 

najdują się w pracy z kompute
rem, jednocześnie mają jeszcze 
jedną ogromną zaletę: są młodzi. 
Jednak nie przeszkadza im to 
w posiadaniu pewnej dojrzałoś
ci oraz bagażu zawodowych do
świadczeń. Ponadto 89 proc. 
osób w wieku35-44lat, jest pew
na znalezienia jakiegokolwiek 
zatrudnienia w przeciągu sześ
ciu miesięcy, a porównywalne
go do obecnego, deklaruje 71 
proc. ankietowanych w badaniu 
przeprowadzonym przez 
Randstad. 

Jak zauważa Grzegorz 
Baczewski z Konfederacji Lewia-
tan osoby z tej grupy cechuje 
obawa o swoje zatrudnienie. 
Udział osób w tej grupie wieko
wej, które poważnie obawiają się 
utraty obecnej pracy w nadcho
dzącej przyszłości jest najwięk
szy i niemal dwukrotnie wyższy 
niż w ogóle badanych. 

- Grupa ta ma po prostu naj
więcej do stracenia na rynku pra
cy. To są osoby, które mają zwy
kle dobre, stabilne posady, roz
poznany autorytet. Czy znajdą 
inną pracę? Tak, ale czy będzie 
przynajmniej tak samo dobra, te
go już nie mogą być pewni. Dla 
ich własnej wygody pewnie ła
twiej im zostać przy tym, co do
brze znają i jest już wmiarę kom
fortowe, bo nauczyli się z tym 
żyć- podsumowuje Katarzyna 
Gurszyńska z Randstad. # 
©® 

Pizza czy schabowe: 
nasze gusta kulinarne 
Lokale odwiedzamy już nie tylko „od święta", bo jadanie „na 
mieście" zaczyna wpisywać się w nasz codzienny tryb życia 

Konsumpcja 

Szymon Szadkowski 
redakcja@polskatimes.pl 

Stawiamy na jakość dań czy 
cenę? Rekomendacji lokali 
szukamy u znajomych czy 
w Internecie? Odpowiedzi na te 
i inne pytania, dotyczące tren
dów w jadaniu poza domem 
możemy znaleźć w najnowszej 
edycji raprotu „Polska na Tale
rzu" mówiącą o zwyczajach 
i gustach kulinarnych Polaków. 
Liczba lokali gastronomiczny 
w Polsce stale rośnie. Szczegól
nie jest to widoczne w więk
szych miastach, gdzie oferta ga
stronomiczna jest bardzo zróż
nicowana zarówno pod wzglę
dem rodzaju kuchni, cen, wy
stroju czy lokalizacji. Co więc 
wybieramy i jakie są obecnie 
trendy w jadaniu poza domem? 
Wyniki raportu „Polska na Tale
rzu 2015" pokazują, że 15 proc. 
badanych regularnie jada „na 
mieście". Warto zaznaczyć, że 
kultura jadania poza domem 

dopiero się u nas kształtuje, 
a istotnym czynnikiem wpły
wającym na jej rozwój jest za
sobność portfeli. Dlatego na po
siłek w lokalu przeznaczamy 
zazwyczaj ok. 10-25 zł lub 26-35 
zł (odpowiednio 52 i 21 proc. re
spondentów). Polacy coraz 
częściej odwiedzają lokale ga
stronomiczne i coraz bardziej 
przyglądają się temu, co jedzą 
i za ile. Musimy jednak pamię
tać, że dobrym restauracjom 
trudno jest przygotować smacz
ny, zdrowy i atrakcyjny posiłek 
za 10 zł. Obniżanie cen zawsze 
wiąże się z rezygnacją z jakości 
- podkreśla Marcin Piotrowski, 
szef kuchni restauracji 
Totomato. 
Najbardziej lubimy kuchnię pol
ską (56 proc.), włoską (52 proc.) 
i amerykańską, czyli hamburge
ry i hot dogi (33 proc.). Najczęś
ciej jadamy w pizzeriach (54 
proc.), restauracjach z obsługą 
kelnerską (48 proc.) i siecio
wych fast foodach (39 proc.). 
Natomiast, jeśli chodzi o rodzaj 
zamawianego dania w lokalu 
i na wynos - sytuacja jest bar

dziej zróżnicowana. W restau
racji lub innym punkcie gastro
nomicznym wybieramy zazwy
czaj pizzę (39 proc.), tradycyjne 
dania kuchni polskiej (31 proc.), 
kebab (24 proc.) i makarony (23 
proc.). W przypadku opcji „na 
wynos lub z dowozem" zama
wiamy pizzę (65 proc.), kebab 
(27 proc.), dania kuchni chiń
skiej / wietnamskiej (13 proc.), 
hamburgery (12 proc.). W tym 

tyle jesteśmy skłonni wydać 
maksymalnie na posiłek, 
jedząc na mieście 

wypadku dania kuchni polskiej 
i makarony znajdują się na dal
szym miejscu (wskazuje je po 8 
proc. badanych). Pizza pozosta
je  najbardziej demokratyczną 
potrawą świata, daniem bez
piecznym (wiemy, czego się 

spodziewać), tanim oraz szyb
kim w przygotowaniu - odpo
wiada więc na najważniejszą 
potrzebę klienta - wygodę. Ko
lejną najgorętszą potrawą, któ
rej notowania rosną jest burger, 
a raczej „gourmet burger", któ
ry - podobnie jak pizza - awan
sował z dania fast food do fast 
casual. Oznacza to głównie ty
le, że składniki dobierane 
do przygotowania burgera po
zyskiwane są od lokalnych do
stawców, mięso jest wysokiej ja
kości, a bułka często wypieka
na w zaprzyjaźnionej piekarni 
wg  autorskiej receptury - mówi 
Agata Godlewska, redaktor na
czelna magazynu Food Service. 
Wzrost popularności burgerów 
obserwowany jest w większych 
miastach od 2-3 lat. Mimo tak 
krótkiego czasu, burgerownie 
znajdują się na drugim miejscu 
pod względem najczęściej wy
bieranego lokalu typu „Street 
Food" (13 proc.). Pierwsze miej
sce zajmuje kebab (50 proc.), 
a trzecie budki z hot dogami (10 
proc.). • 
©® 

„Mieszkanie dla Młodych". Zmiana prawa 
ma ułatwić rodzinom dostęp do kredytów 
Mieszkania 

Rząd liczy, że trudne początki 
programu mieszkaniowego 
dla młodych rodzin nie ozna
czają jego fiaska, a korekta za
sad nada mu nowy impuls. 

Zbigniew Biskupski 
z.biskupski@polskatimes.pl 

Rząd wciąż wierzy w powodze
nie programu „Mieszkanie dla 
Młodych". Wkrótce Sejm powi
nien znowelizować ustawę o po
mocy państwa w nabyciu pierw
szego mieszkania przez mło
dych, któia ma nadać programo
wi nowy impuls. 

Na razie wyniki programu nie 
są oszałamiające. Według da
nych ministerstwa infrastruktu
ry do tej pory w jego ramach 
udzielonych zostało 18 847 kre
dytów na kwotę 3 504,6 min zł. 

- Z doświadczeń towarzyszą
cych innym podobnym działa
niom wynika, że okresowi temu 
towarzyszy najpierw etap wdro
żeniowy, po którym następuje 
stopniowy rozwój programu. 
Dla porównania, w przypadku 
Rodziny na Swoim, w pierw
szych dwóch latach liczba udzie
lanych kredytów wynosiła nie
spełna 4 tys. w 2007 r. oraz 6,6 
tys. kredytów w 2008 r. - sko
mentował dotychczasowe wy
niki wiceminister infrastruktu
ry i rozwoju Paweł Orłowski. 

Oddziaływanie proinwesty
cyjne programu, zdaniem 
Orłowskiego, polega na pobu
dzeniu całej branży budowlanej. 
Świadczą o tym dane z rynku. 
Zgodnie z wyliczeniami Główne
go Urzędu Statystycznego, 
w 2014 r. podmioty oferujące 
mieszkania na rynku rozpoczę
ły budowę 69,7 tys. mieszkań -
o 18,4 tys. (35,8 proc.) więcej niż 

rok wcześniej. Liczba wydanych 
pozwoleń na budowę wyniosła 
77,5 tys., czyli o 21,4 tys. (38,3 
proc.) więcej niż w 2013 r. 

Dzięki nowelizacji przepisów, 
w 2015 r. rząd planuje zwiększy 
korzyści z programu „Mieszka
nie dla młodych" dla rodzin 

Niespełna 19 tys. 
kredytów za nieco 

ponad 3,5 mld zł, to 
za mało, by pomóc 
młodym rodzinom 

z dziećmi, po to aby umożliwić 
im poprawę warunków mieszka
niowych. Aby wzmocnić proro
dzinne oddziaływanie progra
mu, w ramach nowelizacji zało
żono zwiększenie kwoty dofi
nansowania wkładu własnego 

do kredytu hipotecznego dla 
osób i rodzin z dziećmi. Jeśli 
w rodzinie będzie dwoje dzieci, 
dofinansowanie ma wzrosnąć 
z 15 do 20 proc., w przypadku 
trójki, wsparcie zwiększy się 
do 30 proc. Jednocześnie dla ro
dzin z co najmniej trójką dzieci 
ma być zwiększone dofinanso
wanie metrażu mieszkania. 

Dla osób i rodzin wychowu
jących co najmniej troje dzieci 
ma być ponadto zniesiony waru
nek „pierwszego mieszkania" i li
mitu wieku dla rodziców. Ozna
cza to, że z programu będą mo
gły skorzystać osoby i rodziny 
z co najmniej 3. dzieci, które ma
ją mieszkanie, ale chcą kupić 
większy lokal i w ten sposób po
prawić swoje warunki. Takich 
osób nie będzie dotyczył limit 
wieku. Obecnie przynajmniej je
den z kupujących nie może mieć 
ukończonych 35 lat. • 

W skrócie 

INWESTYCJE 
Nowa fabryka 
proszków mlecznych 
Spółdzielnia Mleczarskiej 
MLEKOVITA planuje zwięk
szyć moce przetwórcze zakła
du w Wysokiem Mazowie
ckiem o 50 proc. i stworzyć 
w ten sposób 153 nowe miejsca 
pracy. Zakład w Wysokiem Ma
zowieckiem jest największym 
zakładem przetwórstwa mleka 
w Polsce. Przerabia się tam ok. 
2,5 min litrów mleka w ciągu 
doby. Inwestycja zostanie zrea
lizowana przy wsparciu ze 
środków publicznych. Polegać 
ona będzie na budowie fabryki 
proszków mlecznych oraz uru
chomieniu czterech nowych li
nii w istniejącej fabryce. Inwe
stor planuje do 2017 r. zainwe
stować 380 min zł. W ramach 
umowy z ministrem gospodar
ki, została wsparta kwotą po
nad 30 min zł. (ZB) 

BADANIA I ROZWÓJ 
Polski przemysł 
lotniczy ze wsparciem 
Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju przeznaczy 400 min 
zł dla przedsiębiorców na sfi
nansowanie nowoczesnych 
technologii w polskim przemy
śle lotniczym. Jak poinformo
wała prof. Lena Kolarska-
Bobińska, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego, polscy 
naukowcy są liderami innowa
cji w światowym lotnictwie. 
Nasza dolina lotnicza nie tylko 
produkuje nowoczesne roz
wiązania dla największych pro
ducentów samolotów na świ
cie, ale również komercjalizuje 
własne inteligentne technolo
gie. - Transport lotniczy to bar
dzo dynamicznie rozwijająca 
się gałąź gospodarki opartej 
na wiedzy. Dlatego nowe tech
nologie, które powstaną dzięki 
programowi InnLot mogą sta
nowić koło zamachowe dla in
nych krajowych inteligentnych 
specjalizacji - powiedziała prof. 
Lena Kolarska-Bobińska. CZB) 
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Poradnik Nazwy niektórych produktów żywnościowych są zarezerwowane dla wyrobów o parametrach określonych 
przez prawo. Tak jest na przykład z mlekiem, masłem czy też z czekoladą. 
Czytaj jutro w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

Jak oznakowana jest 
żywność w sklepie 
# Chcesz wiedzieć, jak wybrać najlepsze produkty dla rodziny? 
# Jednym z najważniejszych elementów oceny jest oznakowanie. 

*• Wprowadzono wymóg podawania konkretnej rośliny, z której pochodzą olej lub tłuszcz stosowane jako składniki w produkcie. 

Zakupy 

oprać. Katarzyna Borek 
kborek@gazetalubuska.pl 

Dobra dieta to podstawa zdro
wia i dobrego samopoczucia. 
Jeśli chcesz o nie zadbać, mu
sisz wiedzieć, jak oceniać żyw
ność w sklepie, by wybrać tę 
najlepszą dla Ciebie i rodziny. 
Jednym z najistotniejszych ele
mentów pozwalających na oce
nę produktów spożywczych 
jest ich oznakowanie. To właś
nie tam znajdują się informacje, 
które powinny być najważniej
sze dla nas, konsumentów. Są 
to dane dotyczące nazwy pro
duktu oraz identyfikujące 
przedsiębiorcę wprowadzają
cego go do obrotu (lub też 
składniki, jakich użyto do jego 
produkcji). 

Zmieniły się przepisy 
Od 13 grudnia 2014 roku obo
wiązuje nowe unijne rozporzą
dzenie w sprawie przekazywa
nia konsumentom informacji 
na temat żywności i to nim 
zajmiejmy się w naszym porad
niku. Do wyczerpania zapasów 
w handlu mogą znajdować się 
jednak produkty zgodne ze sta
rymi regulacjami. 

Wielkość czcionki 
Minimalna wielkość czcionki 
na etykiecie to 1,2 mm, a na bar
dzo małych opakowaniach - 0,9 
mm. Dodatkowo nie mogą być 
one usuwalne, jak również za
kryte, pomniejszone, przerwa
ne innymi nadrukami czy też 
ilustracjami. 

Obowiązkowe informacje 
Obowiązkowo trzeba umieścić 
na etykiecie produktu między 
innymi: 

S jego nazwę; 

# wykaz wszystkich składni
ków - wraz z alergenami oraz 
dodatkami do żywności; 

S zawartość netto; 

# date minimalnej trwałości 
(albo termin przydatności 
do spożycia); 

# warunki przechowywania 
lub przygotowania; 

# dane producenta. 

Nazwa produktu 
Nie chodzi o nazwę wymyślo
ną przez przedsiębiorcę, ale 
o taką, która ma wskazywać 
na rodzaj produktu. Bo ma ona 

precyzyjnie poinformować 
o rodzaju żywności, jaką kupu
jemy i umożliwić odróżnienie 
go od innych podobnych. Ma 
ona podkreślić, jakie procesy 
technologiczne zastosowano 
do jego wytworzenia. Na przy
kład w przypadku produktów, 
które zostały przed sprzedażą 
zamrożone, a które sprzedawa
ne są rozmrożone, nazwie po
winno towarzyszyć określenie 
„rozmrożone". 

Skład produktu 
Na opakowaniu mamy znaleźć 
jako konsumenci spis wszyst
kich surowców, które zostały 
użyte do wyprodukowania wy
robu, który chcemy kupić. 

Warto wiedzieć: w wykazie 
tym jako pierwszy powinien 
być wymieniony ten ze skład
ników, który znajduje się w pro
dukcie w największej ilości. Na
stępne - w kolejności malejącej. 

Wykazu tego nie trzeba po
dawać jednak w każdym przy
padku. To odstępstwo od regu
ły dotyczy między innymi pro
duktów jednoskładnikowych 
(masło, mleko), świeżych owo
ców i warzyw, wody gazowa
nej. Jeżeli produkt zawiera 
składniki, których zazwyczaj 

nie spodziewamy się w danym 
produkcie, będzie o tym infor
mować napis na opakowaniu 
znajdujący się obok nazwy. To 
dlatego możemy przeczytać, że 
trzymamy w dłoni na przykład 
pasztet drobiowy z tłuszczem 
roślinnym. 

Alergeny 
Etykiety muszą informować 
o rodzaju składnika powodują
cego alergię. Musi być on wy
różniony, na przykład inną 
czcionką, kolorem, czy też znaj
dować się na innym tle. 

W przypadku produktów 
sprzedawanych luzem infor
macji o alergenach szukajmy 
na wywieszce przy danym to
warze. 

Takie informacje muszą po
jawiać się także w przypadku 
środków spożywczych ofero
wanych do sprzedaży bez opa
kowań lub pakowanych 
przy sprzedaży na życzenie 
klienta oraz na żywności sprze
dawanej zakładom żywienia 
zbiorowego. # 
Źródło: UOKiK 

a Więcej na naszej stronie 

Inne ważne i praktyczne informacje 
prawne znajdziesz na portalu 
wwwstrefabiznesu.pl 

Ważne informacje 

• Oznakowanie to nie 
tylko informacja znajdu
jąca się na etykiecie. 
Dane dotyczące żywności zna
leźć możesz też na innej części 
opakowania, na obwolucie, za
wieszce. w katalogu, w ulotce, 
opakowaniu zbiorczym. Infor
macje mogą być przedstawione 
w postaci tekstu, elementów 
graficznych, symboli. 
s Masz prawo wiedzieć! 
Etykiety produktów oferowa
nych w opakowaniach muszą 
być czytelne, nieusuwalne, zro
zumiałe, nie mogą wprowadzać 
w błąd oraz pomijać żadnych 
istotnych informacji. 
# W wykazie składni
ków. w sposób wyróż
niający się od pozosta
łych informacji, powin
ny być podane wszyst
kie występujące 
w produkcie alergeny. 
Ich lista obejmuje: zboża zawie
rające gluten. skorupiaki, jaja, ry
by, soję, mleko, orzechy (ziemne, 
migdały, laskowe, włoskie, ner
kowca, pekan, brazylijskie, pista
cje. makadamia), seler, gorczycę, 
nasiona sezamu, dwutlenek siar
ki i siarczyny w stężeniach powy
żej 10 mg/kg lub 10 mg/l w prze
liczeniu na dwutlenek siarki, łu
bin oraz mięczaki. Z pewnymi 
wyjątkami obowiązek podania 
alergenów dotyczy też pochod
nych wymienionych składników. 
• Jesteś alergikiem?To 
musisz to wiedzieć! 
Odniesienie do nazwy składnika 
uczulającego nie jest wymagane 
w sytuacji, gdy produkt jest 
wprowadzany do obrotu 
pod nazwą wyraźnie odnoszącą 
się do tego składnika. Na przy
kład pasztet sojowy, mleko mig
dałowe, jogurt z ziarnami zbóż. 
# Co wykaz składników 
..mówi" o dodatkach 
do żywności. 
W wykazie składników podanym 
na produkcie znajdziemy także 
informację, czy do jego wytwo
rzenia użyto dozwolonych do
datków do żywności. Substancje 
te powinny być wymienione po
między innymi składnikami, za
chowując kolejność malejącą -
począwszy od składnika, które
go jest najwięcej. Oprócz nazwy 
substancji dodatkowej lubjęj nu
meru wg systemu oznaczeń Unii 
Europejskiej, (tj. „E" + numer), 
należy zawsze podać zasadniczą 
funkcję technologiczną (np. 
wzmacniacz smaku i aromatu, 
substancja zagęszczająca itp.). 

GRUDNIA 
weszły w życie unijne przepisy 
w sprawie przekazywania 
informacji na temat żywności 

Praktyczne porady 

Przeczytaj, o czym jesz
cze musi poinformować 
przedsiębiorca, kiedy 
oferuje nam żywność 
w opakowaniu i bez. 
Wyróżnione składniki 
# Czyli takie, które podkreślono 
w nazwie wyrobu lub w oznako
waniu słowem, ilustracją czy sym
bolem graficznym. Powinna im to
warzyszyć informacja na temat 
procentowej zawartości tego 
właśnie wyróżnionego składnika. 
Na przykładw wykazie składni
ków serka pieczarkowego, ozdo
bionego jeszcze stosowną grafiką 
obrazującą pieczarki, powinniśmy 
znaleźć informację w rodzaju: 
„pieczarki -2%". 

Termin przydatności do spożycia 
# Oznacza dzień i miesiąc, po któ
rego upływie produkt traci swoje 
właściwości i nie powinniśmy go 
jeść. Termin ten znajdziesz 
na większości przetworów mięs
nych i mlecznych (mięso mielone, 
śmietana), bo one łatwo się psują. 

Data minimalnej trwałości 
Jest podawana w przypadku 

produktów, które możemy prze
chowywać dłużej. Na przykład 
konserw mięsnych, mleka w kar
tonie (UHT) czy w proszku. 

Miejsce pochodzenia produktu 
# Ma ono duże znaczenie, gdy po
dejmujemy zakupowe decyzje. 
Etykieta musi informować, skąd 
pochodzi dany produkt - jeśli szata 
graficzna albo informacje w ozna
kowaniu mogłyby konsumenta 
wprowadzić w błąd. 

Jedzenie bez opakowania, luzem 
Taka żywność także musi być 

oznakowana. Zakres informacji 
jest znacznie węższy niż na pro
duktach opakowanych, ale każdo
razowo musi być podana: 
1) nazwa produktu, 
2) nazwa albo imię oraz nazwisko 
producenta, 
3) wykaz składników, 
4) klasa jakości handlowej albo in
ny jej wyróżnik-jeśli są ustalone 
dla poszczególnych artykułów lub 
ich grup albo wynika to z odręb
nych przepisów. 
Te wymagane informacje sprze
dawca podaje na wywieszce doty
czącej danego środka lub w inny 
sposób w miejscu, do którego ma
my bezpośredni dostęp (katalog, 
plakat, itp ). Udzielanie informacji 
o składzie przez personel sklepu, 
umieszczanie wywieszek na za
pleczu. czy z drugiej strony wy
wieszki cenowej, nie spełniają na
łożonego wymogu. 
Unikajmy wyrobów, które są ofe
rowane luzem a nie są w ogóle 
oznakowane - ostrzega Urząd 
Konkurencji i Konsumentów. 
(OPRAĆ. K B )  

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:kborek@gazetalubuska.pl


Głos Dziennik Pomorza 
Poniedziałek, 2 0  kwietnia 2015 www.gk24.pl  • www.gp24.pl  • www.gs24.pl  //17 

Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
teł. 9 4  347 3516.347 3511.347 3512 
fax 9 4  347 3513 

Biuro Ogłoszeń oddział Słupsk: 
ul. Henryka Pobożnego 19.76-200 Słupsk 
tel.59 848 8103 
fax 59 848 8156 

Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin: 
ul.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 
teł. 9148133 61,48133 67 
fax 91433 4 8  6 0  Drobne 

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

R U B R Y K I  W O G Ł O S Z E N I A C H  D R O B N Y C H :  
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA 

• BANK KWATER 
• ZWIERZĘTA 
• ROŚLINY. OGRODY 

• MATRYMONIALNE 
• RÓŻNE 
• KOMUNIKATY 

• ŻYCZENIA 
/PODZIĘKOWANIA 

I GASTRONOMIA 

l ROLNICZE 
• TOWARZYSKIE 

Ogłoszenia pochodzą: (N) - ogłoszenie 
(GK) - obszar koszaliński z internetowego 
(GP) obszar słupski systemu ogłoszeń 
(GS) - obszar szczeciński www.nadaj.pl 

finanse b iznes  
kredyty, pożyczki 

REKLAMA S014004669A 

P o ż y c z k a  
przedwypłatowa 

•również z zajęciami komorniczymi, 
emeryci i renciści, prowadzący 
działalność, rolnicy 

• Wypłata natychmiast!!! 
•Dogodne warunki spłat 
•Możliwość prolongowania terminu 

płatności 

t e l .  600-600-268 
5 3 2 - 5 1 8 - 5 1 1  

# ! ! ! ! ! ! ! ! !  Szybka i przyjazna kasa od 
Ananasa, teł. 664-441-641. (GP) 

s ! ! ! ! ! ! !  Lombard 24H - Dworzec PKP 
skup, sprzedaż, zastaw 662-01-01-02. 
(GK) 

# ! ! ! ! ! !  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) 

# !!!!!!KRYSZTAŁ pożyczki od 300 do 
1500złtel. 664520 998. (GP) 

"PROFIT-FINANS" Spłata innych. 
59/840-22-72,510-087-022. (GP) 

BIURO KREDYTOWE, Koszalin, Poł-
tawska 1, teŁ 94/34-22-199. (GK) 

• GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. (GK) 

•gotówkowe, firmowe, konsolidacje, 
bez BIK. 699-186-581 K-lin "Związko
wiec". (GK) 

• KONSOLIDACJA 500-119-216. (GK) 

• Kredyt dla każdego. Słupsk, 
516593005. (GP) 

• Kredyty hipoteczne, samochodowe, 
gotówka, 515-083-036. (GK) 

• Kredyty Stupsk, tel. 798-532-191. (GP) 

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 

• Kredyty, pożyczki, chwilówki, Zwycię
stwa 40/40 602-552-138. (GK) 

Nowość POŻYCZKI RATALNE, pro-
mocyjna oferta, wypłata natych
miast, minimum formalności, ZA
DZWOŃ: 533-555-687. (GP) 

usługi prawne 
! ! !  EGZEKUTOR DŁUGÓW, 
669-111-148 (GP) 

* Pisanie pism sądowych, 515-510-730. 
(GP) 

• PODATKI ZUS PIT-y 696427660. (GK) 

• ! ! ! ! !  SKUPUJEMY długi gotówka! 
Koszalin, tel. 94/347-32-86. (GK) 

handlowe 
materiały budowlane 
# KAMIEŃ polny łupany, 607-703-135. 
(GP) 

# Polbruk, beton okazja, tel. 
602-333-871. (GK) 

# STYROPIAN producent dostawa 
52/331-62-48. (GK) 

# 10 kompletów mebli hotelowych np. 
do pensjonatu, tel. 606-14-25-27. (GP) 

• ! ! ! ! !  Drewno sprzedam 695-795-953. 
(GK) 

# ! !  Wyposażenie zakładu fryzjerskiego, 
sprzedam, 693-620-125. (GK) 

# !  DREWNO suche różne, 698-721-191. 
(GK) 

! Kominkowe, opałowe 694-295-410 
(GP) 

# BUKSZPAN od 2 zł K-lin 94/3427088 
(GK) 

# DREWNO kominkowe, 601-437-205. 
(GP) 

# DREWNO kominkowe, opałowe 
i brykiet, 882-704-007,608-139-926 (GK) 

# Drewno opałowe, tel. 886-566-679. 
(GK) 

# DREWNO Słupsk, tel. 781-105-313. 
(GP) 

# SIATKA, St. Bielice 214 Szczecińska 
602-74-00-57; 94/3404-360. Słupki. (GK) 

# SIATKI ogrodź. Słupsk, 603-070-188. 
(GP) 

# SIATKI ogrodzeniowe ocynk, PCV, 
leśne, druty, słupki, montaż, producent, 
transport, 59/84-716-42. (GP) 

«SKUP bursztynu,tel. 508477990. (GP) 

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę i od
biorę, teL 607-703-135. (GP) 

matrymonialne 
• BIURO Serenada. 510-580-466. (GP) 

motoryzacja 
auto kupno 
# Rozbite, złomowanie, skup 
602-506-359. (GK) 

# ! !  SKUP aut, dobre ceny, 728773160 
(GP) 

# !  Auta i busy T-4 powypadkowe kupię, 
sprzedaż części, tel. 504-672-242. (GS) 

e AUTO skup powyżej 2000r ,całe, 
uszkodzone, tel. 605-44-32-26. (GK) 

AUTO skup wszystkie, teL 695640611 
(GP) 

• AUTOKASACJA Bierkowo. Skup 
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50, 
606-206-077. (GP) 

AUTOSKUP skupujemy każde pojazdy 
płacimy nawet za wraki, oferujemy 
najwyższe ceny, teL 536-079-721. (GS) 

* Kupię auto małe, automat, 
607-600-204. (GK) 

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ - KASACJA 
TEL 660-180-555 /660-487-304. (GK) 

auto sprzedaż 
s CAR-CENTER.COM.PL Szczecińska 
68A Koszalin. Odkup aut- gotówka! 
Import, komis kredyty, ubezpieczenia, 
leasing. 508187888 (GK) 

# SEAT Toledo III, 2006 r., 1.9 TDI, 
501677619(N) 

TOYOTA AURIS 1,4 Diesel r.p. 2008, 
AVENSIS 1,8 benzyna r.p.2004 
AVENSIS13 benzyna automat r.p. 
2014, Corolla 1,6 benzyna r.p.2014 
Salon TOYOTA Koszalin teL 94 
3410282. (GK) 

• WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

inne sprzedam 

URSUS C-360 pb rem. kapit ta
nio 94373-60-26 lub 60-38 do godz. 
15.00 (GK) 

usługi 
* ! ! ! ! ! !  Promocja tłumiki, katalizatory, 
filtry DPF FAP, tel. 94/342-05-97. (GK) 

• AUTO-SZYBY!!! sprzedaż, montaż, 
naprawa+części. Za ile? - Dogadamy 
Się!!! "AUTO BLACH" 94/341-11-28. (GK) 

# Wymiana opon, 606974245 (N) 

n a u k a  
kursy, szkolenia 

# ! ! !  KURS wózki widłowe, żurawie, 
HDS. Dogodne terminy, wszystkie kate
gorie 508-199-537,604-661-601. (GK) 

korepetycje 

e"DE-EM" korepetycje, (94)348-0-347. 
(GK) 

# Angielski, Sławno. 534-791-793. (GK) 

# MATEMATYKA, chemia 605-398-165. 
(GK) 

MATEMATYKA, matura, 787-701-912. 
(GK) 

nieruchomości  

ABAKUS 
NIERUCHOMOŚCI 

A n i e l a  B a r z y c k a  
u l .  Z w y c i ę s t w a  1 4 3  

( o b o k  Z w i ą z k o w c a )  

6 6 1  6 9 7  6 6 6  
abakus-nieruchomosci.pl  

ŝzukaj nas również na gk24.pl 

mieszkania - sprzedam 

"OMEGA wyceny, obrót 
Słupsk, ul. Starzyńskiego 11. 
tel. 59 8414420,601654572 
www.nieruchomosci.slupsk.pr 
(GP) 

e 2-pokojowe Słupsk, tel. 605-047-181. 
(GP) 

m 2-pokojowe w centrum Koszalina, po 
generalnym remoncie, 608-425-421. 
(GK) 

#3-POKojowe 48 m,Tetmajera. III pię
tro, bezpośrednio, tel. 662-205-417 (GK) 

#3-POKOJOWE 60 m2, ul. Bosmańska, 
garaż, parter, tel. 667-901-970 (GK) 

#3-pokojowe, I p. Rosnowo, 
660-077-933 (GK) 

# kawalerke bezpośrednio, 792-373-352 
(GK) 

# Sprzedam kawalerkę 504 038 790. 
(GP) 

mieszkania do wynajęcia 
#!!!!!!!!!!!POKÓJ,693-051-242. 
(GK) 

• !  POKÓJ, tel. 660-063-729. (GK) 

# 1-OS. Osobne wejście. 694-376-838. 
(GK) 

# 2  pok, Harcerska, Gama Nieruchomo
ści 530-736-136. (GK) 

#2pok. Centrum w Słupsku 608 292 
360. (GP) 

#2-POK. wyposażone, Emka, 
608141091. (GK) 

e2-P0K. wyposażone, 535-025-209. 
(GK) 

# 2-POKOJOWE w domku 607-922-244. 
(GK) 

$ 2-POKOJOWE, Słupsk, 601-631-908 
(GP) 

e 2-pokojowe, tel. 607-163-845 (GK) 

# 2-pokojowe,Tetmajera, tel. 
502-532-675 (GK) 

3-pokojowe centrum Koszalina, 
w pełni wyposażone 690 818 848 (N) 

# KAWALERKA 789-192-737 (GK) 

# kawalerka po remoncie 505-274-132 
(GK) 

' 

AKUS 
umowy otwarte, 
czyli bez wyłączności 
- korzystne dla Klientów 

ul. Zwycięstwa 143 
( o b o k  Z w i ą z k o w c a )  

tel. 661-841-555 
www.abakus-nieruchomosci.pl 

p o  kapitalnym remoncie, n o w e  
meble kuchenne, 2 pok., 

rej. Sucharskiego, 172.000,-

I piętro, d u ż a  loggia, 3-pok. 
(60), p o  remoncie, k lucze 

w biurze, rej. W y k i ,  239.000,-

d u ż e  1-pok., p o  remoncie, 
w y s o k i  parter, rej. W o j s k a  
Polskiego, tylko 116.000,-

wolnostojący, nowy dom, 
duża działka, Konikowo -

395.000,- możliwa zamiana 

tylko 158.000,- z a  3-pok., p o  
remoncie, w y s o k i  parter, rej. 
Karłowicza, szybkie  w y d a n i e  

II  piętro, d u ż a  loggia, 4-pok. 
(75), rej. Kotarbińskiego, 

tylko 239.000,- d o  negocjacji 

O K A Z J A  d u ż e  2-pok. (49), 
rej. Żeromskiego, 145.000,-

d o  n e g o c j a c j i  _ 

• KAWALERKA umeblowana 514929481 
(N) 

• KAWALERKA, 507-200-774. (GK) 

• Kawalerka, 94/318-30-19. (GK) 

• KAWALERKA, centrum, 503-068-427. 
(GK) 

• Kawalerka, tel. 662-094-092. (GK) 

• Kawalerkę 503-575-215. (GK) 

domy - sprzedam 
• Dom Raduszka 320 tys z ł ,  668-990-273 
(GK) 

• Nowy domek wolnostojący, 96m2 

za cenę mieszkania blisko Koszalina 
609-774-120. (GK) 

• Okazja nowy dom wolnostojący za 
50% wartości Bonin, tel. 603-336-947 
(GK) 

lokale użytkowe - sprzedam 
• GARAŻE tanio i solidnie, trans
port - montaż gratis, 505-126-033, 
669-891-100,517-959-375,608-414-949, 
791-131-343. (GK) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 
•cukiernia, lodziarnia, inna gastrono
mia, centrum Mielna, tel. 796-250-582 
(GK) 

• Do wynajęcia magazyn 160m2, Kosza
lin, 602-742-814. (GK) 

• Hale, Magazyny Wynajmę Koszalin 
10 zł/m2, Ustronie Morskie 3zł/m2. Tel. 
728-897-414. (GK) 

• LOKAL 37mkw, Kaszubska, 
515-108-591. (GK) 

m Słupsk, do wynajęcia pow. 100m2 na 
działalność, tel. 507030094. (GS) 

• Wynajem biur, magazynów i sali 
konferencyjnej, 94/711-09-30, www. 
biurowiec-koszalin.pl (GK) 

działki, grunty - sprzedam 

"ANKAM" 
PROMOCJA sprzedający 0% PIŁSUD
SKIEGO 5,94/342-26-19,605-405-744; 
www.ankam.pl (GK) 

• "ANKAM" Działka budowlana, Koniko
wo, 110.000 zł (GK) 

• budowlaną ul. Żytnia, K-lin, 
505-168-745 (GK) 

• DZIAŁKA budowlana Koszalin 60 tys. 
Tel: 796299211 (N) 

• Działkę o powierzchni 3.0048 ha 
zabudowaną budynkami i budowlami 
przemysłowymi w Koszalinie 
ul. Morska, Cena 4.700.000 PLN 
Tel. kontaktowy 692 421339" (GK) 

pośrednictwo 

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

inne 
• Pilnie sprzedam murowany garaż, 
Bosmańska, tel 608-206-866 (N) 

K015000247A 

G A R A Ż E  Blaszane 
BRAMY Garażowe 
KOJCE dla  Psów PRODUCENT | 

Najniższe 

Różne wymiary 

Dogodne 

Transport i montaż 
@ # # # c a ł y  K R A J  

94-318-80-02 91-311-11-94 
58-588-36-02 95-737-63-39 

512-853-323 

m — 

praca 
zatrudnię 
• ! ! ! ! ! ! !  Pizzermana, tel. 602-133-125. 
(GK) 

• ! ! ! ! !  Kucharz - pomocnik 
602-133-125. (GK) 

! Stolarza 695-635-293. (GK) 

HHOPIEKUNKI do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 

• Agrobud Sp. z o.o. w Koszalinie 
zatrudni kierowcę C+E mile widziane 
uprawnienia na HDS. CV proszę składać 
na ul. Połczyńskiej 66 lub paweLszma-
lec@agrobud.net.pl (GK) 

• Agrobud Sp. z o.o. zatrudni operatora 
wózka widłowego również z orzecze
niem o niepełnosprawności. CV proszę 
składać przy ul.Połczyńskiej 66. (GK) 

• Agrobud Sp. z o.o. zatrudni operato
rów maszyn, linii produkcyjnych oraz 
pracowników fizycznych. Po okresie 
próbnym stała praca i wysokie zarobki. 
Podania proszę składać przy ul. Szcze
cińskiej 42. (GK) 

e Apteka w Koszalinie zatrudni: magi
stra farmacji na stanowisko kierownika 
apteki oraz technika farmaceutycznego, 
kontakt: 693-913-102. (GK) 

# BerlinerLuftTechnik Sp. z o.o. Kosza
lin, ul. Lniana 13, producent systemów 
wentylacyjnych, zatrudni na stanowisko: 
ŚLUSARZ, SPAWACZ (wymagane upraw
nienia TIG, MIG, MAG), nie wymagamy 
doświadczenia, tel. 668163 480. (GK) 

« BUDOWLAŃCÓW, 503-135-643. (GK) 

# DO małej gastromonii sezonowo 
Sarbinowo, najchętniej osoby pełno
letnie, uczące się (możliwość pracy już 
w weekendy). Kontakt: www.calorefred-
do.pl 504-936-672. (GK) 

# DO układania polbruku, Białogard, 
501294150. (GK) 

# Doradca klienta-windykator. Praca 
od zaraz, wysokie prowizje, 664441641. 
(GP) 

# ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Sarbinowie,od zaraz tel. 660-420-991 
(GK) 

# Firma poszukuje osób do utrzymania 
czystości w hotelu (rejon Koszalin), 
510-139-532,510-173-412 (GK) 

# FIRMA zatrudni glazurników, do prac 
wykończeniowych, tylko fachowcy, 
praca stała .730-534-550. (GK) 

# FRYZJERKĘ z dośw. 792-373-352 (GK) 

@ Hotel ROYAL-BALTIC w Ustce zatrudni: 
kucharza z do doświadczeniem, ma-
sażstkę, pokojową 
recepcjonistkę z jez. niemieckim 
Kontakt:601652 922.e-mail: m.bu-
rzynska@royal-baltic.pl. (GP) 

e Hydraulika, Kat B. 692 175 676 (N) 

# InPost zatrudni doręczycieli w Słupsku 
i Lęborku, 602 820120. (GP) 

# Instruktora jazdy konnej, stajennego, 
biuro@radewrosnowo.pl (GK) 

KELNERKA/KELNER, sprzątaczka se
zon Unieście, teL 602-63-27-25. (GK) 

# KIEROWCA busa, międzynarodówka, 
600-021-077. (GK) 

# Kierowca kat. C+E z uprawnieniami. 
Kontakt 8-16 598472904 (GP) 

# kierowcę C + E, dośw. min 2 lata, w ru
chu międzynarodowym, 791-921-767 
(GK) 

# kierowców C+E, tel. 602-220-360. 
(GK) 

# Księgową od zaraz, programy 
Rewizor, Gratyfikant. Koszalin, tel. 
731-720-926 (GK) 

KUCHARKĘ i pomoc kuchenną (kuch
nia domowa), kelnerkę. Pensjonat 
Unieście teL 503-176-949. (GK) 

# KUCHARKĘ, pomoc kuchenna, na 
sezon. tel. 509-253-661. (GK) 

# Kucharza na sezon letni do restauracji 
nad morzem, 532-686-022 (GK) 

# Kucharza, pomoc kuchenną do re
stauracji CV prosimy składać: Gospoda 
Jamneńska, tel. 504508308. (GK) 

# Legalna praca w Niemczech, opieka 
nad osobami starszymi, możliwość 
zatrudnienia na warunkach niemieckich, 
tel. 512-585-110,94/340-80-45. (GK) 

# Lodziarnia, poszukujemy pracowni
ków na sezon letni, Mielno. 600-858-696 
(GK) 

# mechanika lub elektromechanika, tel. 
511-896-614 (GK) 

# Norwegia - pracownik fizyczny, 28 
tys. zł za 6 tygodni. Pośrednictwo, tel. 
696-618-246. (GK) 

s Nowy o/Kurierski InPost w Słupsku 
poszukuje Kurierów - podwykonawców, 
602-822-022. (GP) 

» Nowy o/Kurierski InPost w Słupsku 
zatrudni Kierownika oddziału, 
602-822-022. (GP) 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.nieruchomosci.slupsk.pr
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
http://www.ankam.pl
mailto:lec@agrobud.net.pl
mailto:rzynska@royal-baltic.pl
mailto:biuro@radewrosnowo.pl
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# Nowy o/Kurierski In Post w Słupsku 
zatrudni Koordynatora, 602-822-022. 
(GP) 

# Nowy o/Kurierski In Post w Słupsku 
zatrudni Magazyniera, 602-822-022. 
(GP) 

# Nowy o/Kurierski In Post w Słupsku 
zatrudni Pracownika biurowego, 
602-822-022. (GP) 

# Nowy o/Kurierski In Post w Słupsku 
zatrudni Przedstawiciela Handlowego, 
602-822-022. (GP) 

# OPIEKUNKI Niemcy, 791-407-299 (GK) 

# OŚRODEK w Sarbinowie zatrudni re
cepcjonistkę, recepcjonistę barmankę, 
barmana. 603-672-062. (GK) 

# PANIE do pracy w barze nad morzem, 
513-006-138. (GK) 

# Poszukuje Pracowników Ochrony 
na obiekty handlowe w Szczecinie. 
693-567-561 
REKLAMA 

Poszukujemy osób na stanowi
sku: salowa - sprzątająca. Miejsce 
pracy: SPSK nr 2 PUM w Szczeci
nie. Wynagrodzenie: 1600zł/brutto, 
umowa zlecenie. Kontakt: 510 011 
835 lub 510 014 898. (GP) 

m Poszukuję księgowej do biura rachun
kowego. Słupsk, tel. 502037371, cv na 
bartd4@wp.pl (GP) 

# Praca dla tynkarzy i murarzy lub pod
wykonawców Niemcy, tel. 889-081-652. 
(GS) 

# Praca w Szwecji, fachowca w drew
nie najlepiej cieśla konstrukcyjny. 
Informacje tel. 0046-735-749-418 lub 
660-820-876 (GS) 

# PRACOWNIK biurowy- sprzedaż inter
netowa. CV przesyłać na adres: praca# 
ifriko.pl (GK) 

# PRACOWNIK budowlany, 608-139-926 
(GK) 

# Pracownik fizyczny, młody 
695-088-150. (GK) 

# Pracownik Gospodarczy - firma TOI 
TOI POLSKA zatrudni w Koszalinie oso
bę do naprawy kabin, kontenerów oraz 
prac fizycznych.Wymagania: zdolności 
manualne, prawo jazdy kat. B. jheltad» 
toitoi.pl 662 -151-720. (GK) 

# PRACOWNIK techniczny do agencji 
reklamowej. K-lin 604314853 (17-18). 
(GK) 

# Pracownika magazynu- uprawnienia 
na wózki. Dokumenty Termex Koszalin, 
ul. Lniana 9. (GK) 

# pracowników budowlanych z do
świadczeniem do dociepleń i remontów, 
tel. 600-600-591 (GK) 

# Pracuj w Promedica24 jako opiekun/ 
ka osób starszych w Niemczech i Anglii, 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagro
dzenie, nie znasz języka - zapraszamy na 
kurs języka niemieckiego od podstaw. 
Koszalin - 501357 022 

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.-O szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 687; z późn. 
zm.) Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 31 marca 2014 r. na wniosek Wójta Gminy 
Kołobrzeg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającej 
znak B.6740.00044.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej: na przebudowie ulicy Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami 
w miejscowości Grzybowo, działka numer 74/8, 74/61, 76/6, 77/3, 77/6, 77/11, 82/17, 77/12, 78/15, 
78/17, 79/8, 79/11, 80/9, 81/12, 81/36, 82/8, 83/7, 83/8, 85/15, 85/17, 86/2, 87/6, 88/15, 88/16, 184, 
195,198, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg; w części dotyczącej kanalizacji deszczowej na odcinku 
od ul. Nadmorskiej do ul. Długiej, działka numer 82/17,83/7,195, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg. 

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. 

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Starostwa Powiatowego 
w Kołobrzegu w terminie 7 dni od dnia ukazania się ww. obwieszczenia w prasie lokalnej. 

e Pracuj w Promedica24 jako opiekun/ 
ka osób starszych w Niemczech i Anglii, 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagro
dzenie, nie znasz języka - zapraszamy na 
kurs języka niemieckiego od podstaw. 
Słupsk-509892644 

PRZETWÓRNIA DROBIU "HUBART 
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW DO 
DZIAŁU PRODUKCJI Z DOŚWIAD
CZENIEM LUB DO PRZYUCZENIA. 
PRACA W MIEJSCOWOŚCI BRUSKO-
WO WIELKIE, 7 KM OD SŁUPSKA 
TEL 59 846 15 31 wew. 22 lub 20. 
ZAPEWNIAMY DOJAZD ZE SŁUP
SKA. (GP) 

eSarbinowo, przyjmę do pracy od zaraz 
kucharkę, pomoc kuchenną, kelnerki 
oraz pielęgniarkę, tel. 797-779-868 (GK) 

Sprzątanie domków Sarbinowo 533 
012 450 (N) 

K015005131A 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
Krzysztofa Gomułki z Nowych Bielic 
działając na podstawie postanowienia 
sędziego komisarza z dnia 26.03.2015 r., 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy 
na zakup niżej wymienionych 
nieruchomości: 

1. Prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w Nowych 
Bielicach, gmina Biesiekierz, składającej 
się z 28 działek. Obręb 0044, o łącznym 
obszarze 1,4507 ha. Księga wieczysta 
nr K01 K/00010642/0. Wydano decyzje 
0 warunkach zabudowy - budownictwo 
jednorodzinne w zabudowie szeregowej 
1 bliźniaczej. 
Cena wywoławcza: 600.000.00 zł brutto. 

2. Prawa własności nieruchomości 
zabudowanej, położonej w Nowych 
Bielicach, działka gruntu nr 153/98 
zabudowana dwukondygnacyjnym 
budynkiem mieszkalnym o pow. 
270 m kw., pow. działki 0,3643 ha - księga 
wieczysta nr K01 K/00019641/5. 
Cena wywoławcza 400.000.00 zł brutto. 

3. Prawa własności nieruchomości 
położonej w Nowych Bielicach, gmina 
Biesiekierz, obręb nr 044, składająca 
się z działki gruntu nr 153/88 oraz 
9 działek gruntu - księga wieczysta nr 
K01 K/00019641/5 i 6/24 udziału w drodze 
- księga wieczysta K01/00096557/2. 
Cena wywoławcza: 400.000.00 zł brutto. 

Nieruchomości wymienione w pkt 2 i 3 
sprzedawane są łącznie. 

Oferty na zakup ww. nieruchomości należy 
składać w terminie do dnia 8 maja 2015 r. 
do godz. 14.00 na adres: ul. Łopuskiego 
23/310, 78-100 Kołobrzeg w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem „ sprzedaż 
nieruchomości K. Gomułka". Wadium 
wynosi 10% ceny wywoławczej i należy 
wpłacić na konto masy upadłości o nr: 
95 1090 2659 0000 0001 2041 0682. 

Szczegółowe informacje: w tym dokładny 
opis nieruchomości, regulamin przetargu 
znajdują się w biurze syndyka oraz na 
stronie internetowej: 
www.syndyk.kolobrzeg.pl 
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania, 
unieważnienia, odstąpienia od sprzedaży 
w każdym czasie bez podania przyczyn. 

s STACJA paliw Orlen zatrudni pracow
nika obsługi klienta 605-785-734. (GK) 

sSTACJA paliw Orlen zatrudni pracow
nika podjazdu (oferta sezonowa), tel. 
605-785-734. (GK) 

# szwaczki, szycie inletów docelowo 
praca na II zmianie, ul Połczyńska 67, 
Koszalin (N) 

# Zatrudnię doświadczonego blacharza 
i lakiernika samochodowego, bardzo 
atrakcyjne warunki zatrudnienia, wyso
kie zarobki tel. 602415941 (GK) 

# ZATRUDNIĘ kierowcę C+E w transp. 
międzynarodowym może być bez 
doświadczenia, 604-61-60-26. (GK) 

#ZATRUDNIĘ kierowcę C+E. Trasy 
międzynarodowe. Słupsk, 601-684-252. 
(GP) 

# ZATRUDNIĘ Na Dobrych Warunkach 
Pomocnika Lakiernika. Kontakt pod nr. 
tel. 607-568-436. Włynkówko, 76-200 
Słupsk. (GK) 

# Zatrudnię operatora koparki. Bobolice 
606-119-880. (N) 

K015005106A 

# Zatrudnię opiekunkę do Niemiec ok. 

601. dzwonić po 19.00 (0049) 1512 222 

9721. (GK) 

e ZATRUDNIĘ panią jako pomoc domo
wa i pomoc przy inwalidzie do lat 50, 
tel. 885-474-590. (GK) 

# Zatrudnię pomocników blacharza 
i lakiernika samochodowego, bardzo 
atrakcyjne warunki zatrudnienia, wyso
kie zarobki tel. 602415941 (GK) 

Zatrudnię szwaczki teL536 893 326. 
(GP) 

# Zatrudnię szwaczki, krawcowe, 
Słupsk, tel. 664 764 555. (N) 

e Zatrudnię traktorzystę z kategorią 
T, z doświadczeniem na nowocze
snych maszynach rolniczych. Praca 
Redło k.Świdwina, Połczyna Zdroju, tel. 
880435206 (N) 

szukam pracy 
# Elektryk-instalator, tel. 600-273-112 
(GK) 

# Kierowca z własnym samochodem 
dostawczym, 787-761-578. (GK) 

# UE, z k. kier., kat. ABCE, 782355346. 
(GK) 

rolnicze 

WYKAZ LOKALI WOLNYCH (PUSTOSTANÓW) 
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór, ul. Czarnobór 1,78-400 Szczecinek, powtórnie podaje 
do publicznej wiadomości wykaz lokali wolnych (pustostanów) przeznaczonych do sprzedaży w trybie art. 40 a ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 
r. o lasach (Dz. U.2014.1153 ze zm.) zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ogłoszony w BILP nr 7 (259) z lipca 2014 r. 

Lp. 
Nazwa obrębu ewid.,gmina, 
adres nieruchomości 

Nr ewidencyjny działki, nr KW, 
pow. działki (m2) 

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania 

1 

Kłomino 
Borne Sulinowo 

ul. Jesionowa 1B/1 
78-449 Kłomino 

71/1 
KWK011/00035458/1 
6740 (udział 112/1000) 

Samodzielny lokal mieszkalny w budynku dziesięciolokalowym, pustostan 
(121,14 m2), wraz z przynależną piwnicą (16,80 m2) parter 

2 

Kłomino 
Borne Sulinowo 

ul. Jesionowa 1 B/2 
78-449 Kłomino 

71/1 
KW K011/00035458/1 
6740 (udział 115/1000) 

Samodzielny lokal mieszkalny w budynku dziesięciolokalowym, pustostan 
(121,96 m2), wraz z przynależną piwnicą (19,30 m2) parter 

3 

Kłomino 
Borne Sulinowo 

ul. Jesionowa 1B/3 
78-449 Kłomino 

71/1 
KWK011/00035458/1 
6740 (udział 57/1000) 

Samodzielny lokal mieszkalny w budynku dziesięciolokalowym, pustostan 
(51,21 m2), wraz z przynależną piwnicą (19,30 m2) piętro 

4 

Kłomino 
Borne Sulinowo 

ul. Jesionowa 1B/4 
78-449 Kłomino 

71/1 
KWK011/00035458/1 
6740 (udział 71/1000) 

Samodzielny lokal mieszkalny w budynku dziesięciolokalowym, pustostan 
(68,96 m2), wraz z przynależną piwnicą (18,30 m2) piętro 

5 

Kłomino 
Borne Sulinowo 

ul. Jesionowa 1B/5 
78-449 Kłomino 

71/1 
KW K011/00035458/1 
6740 (udział 71/1000) 

Samodzielny lokal mieszkalny w budynku dziesięciolokalowym, pustostan 
(69,41 m2), wraz z przynależną piwnicą (17,70 m2) piętro 

6 

Kłomino 
Borne Sulinowo 

ul. Jesionowa 1B/6 
78-449 Kłomino 

71/1 
KWK011/00035458/1 
6740 (udział 57/1000) 

Samodzielny lokal mieszkalny w budynku dziesięciolokalowym, pustostan 
(51,10 m2), wraz z przynależną piwnicą (19,30 m2) piętro 

Podstawa prawna: 
Art. 40 a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.2014.1153 ze zm.), zwaną dalej ustawą. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi 
w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U.2013.1206), 
zwanym dalej rozporządzeniem. 
Zamiar nabycia lokalu wolnego (pustostanu) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40 a ust. 9 ustawy mogą zgłaszać w formie 
pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Do wniosku należy załączyć: 
Oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu lokalu. 
Dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40 ust.6 ustawy. 
Propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności liczbę rat, w jakich zostanie spłacona należność. Spłata należności może być rozłożona na 60 miesięcznych rat. 
Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Czarnobór, ul. Czarnobór 1,78-400 Szczecinek. Za datę złożenia wniosku uważa się 
dzień jego wpływu do siedziby nadleśnictwa. 
Jeżeli w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia wpłynie tylko jeden wniosek, to sprzedaż zostanie dokonana stosując odpowiednio prze
pis § 5 rozporządzenia. W przypadku większej liczby wniosków zostanie przeprowadzony przetarg ograniczony zgodnie z przepisami rozdziału 4 rozporządzenia. 
Dodatkowych informacji udziela sekretarz Nadleśnictwa - nr tel. +48 94 374 30 22. 

e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Skup - Knury, maciory 
oraz bydło pourazowe- 692-906-410. 
(GK) 

# ! ! ! ! ! ! ! !  Wapno nawozowe. "DOWO", 
tel. 91-578-67-33,601-863-937. (GS) 

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

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

# KROWY mleczne i jałówki cielne 
sprzedam, 606-142-527. (GP) 

e KURKI 6 i 9 tyg., 94/312-42-34. (GK) 

# Kurki odchowane 5 i 8 tygod. 
Łosino 601-595-182 (GP) 

# Kurki, koguty odchowane zamawiać: 
Niezabyszewo tel. (59) 822-32-40. (GP) 

# Kury, koguty Łosino, tel. 
59/842-96-01,691-512-130. (GP) 

LOGOS skup bydła, trzody 
500-277-836. (GK) 

# Pług B 200, sadzeniak Vineta, tel. 
888-725-889. (GK) 

# SKUP bydła, trzody 602-469-399. (GK) 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
Przetwórstwo Mięsne JCH Sp. z o.o. 
w upadłości likwidacyjnej w Kołobrzegu, 
działając na podstawie postanowienia 
sędziego-komisarza z dnia 23.03 2015 r. 

ogłasza nieograniczony przetarg 
pisemny ofertowy na zakup: 

prawa własności działki gruntu nr 627, 
obręb 17, o pow. 0,9932 ha, wraz z prawem 
własności budynków i hali produkcyjnej 
0 konstrukcji stalowej o łącznej 
powierzchni 4071 mkw. (mroźnia - 22 °C, 
pojemność 40 T, chłodnia o pojemności 
100 T), wyposażony w centralny system 
mycia, centralny system chłodzenia, 
piec CO na olej opałowy. 

Księga wieczysta o nr. K01 L/00010642/0. 

Cena wywoławcza: 1.700.000.00 zł brutto. 

Oferty na zakup ww. nieruchomości należy 

składać w terminie do dnia 12.05.2015 r. do 

godz. 14.00, na adres: 
ul. Łopuskiego 23/310, 78-100 Kołobrzeg, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem 

„sprzedaż nieruchomości JCH". 
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej 

1 należy wpłacić na konto masy upadłości 
o numerze: 

401140 2017 0000 400212951371. Otwarcie 
ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 
15.05.2015 r. 

Szczegółowe informacje, w tym dokładny opis 
nieruchomości, regulamin przetargu znajdują 
się w biurze syndyka oraz na stronie: 

www.syndyk.kolobrzeg.pl 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania, 

unieważnienia, odstąpienia od sprzedaży 
w każdym czasie bez podania przyczyn. 

m SKUP cieląt w wadze do 200kg i bydła 
rzeźnego, 608-368-694,63/26-84-300. 
(GK) 

sTanio-ziemniaki, zboże 
tel.604-266-771. (GK) 

e Tuczniki, półtusze, tel. 728-582-865. 
(GP) 

różne 
! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 
# Czarna ziemia Słupsk 501691428 (GP) 

S DETEKTYW-KOSZALIN.PL, 
602-601-166. (GK) 

towarzyskie 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " L A S V E G A S " ,  
www.nclasvegas.pl 94/34-03-495. (GK) 

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

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI, 794-943-306. 
(GP) 
e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Ruda25,tel. 
667-543-224 (GK) 

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  662-665-457. WYJAZDY. 
(GK) 

S ! ! ! ! ! ! ! !  Nadia 25,533-304-060. (GP) 

! ! ! ! ! ! ! !  Victoria 23,696-107-760. 
(GP) 

! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 

# 30-latka. Słupsk, 519-715-804. (GP) 

# 40-LATKA 790-252-578 (GP) 

S ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 

s AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333. 
(GK) 

S AMANDA 38, tel. 730-019-564. (GK) 

# Basia 28- latka 797-221-767 (GP) 

# DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 

e FAJNA Ewa 35-latka 739-620-824. (GK) 

e MASAŻ. 695-568-909. (GK) 

# ROMANTICA Ustka- zatrudnię Panie, 
wysokie zarobki, 504-172-480 (GP) 

# Ślicznotki zapraszają 732767174 (GP) 

# WIOLA po 40-tce. 691-857-735. (GK) 

e ZATRUDNIMY Panie. 501-861-876. 
(GK) 

# ZWIARIOWANA 40-tka, 507-037-681. 
(GK) 

turystyka 
noclegi - hotele 
# Emeryci, renciści 405zł/7 dni z wy
żyw. dofin.40% Beskidy 338703050 (GP) 

noclegi - pokoje gościnne 
e Rewal, super pokoje, 782-986-058 (GS) 

usługi 
agdrtvfoto 
e ! ! ! ! ! ! ! !  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, 
tel. 503-380-410. (GK) 

! ! !  PRALKI DOMOWE, 603-775-878. 
(GK) 

# !  Pralki, lodówki. Koszalin, 
603-592-503. (GK) 

• GAZ junkersy, kuchenki - naprawa, 
wymiana, tel. 606-579-846. (GK) 

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

* LODÓWKONAPRAWY, 503-503-891. 
(GK) 

• PRALKI, urządz. elektryczne, gastr. 
Chłodnictwo. Tel. 507-380-118. (GK) 

budowlano-remontowe 
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Balustrady, ogrodzenia 
724 282 221. (GK) 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:bartd4@wp.pl
http://www.syndyk.kolobrzeg.pl
http://www.syndyk.kolobrzeg.pl
http://www.nclasvegas.pl
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# ! ! ! ! !  USŁUGI glazurnicze, 
696-498-391 (GK) 

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

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

s ! !  POLBRUK układanie, 660-235-629. 
(GK) 

# ! !  POSADZKI betonowe mixokretem, 
10 zł/ mkw. 693-662-688. (GK) 

«REMONTY! od A do Z teł. 
660-683-933 (GK) 

MKOKNA DRZWI ROŁETY!!!hS I 
NESTRA uL Zwycięstwa 253, teL 
510452222,943440717. Najlepsze 

1 ceny! Sprawdź nas! (N) [ 

# 1MCYKLIN0WANIE bezpył. 508696932 
(GP) 

UMALOWANIE, remonty 500-354-255. 
(GK) 
# BLACHA trapezowa - producent, 
płaska, blachodachówka, orynnowanie, 
opierzenia od 12,99 zł za m2. Słupsk, 
505-171-321. (GP) 

Brukarstwo Teł. 668352714 (N) 

e BUDOWA DOMÓW, 501674 584. (GK) 

eCYKLINIARSKIE bezpył. 889-634-534. 
(GK) 

eCYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147. 
(GK) 

eCYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367. 
(GK) 

eCYKLINOWANIE bezpyłowe 
504-308-000 (GK) 

eCYKLINOWANIE, tel. 888-151-889. 
(GK) 

# Dachy - dekarstwo 94/3412184. (GK) 

# Dachy, dekarstwo, naprawy, czyszcze
nie, konserwacja, 519-020-073 (GK) 

# Glazura, sufity podwieszane, gładzie, 
malowanie,docieplenie. 502-522-285. 
(GK) 

# Gładzie, glazura,tel. 537-920-784. (GK) 

KOPARKO-ŁADOWARKA, 601-961-691. 
(GK) 
# Malarskie mieszkania, elewacje, 
malowanie dachów, 664-226-134 (GK) 

# piasek, transport kruszyw, 
537-495-595 (GK) 

# REMONTY + instalacje, 513-377-685. 
(GK) 

e REMONTY tanio, tel. 606377143. (GK) 

# Stany surowe, wykończenia wnętrz, 
ogrodzenia, tel.691058730. (GP) 

e Stany surowe 94/3412184 (GK) 

e Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

eTynki maszynowe. Słupsk, 663922562. 
(GP) 

#TYNKI maszynowe. Słupsk, 
602-492-089 (GP) 

WIERCENIE studni, tel. 601-961-691. 
(GK) 
# Ziemia pod trawnik, kamień do drena
żu, tel. 602-466-868. (GK) 

instalacyjne 

« ! ! ! ! !  INSTALACJE: C.O., wod.-kan. 
gazowe, solarne. 602-597-830. (GK) 

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

REKLAMA 

#!!! Instalacje C.O. Najtaniej 
609-043-748. (GK) 

# HYDRAULICZNE, 506-505-609. (GK) 

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

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

! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, ver-
ticale, moskłtiery. Stolarka alum
iniowa. "BLIŹNIAK" Słupsk, Lesz
czyńskiego 10D, tel. 59/84-17-900, 
601-65-25-82. (GP) 

! ! !  OKNA, drzwi, rolety zewn. bramy 
garażowe. "Drew-Piast", Koszalin, 
Zwycięstwa 233. (94)347-65-32. Atrak
cyjne ceny!!! (GK) 

# OGRODZENIA, bramy, automatyka, 
zadaszenia, rolety. Koszalin, Grunwaldz
ka 6, tel. 501-682-902. (GK) 

ogrodnicze 

# OCZKA wodne, kaskady, trawniki 
i inne aranżacje, tel. 603-612-177. (GP) 

porządkowe 

! ! !  Dywany, tapicerki, 503-02-02-06. 
(GK) 

# ! !  Pranie dywanów itp. 94/341-42-95. 
(GK) 

# !!!!!Pranie kanap Słupsk 507422669 
(N) 

# Dywany, 598438911,782065673. (GP) 

# mycie okien i witryn sklepowych, tel. 
696-443-448 (GK) 

e PRANIE dywanów. Słupsk, 
501-042-140. (GP) 

przeprowadzki 

m PRZEPROWADZKI, tel. 602-669-997. 
(GK) 

stolarskie 

# MEBLE na wymiar, 880-044-955. (GK) 

e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ANGLIA, środa, piątek, 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK) 

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA co
dziennie z domu pod dom, 503-198-446, 
67-26-69-491 (GK) 

*!!!WYWROTKA 151 z HDS, koparka 
kołowa, roboty ziemne, 604-790-491. 
(GK) 

#!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 

e ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl tel. 608-502-289. (GK) 

# AV-BUSY Niemcy z domu pod dom, 
tel. 609-818-709,67-345-11-88. (GK) 

# DANIA!!! Przewozy osób i paczek 
do Danii z adresu pod adres Trans -Glas 
Okonek 503-198 -456 67-26-69-491 (GK) 

Przewóz osób, tel. 517-440-515 (GK) 

K065000150A 

Wójt Gminy Dygowo 
informuje, 

że na okres 21 dni, tj. od dnia 15 kwietnia 2015 roku do dnia 6 maja 

2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Dygowie, ul. Kolejowa 1, 

na tablicy ogłoszeń została wykazana do zbycia niżej wymieniona 

nieruchomość, położona w obrębie ewidencyjnym Dygowo. Działka 

nr: 195/1 o powierzchni 0,0105 ha, K W  29438, przeznaczona na 

powiększenie sąsiedniej nieruchomości, tj. działki nr 196/3. 

REKLAMA 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku informuje o: 

• przystąpieniu do sporządzenia projektów Planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw: 
Połczyn oraz Tychowo; 

• posiedzeniach Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędą się w dniach: 
- 29.06.2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Tychowo; 
- 30.06.2015 r. o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Połczyn; 
• możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP; 
. ustalaniu .Założeń do planu urządzenia lasu" podczas KZP. 

Na posiedzenia KZP zapraszam przedstawicieli urzędów, samorządów, 
przedsiębiorców leśnych oraz organizacje i osoby zainteresowane gospodarką leśną 
i ochroną przyrody w lasach ww. nadleśnictw. 

eTRANSPORT do 1.5Ł, tel. 500-201-769. 
(GK) 

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

e Fotografia ślubna w najlepszym wyko
naniu www.lifelovestory.com.pl (N) 

s Komunie, wesela, www.palacmorski. 
pl (GK) 

e NAGROBKI granitowe- produkcja. 
K-lin, Raduszka, Paproci 61.790-660-651 
www.regrant.pl (GK) 

# OGRODY fachowo rzetelnie tanio. Tel. 
668 759 950 (N) 

zdrowie 
ginekologia 

# Ginekolog Koszalin, tel. 503-754-200. 
(GS) 

# Ginekolog od A do Z, tel.510-318-860. 
(GP) 

# Ginekolog, tel. 726-017-175. (GS) 

• SPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek. 
Codziennie. Koszalin, 605-284-364. (GK) 

* ! !  STOMATOLOGIA specjalistyczna: 
dzieci i dorośli, anestezjolog, protetyka, 
ortodoncja, K-lin, Małopolska 1"B", tel. 
94/343-84-68. Również w soboty. (GK) 

inne specjalizacje 

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

# !  503-46-21-22 Ginekolog farmako
logia. 

Wczesna wiosna 
na naszym balkonie 
Porządki 

Jedni traktują go jako swoistą 
platformę obserwacyjną, inni 
jako azyl. miejsce do zrelakso
wania się po ciężkim dniu. Inni 
jakograciarnię. 

Jerzy Szych 
jerzy.szych@gk24.pl 

Nieważne z jakiego powodu lu
bimy spędzać czas na balkonie, 
ważne, by na początku sezonu 
wiosenno-letniego poświęcić 
mu trochę uwagi. 

Porządki zaczynamy 
od pozbycia się wszystkiego, co 
jest zbędne. Zagracona prze
strzeń to przestrzeń zmarnowa
na. Porządki na balkonie to do
bra okazja, by pożegnać się 
z uszkodzonymi, niepraktycz
nymi przedmiotami. Wyrzuć
my je, a pozostałe wynieśmy 
do piwnicy. Po takim przygoto
waniu możemy przejść do częś
ci właściwej. Tak, jak w przy
padku każdej innej przestrzeni, 
sprzątać zaczynamy od góry. 
Usuńmy ze wszystkich zaka
marków i ścian pajęczyny oraz 
zabrudzenia. Przyjrzyjmy się 
następnie balustradzie. Jeżeli 
wymaga odnowienia. 

Następnie zajmijmy się pod
łogą - zamiećmy brud oraz 
piach i umyjmy ją mopem. Gdy 
podłoga wyschnie, możemy 
wnieść rzeczy, uprzednio wy
cierając je  dokładnie z kurzu 
i brudu. 

t i B h  

• Balkon t o  przedłużenie naszego mieszkania, dlatego to. jak jest 
urządzony, powinno być odzwierciedleniem naszych upodobań 

zwierzęta 
rośl iny ogrody 
# OWCZARKI niemieckie, 728-582-865. 
(GP) 

REKLAMA K01500S 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjnego 
SELFA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Koszalinie 

(75-842), ul. Słowiańska 3 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
1. ROZPOCZĘTA BUDOWA BUDYNKU SZEREGOWEGO czterorodzinnego, 
zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 706/2011 z dnia 2.12.2011 r. 
ze zmianami, położona w Koszalinie przy ul. Krańcowej na działkach nr 5/82 
o pow. 1.317 m2, nr 5/101 o pow. 31 m2, KW KOI K/00009029/6, z udziałem 
w drodze: dz. nr 5/81. 
Cena wywoławcza - 382.320,00 zł. 
2. ROZPOCZĘTA BUDOWA - APARTAMENTOWE DOMY REKREACYJNE 
z jednym lub dwoma lokalami w zabudowie bliźniaczej (6 domów) na działce 
nr 27/36 o pow. 1.576 m2, KW KOI K/00104873/3, zgodnie z decyzją o pozwo
leniu na budowę nr 549/2009 z dnia 21.09.2009 r. znak BS.V-663/09, położone 
w Darłowie przy ul. Sportowej, z udziałami w drogach: dz. nr 27/8, dz. nr. 
27/18, dz. nr 27/26, dz. nr 27/29, dz. nr 27/39. 
Cena wywoławcza - 720.500,00 zł 
3. ROZPOCZĘTA BUDOWA BUDYNKU (8 MIESZKAŃ) na działce nr 27/38 
o pow. 659 m2, KW K01 K/00104872/6, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na 
budowę nr 55/2007 z dnia 23.02.2007 r. znak AB.IV-7351-64-07, położona 
w Darłowie przy ul. Sportowej, z udziałami w drogach: dz. nr 27/8, dz. nr. 
27/18, dz. nr 27/26, dz. nr 27/29, dz. nr 27/39. 
Cena wywoławcza - 730.000,00 zł. 
4. Działka nr 27/37 o pow. 2.214 m2, KW K01 K/00029234/2, z decyzją o po
zwoleniu na budowę nr 549/2009 z dnia 21.09.2009 r. znak BS.V-663/09 na 
BUDOWĘ APARTAMENTOWYCH DOMÓW REKREACYJNYCH z jednym lub 
dwoma lokalami w zabudowie bliźniaczej (8 domów), położona w Darłowie 
przy ul. Sportowej, z udziałami w drogach: dz. nr 27/8, dz. nr. 27/18, dz. nr 
27/26, dz. nr 27/29, dz. nr 27/39. 

Cena wywoławcza - 266.000,00 zł 

Jeżeli odpowiednio zapla
nujemy przestrzeń, nawet naj
mniejszy balkon będzie nam 
służyć jako miejsce do odpo
czynku. Po wyniesieniu zbęd
nych rzeczy może okazać się, że 
mamy miejsce na to, by swo
bodnie ustawić na nim stolik 
i krzesła. Wybierzmy takie, któ
re będą łatwe do przechowy
wania oraz czyszczenia - na bal
konach świetnie sprawdzą się 
meble składane. 

Oprócz rekreacji, balkon 
zazwyczaj spełnia inne funkcje, 
np. przestrzeni do suszenia pra
nia. Choć jest coraz więcej prze
ciwników tego zwyczaju, wios
ną i latem balkony stają się mi-
ni-suszarniami. Do tego celu 
służą sznurki rozciągane mię-

dzy krańcami balustrad. Ani to 
estetyczne, ani praktyczne(je-
śli nic nie suszymy). Na małych 
balkonach dobrze sprawdzają 
się suszarki składane, typu wie
ża. Ciekawym rozwiązaniem są 
również suszarki, które na czas 
suszenia można przymocować 
do balustrady. 

Balkony zawdzięczają swój 
charakter głównie kwiatom. Li
derami balkonowych doniczek 
są pelargonie. 

Możemy postawić także 
na inne rośliny. Styl śródziem
nomorski osiągniemy dzięki 
oleandrom, fikusom czy 
drzewkom cytrusowym, w to
warzystwie których ustawimy 
wiklinowe bądź ratanowe meb
le. • 

Termin składania ofert do 15.05.2015 r., godz. IO.00, w siedzibie upadłego: 
ul. Słowiańska 3, 75-842 Koszalin. 
Informacje szczegółowe: tel. 94-342-24-21, 607-229-110 oraz na stronie: 
www.upadlosci-koszalin.pl 

Syndyk masy upadłości Zbyrcok Sp. z o.o. zaprasza do składania 

ofert w przetargu sądowym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, znajdującej się w miejscowości Unieście, (gmina 

Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie), obręb 

0020, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 4/120 dla której Sąd 

Rejonowy w Koszalinie, VI  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą KW nr K01 K/00089730/7, o łącznej powierzchni 75.124 m2. 

Dla przedmiotowej działki Wójt Gminy Mielno w dniu 7.07.2008 r. wydał 

Decyzję o Warunkach Zabudowy (znak: RG.I.2.7331 -142/08), w której ustalił 

warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych i domów jednorodzinnych z możliwością usług 

wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną wewnętrzną, miejscami 

postojowymi i garażami. 

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu 

u syndyka - ul. Jasnodworska 7 lokal 103,01 -745 Warszawa (tel. 22 639 45 55) 

oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 23/14, w Sądzie Rejonowym 

dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych 

i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 

Cena wywoławcza: 3.075.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt 
pięć tysięcy złotych) brutto (cena zawiera podatek VAT). 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 5 maja 2015 roku, 

w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy 

dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 

Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje 

data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania). 

Wymagania co do treści oferty są szczegółowo opisane w regulaminie 

przetargu zamieszczonym na stronie internetowej: www.syndycy.com.pl 

w zakładce licytacje. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.avbusy.pl
http://www.lifelovestory.com.pl
http://www.palacmorski
http://www.regrant.pl
mailto:jerzy.szych@gk24.pl
http://www.upadlosci-koszalin.pl
http://www.syndycy.com.pl
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K035001571A REKLAMA 

OGŁOSZENIE O LICYTACJ11/3 CZĘŚCI LOKALU MIESZKALNEGO 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk - Trojan (tel. 59 862 29 15) 

ogłasza, że dnia 11.05.2015 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 

w Lęborku mającego siedzibę przy ul. Kossaka 102, w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 

części lokalu mieszkalnego: lokal mieszkalny składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki 
i przedpokoju o łącznej pow. 66,80 m2; do lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 
296/1000 KW SL1 L/00008149/5 położonego: 84-360 Łeba, ul. Kościuszki Tadeusza 12/3, nr K W  24913 

[NKW: SL1U00024913/0]. Suma oszacowania 1/3 części wynosi 58 334,00 zł, zaś cena wywołania 

1/3 części jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 750,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu 

zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5833,40 zł, przelewem na konto 

PKO BP SA I Oddział w Słupsku nr 69 1020 4649 0000 7402 0008 6207 lub w kasie kancelarii najpóźniej 

w dniu licytacji. Sprzedaż pozostałych części lokalu - dwa udziały po 1/3 części odbędzie się w dniu 
11.05.2015 r. o godz. 11.30 i 12.00. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJ11/3 CZĘŚCI LOKALU MIESZKALNEGO 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan (tel. 59 8622-915) ogłasza, 
że: dnia 11.05.2015 r. o godz. 11.30 w Kancelarii Komorniką Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku, 
mającego siedzibę przy ul. Kossaka 102 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 części lokalu 
mieszkalnego: lokal mieszkalny składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej 
pow. 66,80 m2; do lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 296/1000 KW SL1 L/00008149/5, 
położonego: 84-360 Łeba, ul. Kościuszki Tadeusza 12/3, nr KW 24913 [NKW: SL1U00024913/0], Suma 
oszacowania 1/3 części wynosi 58 334,00 zł, zaś cena wywołania 1/3 części jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 43 750,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 
sumy oszacowania, tj. 5 833.40 zł przelewem na konto PKO BP SA I Oddział w Słupsku nr 69 1020 4649 0000 
7402 0008 6207 lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu licytacji. Sprzedaż pozostałych części lokalu - dwa 
udziały po 1/3 części odbędzie się w dniu 11.05.2015 r. o godz. 11.00 i 12.00. 

komornik.pl 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jan Maciejewski (telVfax 59 840 34 55, godz. 10.00 

-14.00) ogłasza, że dnia 

22 maja 2015 r. o godz. 14.30 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13, w sali 

n r  101, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 

nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny o pow. 61,88 m2 składający się z trzech pokoi, 

kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju i przynależnej do lokalu piwnicy wraz z udziałem związanym 

z własnością lokalu wynoszącym 186/10000 w e  współwłasności wspólnych części budynku oraz 

gruntu, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

nr K W  SL1 S/00079316/1, 

położonej: 76-200 Słupsk, Redzikowo 28/17, 

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII  Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

K W  SL1 S/00079575/4. 

Suma oszacowania wynosi 150 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 

112 845,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 

tj. 15 046,00 zł, w gotówce w kasie komornika do dnia 19.05.2015 r. lub przekazać na konto komornika: 

PKO BP S.A. I O. Słupsk 761020 4649 0000 7202 0008 6082 

d o  dnia 19.05.2015 r. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć 

nieruchomość tylko za  zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne 

osoby wymienione w tym artykule. 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. 59 840 34 55. 
www.dawro.eu — 

=ĄMA Z015002708AN 

OBWIESZCZENIE 

Sygn. akt: VI GUp 4/12 
Syndyk masy upadłości Drogi i Mosty spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza w trybie przepisów 

prawa upadłościowego i naprawczego ofertowy, publiczny, nieograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż: 

I. Prawa własności zbudowanej nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 35, tj. działka 

nr dz. 380/8 o pow. 0,5545 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr K W  

nr SL1 S/00061438/3, zabudowaną budynkami o funkcji biurowo-magazynowo-produkcyjnej oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Kobylnica 

(bezpośrednio przylegające do ww. nieruchomości) i z nią związanej funkcjonalnie o łącznej powierzchni 

0,1334 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. 339/3 o pow. 0,1334 ha, dla której 

Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą K W  nr SL1 S/00015901/3 oraz prawo własności 

posadowionego na tej nieruchomości budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 482,3 m2. 

II. Cena wywoławcza wynosi 954 750 zł (dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 

złotych) netto. 

III. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży netto. 

IV. Termin płatności ceny nabycia, nie później jak do dnia sporządzenia umowy sprzedaży. 

V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na zakup nieruchomości zawierającej: 

1) nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i REGON oferenta, 

2) aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, 

a w przypadku działania przez pełnomocnika - dodatkowo uwierzytelnione notarialnie pełnomocnictwo 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, przy spółka z o.o. udokumentowane spełnienie 

wymagań art. 230 ksh, 

3) oferowaną cenę nabycia nie niższą niż 100% wskazanej powyżej ceny wywołania, 

4) oświadczenie oferenta, że: 

a) zapoznał się z przedmiotem przetargu, 

b) uiści cenę nabycia poleceniem przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym 

datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży, 

c) pokryje wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, 

5) dowód wpłaty wadium, które jest warunkiem przystąpienia do przetargu w wysokości 95 475 

(dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), które zostanie zaliczone na poczet 

ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zwarcia umowy kupna-sprzedaży ruchomości lub 

ulegnie przepadkowi w przypadku nieprzystąpienia do umowy w zakreślonym przez syndyka terminie. 

Wpłata wadium winna nastąpić na konto: PKO BP S A .  II O/Słupsk nr 48 1020 4649 0000 7502 0153 

1060 w terminie do dnia 30.04.2015 r. (data wpływu pieniędzy na wskazane konto). Wadium uczestników, 

których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

VI. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy 

upadłości nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez 

sędziego-komisarza. 

VII. Oferta i załączone do niej dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, zaś ewentualne 
tłumaczenia z języka obcego winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

VIII. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Słupsku V I  Wydział Gospodarczy, 

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 30.04.2015 r. (data wpływu do sądu) do godziny 

15.00, ze wskazaniem sygn akt: VI  Gup 4/12 i dopiskiem „przetarg na zakup nieruchomości spółki 

Drogi i Mosty". W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, datą wpływu jest data stempla 
pocztowego na kopercie nadania oferty. 

IX. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 6.05.2015 r. o godzinie 14.00 w Sądzie Rejonowym 
w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, w sali nr 411. 

X.  Syndyk dopuszcza możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. W sprawie oględzin 

nieruchomości i szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu zwracać się można do syndyka 

pod nr telefonu 668 017 831. 

' www.dawro.eu _ 

K035001886A REKLAMA 

K O M U N I K A T  
P r z e d s i ę b i o r s t w o  Insta lacj i  i Konstrukcj i  „ I N S T A L E X "  
w Słupsku, jako wykonawca robót budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej  w ul.  Gdyńskie j  w Słupsku, informuje,  ż e  o d  
d n i a  20.04.2015 r. d o  30.04.2015 r. l inia autobusowa 
n r  1 będzie kursowała o b j a z d e m  o d  ul.  G d y ń s k i e j  
przez ul. Leśną d o  ul. Arciszewskiego. 
Nieczynny będzie przystanek w ul. Gdyńska pętla. 
Z a  utrudnienia przepraszamy. 

BURMISTRZ MIASTA ŁEBY 

Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Łebie:* wykazu numer 9/2015, z dnia 16.04.2015 roku, w sprawie 
sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dzierżawcy 
spełniającego wymogi określone w art. 37 ust. 3 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiącej działkę 
nr 368/15, o powierzchni 25,00 m2, położonej w Łebie, obręb 2, 
na zapleczu ul. Kościuszki. 

K035001569A 

OGŁOSZENIE O LICYTACJ11/3 CZĘŚCI LOKALU MIESZKALNEGO 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan (tel. 59 862 2915) ogłasza, że: 
dnia 11.05.2015 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku, mającego 
siedzibę przy ul. Kossaka 102, w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 części lokalu mieszkalnego: lokal 
mieszkalny składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 66,80 m2; do lokalu 
przysługuje udział związany z własnością lokalu 296/1000 KW SL1 L/00008149/5 położonego: 84-360 Łeba, 
ul. Tadeusza Kościuszki 12/3, nr KW 24913 [NKW: SL1 L/00024913/0]. Suma oszacowania 1/3 części wynosi 
58 334,00 zł, zaś cena wywołania 1/3 części jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 750,50 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 
tj. 5 833,40 zł przelewem na konto PKO BP SA I Oddział w Słupsku nr 69 1020 4649 0000 7402 0008 6207 lub 
w kasie kancelarii najpóźniej w dniu licytacji. Sprzedaż pozostałych części lokalu - dwa udziały po 1/3 części ocfcędzie 
się w dniu 11.05.2015 r. o godz. 11.00 i 11.30. Szczegółowe informacje na stronie - www.licytacje.komornik.pl 

Zakład Usług Publicznych w Główczycach sp. z o.o. 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na sprzedaż sprzętu WÓZ ASENIZACYJNY NVTF-8. 

Cena wywoławcza: 8.900,00. Przetarg odbędzie się dnia 14.05.2015 o godz. 12.00 
w siedzibie zakładu. Sprzęt oglądać można w siedzibie zakładu w dniu 11.05.2015 r. Wa
dium w kwocie 890,00 zł można wpłacać do dnia 14.05.2015 r. do godz. 10.00 na konto 
92 93151030 0035 3890 2000 0010 lub w kasie zakładu. Szczegółowych informacji na temat 
sprzętu można uzyskać w siedzibie zakładu lub pod numerem telefonu: osoba wyznaczona 
do kontaktu: Waldemar Potyński tel. 508 210 034 lub 59 811 60 05. 

K015001105AZ 

N a j l e p s z a  

• v i  
#dzieje się 

K035001948A 

Wójt Gminy Główczyce 

ogłasza 

publiczny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż 
Działek położonych w miejscowości Główczyce przeznaczonych pod budowę domów 
jednorodzinnych. 

Lp. 
Numer 

geodezyjny 
działki 

Powierzchnia 
działki w m2 

Cena 
wywoławcza 

w zł netto 

Wadium 
w zł 

Postąpienie 
minimalne 

w zł 
1 617 1296 32400 3300 400 

2 618 1309 32 725 3300 400 

3 620 1266 31 400 3200 400 

4 623 1239 30 975 3100 400 

5 624 1246 31 150 3200 400 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Główczyce, ul. Kościuszki nr 8. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak podano w tabeli do dnia 
19 maja 2015 roku w gotówce w kasie Urzędu Gminy Główczyce lub na konto Urzędu 
Gminy Główczyce nr 96 93151030 0030 2898 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w USTCE 
O/Główczyce z dopiskiem „Wadium na kupno działki nr 

Wadium powinno znaleźć się na koncie GMINY do dnia 19 maja 2015 roku. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy. 

Wylicytowaną cenę należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia umowy, co powinno nastąpić 
w ciągu 21 dni licząc od dnia przeprowadzenia przetargu. 

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Główczyce, pokój nr 14, tel. 59 811 49 60. 

OGŁOSZENIE O PRACĘ 
DOLINA CHMLQIIY POSZUKUJE CHĘTNYCH 

DO OBSŁUGI PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH 
od maja do września 2015 

Tutaj 
ieje;) 

Wymagania: 
Miła aparycja, 
komunikatywność, 
kreatywność, łatwość 
nawiązywania kontaktów. 

Zakres obowiązków: 
Obsługa punktów 
gastronomicznych po 
odpowiednim przeszkoleniu. 

Informacje dodatkowe: 
Mile widziani studenci 
i pełnoletni uczniowie 
szkół średnich. 
Praca od 1 maja 
do 30 września 2015. 
Umowa-zlecenie 

Dane kontaktowe 
Pracodawcy: 
Tourtrend Sp. z o.o. 
(Dolina Charlotty 
Resort&SPA) 
Strzelinko 14,76-200 Słupsk 
Mail: rekrutacja@charlotta.pl 
z dopiskiem: Gastronomia. 

REKLAMA 

bo to jest 

naszemiasto* 
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OBWIESZCZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Sławomir Bartkowski, zastępca Jolanta Dłutowska na podstawie 
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 6.05.2015 r. o godz. 11.45 w Sądzie Rejonowym w Słupsku 
przy ul. Szarych Szeregów 13, sala nr 101, odbędzie się: 

DRUGA LICYTACJA 
udziału 1/16 prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 310 o powierzchni 0,1202 ha, zabudowanej budynkiem 
z częścią użytkową na parterze i częścią mieszkalną na piętrze, położonej w Ustce, ul. 9 Marca 22, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku 
prowadzi księgę wieczystą nr SL1 S/0018668/8. 

Udział 1/16 nieruchomości oszacowany jest na kwotę 108.609,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania. Przystępujący 
do licytacji zobowiązany jest najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji do godz. 15.00, złożyć w kancelarii komornika 
lub na rachunek: Bank Polska Kasa Opieki S A. O/Słupsk nr 51 1240 5790 1111 0000 5384 6114 rękojmię w wysokości 10% sumy 
oszacowania w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie 
właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją i w tym samym terminie przeglądać akta egzekucyjne znajdujące 
się w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości znajduje się do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed 
licytacją w Kancelarii Komornika przy ul. Zamenhofa 2/1 w Słupsku. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do prowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli 
osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości. Użytkowanie służebności 
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji 
nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.dawro.eu
http://www.dawro.eu
http://www.licytacje.komornik.pl
mailto:rekrutacja@charlotta.pl
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Program TV na poniedziałek 

TVP1 
5.55 Telezakupy 6.30 Sprawa 
dla reportera 7.25 Telezakupy 
7.40 Życie dla Ciebie. 10 mniej. 
Zwolnij! 8.00 Wiadomości 8.15 
Polityka przy kawie 8.40 Ja
ka to melodia? 9.30 Klan - te
lenowela Polska 9.55 Ojciec 
Mateusz - serial kryminalny 
Polska 10.55 Wspaniałe stule
cie - telenowela Turcja 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 
12.35 Przepis dnia 1245 Delfi
ny 13.55 Autostrada do nieba 
- serial obyczajowy USA 15.00 
Wiadomości 15.15 Okrasa łamie 
przepisy 15.50 Wspaniałe stu
lecie - telenowela Turcja 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to me
lodia? 17.55 Klan - telenowe
la Polska 18.30 Świat się kręci 
19.20 Przepis dnia 19.30 Wia
domości 20.00 Sport 20.25 
Wielki test o podatkach. Fiskus 
od kuchni 22.05 Rotem 23.20 
Piękna i szalona - film obycza
jowy USA 2001 1.05 Londyń-
czycy - serial obyczajowy Pol
ska 245 Notacje 

710 M jak miłość - serial obyczajo
wy Polska 8j00 Pytanie na śnia-
danielUO Barwy szczęścia -serial 
obyczajowy Polska 1145 Na dobre 
i na złe - serial obyczajowy Polska 
1245 Kabaretowa scena Dwójki 
1350 Wojciech Cejrowski- bo
so przez świat 1420 Licencja na 
wychowanie - serial komediowy 
Polska 1450 Na sygnale - serial 
obyczajowy Polska 1525 Repor
ter Polski 16:00 Panorama - kraj 
1620 Pogoda - kraj 1630O mnie 
się nie martw - serial komediowy 
Polska 1720 Tropem nieznanego 
18.00 Panorama 1830 Sport-
telegram 1850 Jeden z dziesię
ciu 1925 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy Polska 2045 M jak 
miłość - serial obyczajowy Polska 
2140 Kulisy serialu „M jak miłość" 
2150 Tomasz Lis na żywo 2255 
Bostoński pościg 2350 Ostre psy 
- komedia sensacyjna Wielka Bry-
tania/Francja/USA 20073L00 Czas 
honoru. Powstanie - serial wcjen-
ny Polska255Tomasz Lis na żywo 
4J00 Bostoński pościg 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.00 Trudne sprawy 9.00 Ma
lanowski i Partnerzy 10.00 
Dzień, który zmienił moje ży
cie 11.00 Dlaczego ja? Polska 
1100 Pielęgniarki 13.00 Trud
ne sprawy 14.00 Pierwsza mi
łość 1445 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial fabularno-
-dokumentalny Polska 15.50 
Wydarzenia 16.15 Interwencja 
16.30 Malanowski i Partnerzy 
- serial f a b u l a r n o - d o k u m e n t a l -
ny Polska 17.00 Dlaczego ja? 
- serial fabularno-dokumen-
talny Polska 18.00 Pierwsza 
miłość - serial obyczajowy Pol
ska 1850 Wydarzenia 1930 
Świat według Kiepskich - serial 
komediowy Polska 20.05 Lo-

Nasze 
rekomendacje 

TVN7 20.00 

Tylko góry znają prawdę 

Marlies i Johanna pracują 
w agencji specjalizującej się 
w projektowaniu kampanii 
marketingowych. 

Polsat 20.05 

Looper-Pętla czasu 

XXI w. Podróże w czasie są 
rzeczywistością. Mafia wysyła 
ofiary w przeszłość, gdzie 
czeka na nie zabójca. 

TVP1 23.20 

Piękna i szalona 

Nicole jest zbuntowaną córką 
wpływowego kongresmena. 
Pewnego dnia spotyka chłopaka 
z ubogiej latynoskiej rodziny. 

oper-Pętla czasu-film sensa
cyjny USA/Chiny 2012, reż. Rian 
Johnson, wyk. Joseph Gordon-
-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt 
22.25 Bogowie ulicy - thriller 
USA 2012 0.55 W krainie pienią
dza - komedia kryminalna Ka
nada 2010 3.10 Tajemnice losu 

6.00 Uwaga! 6.20 Mango - Te
lezakupy 7.25 Odlotowy ogród 
8.00 Dzień dobry TVN 1055 
Szkoła - serial fabularno-doku-
mentalny Polska 12.00 Szpital 
- serial fabularno-dokumen-
talny Polska 13.00 Piekielny 
hotel 14.00 Ukryta prawda -
serial fabularno-dokumental-
ny Polska 15.00 Szkoła - serial 
fabularno-dokumentalny Pol
ska 16.00 Rozmowy w toku 
17.00 Ukryta prawda - serial 
fabularno-dokumentalny Pol
ska 18.00 Szpital - serial fa
bularno-dokumentalny Polska 
19.00 Fakty 19.35 Sport 19.50 
Uwaga! 20.15 Na Wspólnej - se
rial obyczajowy Polska 20.50 
Ugotowani 2130 You can dan-
ce - Po prostu tańcz! 23.20 Żo
ny Hollywood 0.25 The Follo-
wing - serial sensacyjny USA 
1.25 Kamuflaż - serial sensa-

cyjny USA wyk. Piper Perabo, 
Christopher GorhamKari Mat-
chett 2.25 Uwaga! 245 Co za 
tydzień 3.15 Sekrety magii 4.35 
Rozmowy w toku 

7.05 Szczenięce lata Toma 
i Jerry'ego 7.35 Jake i piraci z 
Nibylandii 8.05 Szczenięce la
ta Toma i Jerry'ego 8.35 Jake 
i piraci z Nibylandii9.00 Gar-
field Show - serial dla dzieci 
Francja/USA 10.00 Czarodzie
je z Waverly Place - serial ko
mediowy USA 11.00 Dzikie 
serce - telenowela Meksyk 
12.00 Sekrety sąsiadów - se
rial obyczajowy Polska 13.00 
Policjantki i policjanci - serial 
obyczajowy Polska 14.00 STOP 
Drogówka 15.00 Dom nie do 
poznania 17.00 Dzikie serce -
telenowela Meksyk 18.00 Se
krety sąsiadów - serial obycza
jowy Polska 19.00 Policjantki 
i policjanci - serial obyczajowy 
Polska 20.00 Śmierć na 1000 
sposobów 21.00 Śmierć na ta
lerzu 22.00 Galileo 0.00 Spad
kobiercy 1.00 STOP Drogówka 

1105 Co u nas? 12.15 Rusz się 
człowieku 12.45 Agrobiznes 
13.15 Dziennik regionów 13.25 
Plebania - telenowela Polska 
14.15 Przechodzień codzien
ny 14.30 MP w wioślarstwie -
Poznań 2015 15.35 Co u nas? 
15.45 Raport z Polski 16.20 
Dziennik regionów 16.30 
Czas na pracę! Praca na cza
sie! 17.00 Astronarium 17.30 
Kulisy 18.17 Wokół nas 18.30 
Kronika 1854 Sprawa politycz
na 19.06 Pomerania Ethnica 
19.18 Antrakt 20.03 Kronika 
20.18 Sprawa polityczna 20.36 
Zdarzyło się przed laty 20.42 
Kronika 18 lat wcześniej 21.00 
Echa dnia 21.15 Dziennik regio
nów 21.40 Echa dnia - komen
tarze 22.04 Kronika 2130 Co 
u nas? 2140 Telekurier 23.15 
Japonia - Polska 1.15 Dziennik 
regionów 140 Echa dnia 

TOP Gdańsk 
1105 Co u nas? 1215 Rusz się 
człowieku 1145 Agrobiznes 1315 
Dziennik regionów 1125 Plebania 
- telenowela Polska 1415 Prze
chodzień codzienny 1430 MP w 
wioślarstwie- Poznań 20151535 
Co u nas? 1545 Raport z Polski 
1620 Dziennik regionów 1630 
Czas na pracę! Praca na czasie! 
1700 Astronarium 1730 Pano
rama, sport 1745 Tede jo 1&00 
Nigdzie tak pięknie nie pachnie 
zboże 18J5 Rozmowy o nadziei 
1830 Panorama 1915 Telesprze-
daż 1930 Kadry sprzed lat 2000 
Telesprzedaż 2030 Tak czy ina
czej 2UX) Echa dnia 2135 Dzien
nik regionów2140 Echa dnia - ko
mentarze 2100 Panorama 2230 
Co u nas? 2240 Telekurier 2315 
Japonia - Polska 115 Dziennik re
gionów 140 Echa dnia 
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Pogoda dla Pomorza 

Stan morza (Bft) 5 - 6  
Siła wiatru (Bft) 6 - 7  
Kierunek wiatru f\| 

1023 hPa t 

N a d  P o m o r z e  dociera  
s u c h e  p o w i e t r z e  z n a d  
S k a n d y n a w i i .  N a  n i e 
b i e  s p o r o  s łońca i c ie
pło. N a  t e r m o m e t r a c h  
o d  8 ° C  n a d  m o r z e m ,  
d o  1 4 ° C  w głębi  l ą d u .  
W i a t r  d o ś ć  s i l n y  n a d  
m o r z e m  p o r y w i s t y  z 
północy. W n o c y  p o 
g o d n i e  i chłodno.  . 
Jut ro  k o l e j n y  s łonecz
ny, w i o s e n n y  d z i e ń .  
T e m p e r a t u r a  m a k s y 
m a l n i e  w z r o ś n i e  
d o 1 4 : 1 6 ° C .  W i a t r  n a  
ogół  słaby. D o  p i ą t k u  
s u c h o  i c o r a z  c ieple j  
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0 Mm Drawsko 
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i g ®  sS2BrB» # * « •  : 
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. pogodnie zachmurzenie umiarkowane przelotny deszcz ^ przelotne deszcze i burza pochmurno mżawka 
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Gdańsk ior 12 
Kraków 1Z 11° 

Lublin 9 * 8 ' &>! 
Olsztyn 10 iż 
Poznań 15 19° 

Toruń 14 10 
Wrocław 10 18 

Warszawa w 10 j r  

Karpacz 10 8 ° 
u Ustrzyki Dolne 9 °  7 ' 

Zakopane 6 °  5 ° 

1 • 2 • • 3 4 5 6 

7 • • • • 
• • • 8 

9 10 • • • • • 
• 11 • 12 

• 13 • • • 14 • • • 
15 • 16 17 • 18 

• • • 19 • • 2 0  

2 1  • • • 
• • • • 2 2  

2 3  • • • 
Poziomo: 
3. bystry potok, 
7.„Mam..."wTVN, 
8. niebezpieczny szlak 
w Tatrach, 
9. rządzi gminą, 
11. uzbrojony na budo
wie osiedla, 
12. trzymają się kawa
larza, 
15. szpeci łydkę, 
16. lokalna, na miejscu 
przestępstwa, 
20. kwiat jak cukierek, 
21. stąpnięcie kilkulet
niego dziecka, 

22. zielona na mapie, 
23. dobytek krezusa. 
Pionowo: 
1. potocznie o bankno
cie z królem Jagiełłą, 
2. list żelazny, 
3. figura geometrycz
na. 
4. uprawiana przez rol
nika, 
5. dzieło kartografa 
z największym konty
nentem, 
6. wykaz błędów 
w książce, 
10. ogół zagadnień, 

13. domowy agregat 
prądotwórczy, 
14. cieszy oczy este
ty. 
17. wielka rzesza ludzi, 
18. nagroda dla filmu 
„Ida", 
19. stalowy bolec. 
RoWgzamWnr392: 
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WODNIK (21.01-18.02) 
Musisz wreszcie zdecydować, co 

jest dla Ciebie najważniejsze - obo
wiązki czy pragnienia? Wtedy bę
dziesz mógł odetchnąć spokojnie. 

RYBY (19.02-20.03) 
Nie zrażaj się trudnościami, które 

stają na Twojej drodze. Musisz do
kładnie przeanalizować sytuację 
i wypracować dobrą strategię. 

BARAN (21.O32O.O4) 
Poczujesz, że w Twoim życiu nad

szedł czas na zmiany. Zadbasz 
w końcu oswój rozwój wewnętrzny 
i znajdziesz sobie nową pasję. 

BYK (21.04-21.05) 
Odkryjesz w sobie nieznane po

kłady energii, które postanowisz do
brze i mądrze zainwestować. Zain
spiruje Cię nowo poznana osoba. 

BLIŹNIĘTA (22.05-21.06) 
SZaczniesz słuchać i zwracać uwa
gę na sygnały, które wysyła Ci Twoje 
ciało. Zadbasz o swoje zdrowie i do
bre samopoczucie powróci. 

RAK (22.06-22.07) 
S Nie pozwól, aby emocje panowały 
nad Tobą i wpływały na podejmo
wane przez Ciebie decyzje. Bierz 
pod uwagę, jak reagują inni ludzie. 

LEW (23.07-22.08) 
' Przed Tobą twórczy okres. Wpad

nie Ci do głowy kilka pomysłów, któ
re spodobają się Twojemu szefowi. 
Zdobędziesz uznanie w jego oczach. 

PANNA (23.08-22.09) 
Dzisiaj uda Ci się pokazać, ile je

steś wart i na co cię stać. Tak trzy
mać! Pewność siebie i determinacja 
są bardzo wskazane w Twojej pracy. 

WAGA (23.09-22.10) 
W Twoim życiu wkrótce może się 

wiele zmienić. Musisz jednak prze
stać podejrzliwie podchodzić 
do wszystkiego i wszystkich, 

SKORPION (23.10-21.11) 
#Zaczyna Cię powoli nudzić stabili
zacja, na którą pracowałeś przez dłu
gie lata. Poczujesz ochotę na przeży
cie przygodu lub romansu. 

STRZELEC (22.H-21.12) 
Trochę odbiejsz się od dna i Twoja 

sytuacja materialna się ustabilizuje. 
To da Ci spokój i pozwoli na odpręże
nie oraz snucie planów na przyszłość 

KOZIOROŻEC (22.12-20.01) 
Dobrym pomysłem było, aby za

cząć regularne treningi. Poprawisz 
samoocenę, co pozytywnie wpłynie 
na Twoje podejście do życia. 
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Prezes oddziału 
Piotr Grabowski 

Redaktor naczelny 
Krzysztof Nałęcz 

Przemysław Stefanowski,Bogdan Stech 
(internet).Ynona Husaim-Sobecka 

Dyrektor działu reklamy 
Marcin Rausch. tel. 94 347 3570 

Dyrektor drukarni 
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98 

Dyrektor działu marketingu 
Robert Gromowski. tel. 94 347 3512 
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Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji 6. 
78-500 Drawsko Pomorskie. 
tel./fax 94713 7614 
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© ®  - umieszczenie takich dwóch znaków 
przy Artykule, w szczególności przy Aktu
alnym Artykule, oznacza możliwość jego 
dalszego rozpowszechniania tylko 
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pbcl 
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Czytelnictwa 
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PROJEKT .POLSKA" 
Redaktor naczelny Paweł Fąfara 
Wydania regionalne 
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Dział projektów specjalnych 
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Grafika Piotr Butlewski 
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Prezes zarządu Dorota Stanek 
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Członek zarządu Paweł Fąfara 
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz 
Prezes Oddziału Warszawa Aureliusz Mikos 
Biuro Reklamy Wiktor Pilarczyk 22 2014100 
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WIEDNIA 
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STOSOWNY 
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Litery w polach oznaczonych kropką, czytane poziomo, utworzą roz
wiązanie - imię i nazwisko znanej dziennikarki. 

Krzyżówka z hasłem 
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 31 utwo
rzą rozwiązanie. 

Poziomo: 
1) pogoda pod psem, 
7) potrawa z zająca, 
8) Manitu dla Indian, 
9) spisany na dwóch tablicach, 
10) młode w oborze, 
12) pomysł na wielką skalę, 
15) kochany przez wnusiów, 
19) buty na plażę, 
20) słoma pocięta na paszę, 
21) publiczna zbiórka pieniędzy, 
22) okrywa żółwia, 
23) niebieski barwnik do płukania. 

Pionowo: 
1) część fajki, 
2) laurowy do potraw, 
3) sąsiad Kargula, 
4) Maciej, poeta i wokalista, 
5) oklepane chwyty artystyczne. 
6) manifestacyjna pobożność, 
11) Marcin Gortat na parkiecie, 
13) zatrudnia lekarzy i salowe, 
14) połączone ogniwa, 
16) wpadła w kompot, 
17) określona metoda, 
18) Małgorzata.-Błońska z rządu. 
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4 

Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kreską, 
kierunek zegarowy. Litery z kolorowych pól utworzą rozwiązanie. 

ż A * 

* 
a a 

a • a a 
a a 

a a a a 
a a a a 

a a • a 
a a 

a a a a 
a a a 

Każdy odgadywany wyraz (na
wiasie liczba liter) zaczyna się li
terą poprzedzającą określenie. 
Miejsce wpisywania do odgad
nięcia. Litery w polach z kropką, 
czytane rzędami, utworzą roz
wiązanie. 
A) przeciwległe krańce Ziemi (8), 
B) unikat dla bibliofila (9), 
C) ekscentryczny facet (5), 
D) dziki pies australijski (5), 
E) dba o środowisko naturalne (6), 
F) damskie majtki (4), 
G) ogród z greckiego krajobrazu (9), 
H) mierzony decybelami (5), 
I) miękka skóra na rękawiczki (5), 
J) młody sportowiec (6), 
K) solny w laboratorium (4), 

L)... Warmiński, miasto nadŁyną 
(8), 
Ł) łodygi i liście kartofli (4), 
M)... do lasu bał się iść (7), 
N) węgieł budynku (6), 
O) opaska na szyi psa (6), 
P) utrwalacz zapachu perfum (5), 
R) wyrosła jędrna w wierszu Tuwima 
(6). 
S) świętego Floriana ma za patrona 
(7). 
T) gody w jeziorze (5), 
U) łagodnie nachylony stok górski 
(5), 
W) nie chciała Niemca (5), 
Z) miejsce zespolenia elementów 
(6). 
Ż) Michał,piłkarz Legi Warszawa (4). 

Litery z pól ponume
rowanych od Ido 8 
utworzą rozwiązanie. 
W przypadkowej ko
lejności: 
- nowoczesne boisko 
w szkole, 
-dietetyczna papka, 
-siłyzbrojne państwa, 
- roślina lecznicza o kol
czastych liściach, 
-usunięcie lokatora 
z mieszkania, 
- niejedno w makówce, 
- zarządzana przez bi
skupa ordynariusza, 
-święty od Wulgaty, 
przekładu Biblii na łacinę 
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Litery w polach ze strzałką, prze
niesione do kratek poza diagra
mem, utworzą rozwiązanie. 

1) preria lub puszta, 
3) bezpieczna kryjówka, 
4) wyznawca islamu. 
Pionowo: 
1) potocznie o matce, 
2) zamiast religii w szkole. 

Szyfr 

7 8 

6 14 13 12 5 

10 2 

4 9 

11 3 15 1 16 

Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie-
tytuł filmu nagrodzonego 
Oscarem. 
Poziomo: 
6) w dłoniach woźnicy, 
11) przodek w linii męskiej. 
Pionowo: 
7) ciemnobrunatny barwnik, wy
dzielina mątwy, 
8) kraj w Afryce, druga ojczyzna 
Karen Blixen. 

Litery czytane wzdłuż prze
rywanej linii utworzą roz
wiązanie. 
Poziomo: 
4) twardy orzech do zgryzie
nia, 
5) wielbiciel muzyki poważnej, 
6) książeczki z ocenami stu
dentów. 
Pionowo: 
1) „odważna" liczba, 
2) urzędnik sądowy w USA 
i Anglii, 
3) wojenne miasto na Ukrainie. 

1 2 3 

4 

a a 
5 

a a 
6 

Rozwiązaniem jest myśl 
Hipokiatesa. 
1) piwo z browaru nad Sołą: Tl -12 -
9-14-15-13, 
2)kawałdrania:1-2-4-22-23. 
3) uciążliwy chwast: 16 -19 -17 -
18. 
4) sztuczka magika:7-8-21-5, 
5) plecionka ze słomy: 20-6-3-
10. 
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1 MIESZKAŃ II 

GŁÓWNY 
PARTNER LOTERII 

*.GiOSEM* 
Biuro deweloperskie: 

ul. Zwycięstwa 196/5, Koszalin 
tel. 662-202-222 

PARTNER LOTERII 

coNrmsmALAtmi^ 
Promocja 

Zamów prenumeratę, 
dziś ostatni dzień! 
# Pamiętaj, z prenumeratą łatwiej wygrać mieszkanie w loterii! 

/ 

z . . : 
r : Skuter • 
r v 

fi,*—1  
*• v Telewizor LCD # Kino domowe 

* FUNA146" 4 *  PIONEER 

U : i 
i Citroen i \ 
:C-Elysee • 

Urządzenie 
HOMEDICS 

' I  
% 

: 3 x  : Tablet 
SAMSUNG 
Galaxy Tab 

4 MPM Kasia 

i 

1 x :  
•, •• Sokowirówka 

* CLATRONłC 

: i v :  
; 1 ̂  • Ekspres 

do kawy 
SAECO 

: 1 x  • 
% .  . Kamera 

SONY 
Aparat 
NIKON 

Loteria 

Ewa Kuczyńska-Gałach 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Przed nami kolejne, trzecie już, 
losowanie w loterii „Wygraj 
mieszkanie z Głosem". Już dziś 
zapraszamy Państwa do szcze
cińskiej redakcji „Głosu", 
przy ulicy Nowy Rynek 3, o go
dzinie 12. To specjalnie na ży
czenie naszych Czytelników 

właśnie tam będziemy losować 
kolejne nagrody, wśród których 
jest samochód Citroen C-Elysee 
i inne atrakcyjne nagrody. Jest 
ich aż 13! Losowanie prowadzo
ne będzie w obecności komisji 
z Pawłem Miernikiem w skła
dzie, która czuwać będzie 
nad jego prawidłowością. Za
praszamy szczecinian, którzy 
chcieliby na żywo uczestniczyć 
w tym wydarzeniu wraz 
z dziećmi. Najmłodszych po
trzebować będziemy do roli 

„sierotek". Osoby, dla których 
odległość jest przeszkodą, bę
dą mogły oglądać nas na ży
wo w Internecie. 

Nadal gramy o mieszkanie! 
Jeszcze nie jest za późno, aby 
włączyć się do gry o wspaniałe 
mieszkanie. Wystarczy zbierać 
kupony, które codziennie dru
kujemy w „Głosie". Można też 
zwiększyć liczbę swoich losów 
zamawiając prenumeratę nasze
go dziennika. Zamówienia pre

numeraty pocztowej na maj 
przyjmują wszystkie placówki 
Poczty Polskiej i listonosze jesz
cze tylko dziś. Zamówienia 
przyjmujemy także za pośred
nictwem naszego Serwisu Pre
numeratora pod numerem tel. 
8 0 0  20 35 35 lub 94 34 73 537 
(w godzinach 9.00-12.00). Mo
żesz również wysłać SMS na nr 
telefonu 71321 o treści: 
GLOSPRENUMERATA. Koszt 
takiego SMS-a to 1,23 zł z VAT. 
Serdecznie zapraszamy. • 

1 P P F M I I M F D I 1  I E C 7 ?  T V Q f t f l  I I F C T 1  W P ^ P a d k u  dodatkowych pytań zadzwoń na bezpłatny S E R W ł S  
m g S S B K m  r M ^ W m E I I W E J f c »  L I J I V W L J L  numer telefonu: 800 20 35 35, lub  na numer 9 4  347 35 37. 

Rodzaj oferty 
S, PRENUMERATA 
tPORANNA 

P̂RENUMERATA 
t POCZTOWA 

JL PRENUMERATA 
TTECZKOWA 

Obszar doręczenia Słupsk, Kobylnica, Siemianice, Ustka byłe woj.  słupskie byłe woj.  słupskie 

Godziny doręczenia Do godz. 7:00 zgodnie z planem chodów listonosza 
odbiór osobisty w kiosku 

o dowolnej porze dnia 

Doręczenia w soboty TAK NIE TAK 

Kto doręcza Dostawca prasy PPUH BON AT listonosz Poczty Polskiej 
kioski / sklepy obsługiwane 

przez RUCH 

Gdzie można zamówić u dostawcy lub pod numerem 
800 2035 35 

u listonosza lub w urzędzie pocztowym kiosk Z sklep RUCHU 

Do kiedy można zamówić do 27 kwietnia do 20 kwietnia do 24 kwietnia 

Cena prenumeraty na maj 3 9  zł  (oszczędzasz 18,40 zł) 3 5  zł  (oszczędzasz 22,40 zł) 4 5  z ł  (oszczędzasz 12,40 zł) 

Jak grać w loterii? 
® Od piątku, 10 października, codziennie w „Głosie" ukazują się kupony. 
Każdy kupon jest numerowany (od 1 do 200), oznaczony datą 
wydawniczą oraz dniem tygodnia. 
• By mieć szansę na zdobycie mieszkania, samochodu lub innej 
nagrody wystarczy zebrać zestaw 10 kuponów z kolejnych następujących 
DO sobie wydań „Głosu". 
• Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden 
zestaw złożony z 10 kolejnych, oryginalnych, wyciętych z gazety 
kuponów. 

Im więcej zestawów kuponów, 
tym większa szansa na wygraną! 
Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse na wygraną przez 
zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być 
zarówno zestawy złożone z kuponów z kolejnych wydań, jak też ich 
zwielokrotnienie. Każdy z uczestników loterii może nadesłać dowolną 
liczbę zestawów. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany 
w osobnej kopercie. 

W czasie loterii odbędzie się jeszcze jedno losowanie nagród 
dodatkowych w Szczecinie oraz jedno główne w Koszalinie. W losowaniu 
nagród dodatkowych będzie można wygrać samochód, skuter, telewizor, 
kino domowe, kamerę, urządzenie masujące, 3 tablety, robot kuchenny, 
sokowirówkę, ekspres do kawy i aparat fotograficzny. 

Trzecie losowanie odbędzie się 23 kwietnia 2015 r., losowanie główne 
odbędzie się 27 czerwca 2015 r. 

Koperty z kuponami i kartami na trzecie losowanie można przesyłać lub 
dostarczać do 17 kwietnia 2015 r. włącznie pod jeden z podanych poniżej 
adresów biur loterii: 

• Głos Koszaliński, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
• Głos Pomorza, ul. H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk 
• Głos Szczeciński, ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 

Ważne, aby na kopercie dopisać „Wygraj mieszkanie z Głosem". 

Wszelkich informacji o loterii udzieli: 
Irena Ożarowska 
pod bezpłatnym numerem tel. 800 20 35 35 
lub 94 347 35 37 (w godz. 9-12) .  

WYGRAJ 
^MIESZKANIE 
I z „GŁOSEM' 

Dziennik Pomorza 

Poniedziałek, 20.04.2015 r. Kupon nr 158 /200 

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ZAMELDOWANIA 

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ 

NR TELEFONU* ADRES E-MAIL* 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii „Wygraj 
mieszkanie z Głosem" przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. 
Domaniewskiej 45 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 
2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do 
treści moich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępnienia. 
Oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, rodzeństwo, wstępni, 
zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia) nie jesteśmy pracownikami oraz 
współpracownikami organizatora. Jestem osoba pełnoletnią. 

Podpis . 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Media Regionalne 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 w celach marketingowych i 
reklamowych produktów i usług własnych spółki Media Regionalne i innych podmiotów, a także na 
udostępnianie tych danych spółkom powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie* 

Data i podpis * P o l e  n i e  i e s t  wymagane 
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Informator 1 4  
maja Nowy Teatr wystawi po raz ostatni musical „The Sound o f  Musie". Słupska pla
cówka jako pierwsza w kraju otrzymała licencję londyńskiej Agencji Josefa 
Weinbergera na jego prapremierowe wystawienie.Premiera miała miejsce w 2013 r. 

Szukanie bohatera 
W sobotę premiera spektaklu „To i owo" w teatrze Rondo 

Spektakl 

Daniel  Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Widowisko „To i owo" w reży
serii Stanisława Miedziewskie-
go powstaje na podstawie teks

ó w  Tadeusza Różewicza. 
- Tytuł przedstawienia na

wiązuje do tytułu ostatniego to
miku wierszy tego twórcy. My 
również pokażemy to i owo, 
czyli kompilację prozy i poezji 
Tadeusza Różewicza - mówi 
Stanisław Miedziewski. 

Najnowsza premiera Ronda 
to również hołd złożony Tade
uszowi Różewiczowi w pierw
szą rocznicę jego śmierci, która 
przypada w najbliższy piątek. 

- Główną osią fabuły będzie 
poszukiwanie bohatera - mówi 
reżyser spektaklu. - Przyjrzymy 
się, jaki jest bohater naszych 
czasów, jak odnajduje się w sy
tuacjach rodzinnych, kulturo
wych, w namiętności. Bohater 
u Różewicza pojawia się mię
dzy innymi w „Kartotece". 
U nas przechodzi transforma-

* cjęaż do dnia dzisiejszego - za
powiada Stanisław Miedziew
ski. - Pokażemy, jak zmienił się 
w ciągu półwiecza. Jaki musi 
być dzisiaj, abyśmy mogli się 
nim zachwycić. Ponieważ jest 

W skrócie 

SŁUPSK/TEATR 
Szalone nożyczki 
przyjadą z Koszalina 
W 2007 roku słupski Nowy 
Teatr wystawił komedię „Sza
lone nożyczki". W sobotę zo
baczymy realizację tej kome
dii w wykonaniu aktorów Bał
tyckiego Teatru Dramatyczne
go z Koszalina. Akcja rozgry
wa się w wyjątkowym salonie 
fryzjerskim, prowadzonym 
przez Antoniego Kędziorka. 
Nad salonem fryzjerskim 
mieszka mistrzyni fortepianu 
Izabela Czerny, która zostaje 
zamordowana. Ten nieoczeki
wany zwrot wydarzeń ujawni 
wiele skrywanych tajemnic, 
których rozwiązaniem zajmie 
się profesjonalny śledczy 
w asyście widzów. 
Początek spektaklu w sobotę 
o godz. 16 i 19 w Nowym Tea
trze. Bilety kosztują 30 i 25 
złotych. ( D M K ) © ®  

• „To i owo", najnowsza premiera Ronda, t o  kompilacja prozy i poezji Tadeusza Różewicza. Spektakl 
w reżyserii Stanisława Miedziewskiego będzie można zobaczyć w sobotę i niedzielę 

to bohater różewiczowski, bę
dzie ukazany w świetle karyka
turalnym. Autor stawia ostrą 
diagnozę rzeczywistości i poru
sza sprawy, które są aktualne 
również dzisiaj. Takie będzie 
także nasze przedstawienie. 

W spektaklu zagrają słucha
cze Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, młodzież artystyczna 
Ronda, aktorzy Nowego Teatru, 
miejscy urzędnicy i przedsta
wiciele organizacji pozarządo
wych. Za muzykę odpowie
dzialny jest Bartosz Kieresiński, 
natomiast scenografię i kostiu
my przygotowują Krystyna 
Bogusz i Piotr Igor Sałata. 

Premiera „To i owo" w sobo
tę o godz. 19. Przedstawienie 
zobaczyć będzie można rów
nież w niedzielę o godz. 19. Bi
lety w cenie 20 i 15 zł można ku
pić w kasie teatru Rondo przy 
ul. Niedziałkowskiego 5a, rezer
wacja telefoniczna pod nume
rem 59 842 63 49- # ©<B> 

Koncert na dyplom w filharmonii. 
Zabrzmi głównie Dworzalc 
Muzyka 

Czworo młodych muzyków -
dwie pianistki i dwóch dyry
gentów - zaprezentuje się 
w piątek na scenie słupskiej 
filharmonii. 

Daniel  Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Arcydzieła muzyki symfonicz
nej zabrzmią w piątek w sali 
słupskiej filharmonii. 

Publiczność usłyszy kompo
zycje: R. Addinsell - Koncert 
warszawski, A. Dworzak - VII 
Symfonia d-moll „Londyńska" 
op. 70 oraz A. Dworzak - Tańce 
słowiańskie nr 1 (op. 46), 10 (op. 
72) i 15 (op. 72). 

W koncercie wystąpią mło
dzi muzycy, dla których będzie 
to koncert dyplomowy: Anna 
Szałucka - fortepian, Matylda 

• Podczas piątkowego koncertu w sali słupskiej filharmonii zagra 
m.in. młoda pianistka Anna Szałucka 

Maja Rogowska - fortepian, 
Wojciech Kowalewski - dyry
gent i Szymon Stec - dyrygent. 
Wszyscy związani są z uczelnia
mi muzycznymi z Gdańska i Ol
sztyna, gdzie studiowali. Pod
czas dyplomowego występu to-

warzyszyć im będzie Orkiestra 
Polsltiej Filharmonii „Sinfonia 
Baltica" w Słupsku. 

Początek koncertu o godz. 
19, w kasie filharmonii można 
już kupić bilety w cenie 30 i 20 
złotych. • ©® 

Informator 

KINA 
Słupsk 

Bogowie, godz. 21.30; Chłopakzsąsiedztwa,godz. 
14,1730,19.40,2150; DOM, 2D: godz. 10.15,12.40, 
15,17.15,3D: 11.15,1330,15.45, Fm!, godz. 
10.20; Interstełlar.godz. 14.45; Kopciuszek, godz. 
10.10,12.45; Szybcy i wściekli, godz. 11,14,17,18, 
19.30,20,21; Wkręceni2,godz. 12.30, Zaginiona 
dziewczyna, godz. 18.15; Ze wszystkich s», godz. 
1520 

Nieczynne 

Lębork 

Nieczynne 

Ustka 

Nieczynne 

KOMUNIKACJA 

ShąHfc PKP 118000:2219436;PKS598424256; 
dymmy mchu598437110; MZK598489306; 
LęboifcPKS59 86215 72; HZKwgodz. 7-15, tel. 
598621451; 
ByttWiP*$598222238; 
C*idiów:PK$598342213; 
Mastko: PKS 59857 2149. 

m 
DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 59 842 4957 

Ustka 
Nadmorska, ul. Marynarki Polskiej 31, tel. 59 81477 
70 

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

Miastko 
Nova, ul. Kazimierza Wielkiego 24, tel. 59 857 6732 

Człuchów 
Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel. 5983431 
42 

Lębork 
Stary Browar, al. Wolności, tel. 59 86227 66 

Łeba 
Słowińska, ul.Kościuszki70a,tel.59866136T 

Wicko 

USŁUGI MEDYCZNE 

ckiewiczal2tel.598146968; 
POt ul. Kopernika 18, tel.598146011; 

1-598147009; 

WAŻNE 

NBESKAINA-Ogólripolskie Pogotowie dla 
OfiarPrzemocywRodzinie, tel. 59 848 0111,801 
120 002 

Sli|KfcPofcJa99Z; ul. Reymonta, tel. 59 848 06 
45; Pogotowie Ratunkowe 999; StrażMiejska 
986; 59 843 3217; Straż Gminna59 848 59 97; 
Urząd Cefavy - 58774 0830; Stiaż Pożarna 998; 
Pogotowie Energetyczne 991; Pogotowie Ga
zownicze 992, Pogotowie Ciepłownicze 993; 
Pogotowie Wodno-Kanafizacyjne994; Straż 
Miejska alarm986: Ustka -598146761,697696 
498; Bytów - 59 822 25 69; 

KULTURA 

Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego 1, tel. 59 84670 
00; Filharmonia Smfonia Baltica, ul. Jana Pawła 
II3, tel. 5984238 39; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2, tel. 59 842 3935; Teatr Rondo, ul. 
Niedziałkowskiego 5a, tel. 59 842 63 49; Słupski 
Ośrodek Kułtury. ul. Braci Bieiymskich 1, tel. 59 
8456441; Młodzieżowe Centrum Kułtury, al. 3 
Maja 22. tel. 598431130; Miejska Biblioteka Pub
liczna. ul. Grodzka 3, tel. 59840 5838. 

USŁUGI POGRZEBOWE 

Kalla. ul. Armii Krajowej 15. tel.59 842 8196.601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon 502 525 005 lub 59 
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59842 
98 91,601663796. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
teł. 59 842 84 95.604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 

Biuro Porad Obywatelskich ul. 
Niedziałkowskiego 6, czynne: poniedziałek, 
czwartek wgodz. 10-14; 
Bfiźej Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa
telskie. ul. Jana Pawła II (7 piętro, pok. 718.719) tel. 
5930700 20, czynne: poniedz.-środa godz. 8-16, 
czwartek godz. 10-18, 
TetefonzaufaniaTama-598414046,czynny, 
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20; 

Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie 17-22,59 84146 05; 

TowarzystwoZapobieganiaNarkomanii tel.59 

8401460 -poniedziałekwgodz.10-19, wtorek godz. 
10-15, środa10-1930, czwartek 10-20, piątek godz. 
10-1830; sobota godz. 10.15-13.15 dyżur psychologa; 

Dom Interwencji Kryzysowej ul . Wolności 3, 
tel. 59 842 7125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 

Pokki€CentnmiMe(fiaqlOddziałwSłupsku 
al. Sienkiewicza 3, tel. 505 369 619 lub503 869 970; 
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzi
nie al. Sienkiewicza 3 (II p.), tel. 669 498 323, 
PoradniaZdrowia Psychicznego-ul. Ziemowita 2, 
tel. 59 840 20 01, poniedz.-piątek wgodz. 730-17. 

WojewódzM Szpital SpecjafctycmyhL Janu
sza KoraaiB,  ul Hubakzyków! informacja tele

foniczna 598460100; 

f.ul.Mi-

3000; SłpUi, ul. Węgrzynowicza 13,59 863 52 02; 
BytównSzpttai ul. Lęborska 13. tel. 59822 85 00; 
DzSałPomocy Doraźnej Mastko, tel. 59 857 09 
00; 
Gdudtów: 59 83453 09. 

59196-25 T A X I  
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Jeździmy najtaniej! 
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PIŁKA NOŻNA 

Drutex-Bytovia: 
pierwsza 
wygrana, trzy 
punkty, trzy 
gole i nadzieja 
str. I I I  

PIŁKA NOŻNA 

Gryf Słupsk 
przegrał w IV 
lidze z rezer
wami Bytovii 
Bytów 0:1 
str.IV 

PIŁKA NOŻNA 

Jantar Ustka 
uległ 
w Kolbudach 
tamtejszemu 
GKS1:3 
str. I V  

W słupskiej klasie 
okręgowej nada i 
Brda Przechlewo 
jest na czele 
zmagań, str, V 
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Urosły im 
skrzydła 
To był fantastyczny mecz, ze zwrotami 
akcji i z dramatyczną końcówkę. Energa 
Czarni wygrała z Rosą Radom 74:71. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Wymyślając basket w 1891 r., James 
Naismith wprowadził jedną zasadę. 
Podzielił mecz na połowy. To miało 
sprzyjać widowisku i mnożyć zwroty 
akcji. Geniusz! Tak jak sobie wymarzył, 
było w sobotni wieczór w Gryfii. Zoba
czyliśmy bowiem mecz, który absolut
nie nie układał się słupskiemu zespo
łowi od pierwszych minut. To było 
cierpienie. Zmieniło się właśnie 
po przerwie. Zanim to nastąpiło, wi
dzieliśmy najpierw nerwową grę 
Blassingame'a, widzieliśmy nieporad
ność w defensywie (z powodu urazu 
z poprzedniego meczu w Toruniu bra
kowało świetnego obrońcy i skutecz
nego strzelca Shiloha), widzieliśmy 
mnożenie niedokładności, strat i ma
ło produktywnych zagrań. Trudno by
ło poznać w zawodnikach w białych 
koszulkach ten sam zespół, który kil
ka dni wcześniej tak mocno stanął 
w obronie przeciwko Polskiemu Cu
krowi w Toruniu. Inna sprawa, 
że do Słupska przyjechał zespół - tor
peda. Rosa bowiem kocha atakować, 
ma do tego wykonawców, a jeśli pod
piera to dobrą defensywą, to rywale 
mają problem. Goście podyktowali 
w pierwszej połowie wysokie tempo 
i dobrze zachowywali się pod obu ko
szami. Byli bardzo skuteczni i łatwo tra
fiali za trzy (Majewski, Witka 
i Sokołowski). Taylor i Gibson spryt
nie urywali się pod kosz. W defensy
wie Rosa odepchnęła Blassingame'a 
daleko od kosza, trudno było słupskie
mu kreatorowi przedrzeć się przez las 
zasłon ustawianych na obwodzie, goś

cie byli przygotowani także na każde 
zagranie Gruszeckiego, wiedząc, 
że z jego strony grozi im niebezpieczeń
stwo. Kibice w Gryfii szybko umilkli, 
otrzymując raz za razem mocne ciosy 
od rozpędzonych radomian. Krótko 
przed przerwą Czarne Pantery przegry
wały już 26:46! Wydawało się, że właś
nie w proch i pył upadają marzenia fa
nów o zbudowaniu teamu, który do
skonale zagra w play off i pomści nie
powodzenia ostatnich lat. 
Cóż, kto nie zwątpił i nadal wierzył, 
mógł pod koniec meczu triumfować. 
To był fantastyczny powrót, porówny
walny tylko z niewiarygodną pogonią 
za AZS Koszalin w 2011 r., gdy Czarni 
z 22 pkt wygrali mecz. Teraz hasło 
do ataku dał Mokros. Nie jest to gracz, 
którego atutem jest finezja i technika. 
Ale ma serce do gry i charakter, który 
uzbrajają tę drużynę mocniej niż wie
lu ponadprzeciętnych strzelców. Jeden 
przechwyt, potem kolejny, agresywna 
defensywa, szybko kazała Rosie na
brać respektu do poczynań EC. 
Słupszczanie wreszcie zaczęli panować 
na tablicach, a Gruszecki z Eziukwu 
wykorzystali podania kolegów. Zaczę
ły wpadać trójki. Na 158 s przed koń
cem EC doszła Rosę, a w ostatnich ak
cjach popis dał Cesnauskis. Trójka z na
rożnika i rzut za dwa przyniosły zwy
cięstwo. Czy istnieje coś takiego jak po
ezja koszykówki? Jeśli tak, to w drugiej 
połowie EC właśnie tak grała. 
EneigaCzarni-Rosa 7*71 (15-22.14:26,25:10.20:13). 
Enega Czarni: BlassingameB (1). Nowakowski 8(2),Pasalić 
7 (1), Gruszecki 16 (2), Mokros 5 (1), Eziukwu 11, Borowski 4, 
Cesnauskis 7 (1), Seweryn 3 (1). Rosa: Taylor 12, Turek 8, Wit
ka 6(2), Mirkovic 6,Gibson 12 (2), Majewski 11 (3), 
Szymkiewicz 0, Sokołowski 12 (2), Adams 4. 
WIĘCEJ 0 MECZU CZYTAJ NA STR.H 

Energa wygrała ósme spotkanie z rzędu. Czarni grają 
coraz lepiej, chociaż w okrojonym składzie 

mailto:rafal.szymanski@gp24.pl
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Na plusie//Blassingame bez opaski// 
Opaska szczęścia n i e  daje 

Rozgrywający Eneiy Czar
nych Słupskdrugimeczgra bez 
charakterystycznej opaski 
nagłowię. 
Gracz w przedostatnim spotkaniu 
w Toruniu przeciwko Polskiemu 
Cukrowi wystąpił bez opaski tkwią
cej na wygolonej na zero głowie. 
Słupszczanie wygrali. Przeciwko 
Rosie JBgrałzopaską, aż do trze
ciej kwarty, gdy wreszcie zrzucił ją 
z siebie i podał kolegom na ławce. 
Bez tego balastu EC zaczęła grać 
coraz lepiej. (RES) 

Na plusie//Łukasz Seweryn// 
P u n k t y  Seweryna 

Łukasz Seweryn, kapitan słup
skiego zespołu, zdobył trzy 
punkty. 
Pod nieobecność Kyle'a Shiloha 
i kontuzji Tomasza ŚniegaŁukasz 
Seweryn na więcej minut wskoczył 
do składu słupskiego zespołu. Grał 
blisko 15 minut. Zdobył trzy punkty 
i mecz za kończył na stuprocentowej 
skuteczności w tym elemencie. Miał 
teżjedną zbiórkę. Czy Donaldas 
Kairys szykuje go na większą liczbę 
minutwplayoff? 
(RES) 

a 2 m v  

Na plusie//l<arol Gruszecki// 
W y g r a ł  pojedynek 
C Karol Gruszecki wygrał poje
dynek z Michałem Skołowskim. 
skrzydłowym Rosy Radom. 
Przed starciem z Rosą wiele osób 
zastanawiało się, jak wypadnie 
starcie dwóch skrzydłowych, któ
rzy ostatnio notują bardzo dobre 
występy. Karol Gruszecki z Energi 
Czarnych wypadł lepiej niż Michał 
Sokołowski. Ten pierwszy zdobył 
16 pkt, miał 5 zbiórek, asystę i prze-
chwyt. Sokołowski: 12 pkt, 6 zbió
rek, asystę i trzy przechwyty. Grali 
po 35 (S) i 36 (G) minut. (RES) 

Koszykówka//wokół meczu Energa Czarni Słupsk - Rosa Radom// 

A jak as. B jak bat. C jak MC 
Mantas Cesnauskis został bo
haterem spotkania ECz Rosą 
Radom. Jęgo rzuty dały zwycię-
stwo i znów wbiły w parkiet W .  
Kamińskiego, trenera gości. 

Rafał Szymański 

Wojciech Kamiński, szkolenio
wiec Rosy Radom, bardzo lubi 
Metallicę. Zapewne p o  spotka
niu z Energą Czarnymi p o  raz ko
lejny będzie musiał włączyć so-
Die „Whisky in the Jar" w wyko
naniu Jamesa Hetfielda i j e g o  
kolegów. Po raz  k o l e j n y  bo
w i e m  w Gryfii  p r o w a d z o n y  
przez n i e g o  zespół przegrał, 
DO t y m  j a k  d e c y d u j ą c e  r z u t y  
oddał w ostatnich fragmentach 
spotkania Mantas Cesnauskis. 
Litwin z po l sk im paszpor-
:em nie jest  typem gracza, któ
ry b y w a  szczególnie złośliwy. 
Akurat tak  s ię  stało, ż e  jednak 
w grach  z zespołami Kamiń
skiego przychodzi m u  pełnić 
o lę  b a t a  - o s t r y m  traf ieniem 

p o i  

Mantas Cesnauskis znów może się cieszyć swoją grą 

kończącego m e c z  n a  korzyść  
Energi Czarnych. To j u ż  trzeci 
raz, g d y  jego akcje dają wygra
ną słupszczanom. Cesnauskis 

w meczu z Rosą trafił n a  72:69, 
potem Mirkovic dał d w a  punk
t y  z wolnych, ale ponownie ak
c j a  Cesnauskisa,  z w ó d  

o b o k  Sokołowskiego i z n ó w  
trafienie n a  74:71. W 2007  roku 
Energa Czarni pokonała Polo
n i ę  W a r s z a w a  p o  d o g r y w c e  
81:79 i w n i e j  Cesnauskis  dał 
wygraną trójką w ostatnich se
kundach starcia. W lutym 2 0 0 8  
roku było podobnie, ale bez  do
grywki,  znów Cesnauskis trój
ką dał słupszczanom zwycię
s t w o  67:66 n a d  Polonią. 

- Przez 12 czy 13 lat, o d  kiedy 
jestem pierwszym szkoleniow
cem n a  poziomie ekstraklasy, 
m o ż e  znalazłbym kilku takich 
zawodników, ale fakty  są takie, 
ż e  Mantas p o  raz trzeci pozba
wił w Słupsku drużynę prowa
dzoną p r z e z e  m n i e  zwycię
s t w a .  Zadał os ta teczny  cios  
- mówił n a  konferencji  praso
w e j  Wojciech Kamiński. 

- To oczywiście nic osobiste
go .  Dosta ję  piłkę i t r a f i a m  
- skromnie mówił p o  spotkaniu 
Litwin z polskim paszportem. 
Po p o w r o c i e  d o  Słupska 
Cesnauskis zaczyna przeżywać 
drugą młodość. # ©® 

t o z m o w a z  J;  tawern Mokrosem, skrzydłowym EC 

Pańskie dwa przechwyty na po
czątku drugiej połowy napędziły 
Energę Czarnych do mocnej, agre
sywnej gry. Takiej postawy było 
wam potrzeba w tych momen
tach. 
Po słabym początku musieliśmy się 
na nich rzucić w drugiej połowie. Nie 
zostało nam już wtedy nic innego. 
Myślę, że to zasługa całej drużyny. 
Był przechwyt, podałem do Grusze
ckiego. Tym zaczęliśmy się nakrę
cać. Wtedy uwierzyliśmy w zwycię
stwo, bo zaczęły także wpadać nam 
rzuty. Wróciliśmy skutecznie do gry. 

Wczwartej kwarcie dał pan ze
społowi jeszcze kolejną dobrą 
zmianę, walkę o każdą piłkę pod ko-

szem.Tod(xlatocharakteru druży
nie. 
Aja mam do siebie żal, że to spotka
nie byłoby o wiele spokojniejsze, gdy
bym zacząłtrafiaćzotwartych pozy
cji. Bardzo tego nie lubię. Potem mia
łem rzut i wreszcie trafiłem. Mam 
w tym sezonie takie zadanie, aby po
magać. Jeśli nie idzie wataku, to kon
centruję się na zbiórkach, przecież 
do przerwy przegrywaliśmy wyraź
nie wtym elemencie. Po ostatnim 
gwizdku wygrywaliśmy zbiórki. To się 
liczyło. 
STo już taki wasz kolejny mecz, 
wktórym wygraliście bardzo dobrą 
defensywą. Nie za wiele układało 
się wataku. ale upór w złamaniu ry

wala wobronie dał wam sukces. 
Tu należą się brawa dla kibiców. Oni 
rozpoczęli ostry doping w drugiej 
połowie i nas ponieśli. Każda akcja 
nakręcała kolejną. Każdy zapomniał 
o zmęczeniu i mam wrażenie, że 
spokojnie, gdyby było trzeba, mogli
byśmy grać jeszcze jedną kwartę. 
Czuliśmy się coraz lepiej. To jest faj
ne w tym sezonie, że gramy dobre 
mecze w defensywie i z tego wy
chodzi dobry atak. Teraz nie szarpie
my, 10 minut gramy dobrze w jed
nym elemencie, a potem 10 w kolej
nym. Teraz staramy się grę równo
ważyć. A co do obrony, to wielu 
przeciwników pęka w IV kwarcie. 
RAFAŁ SZYMAŃSKI 

//Opinie szkoleniowców// 

faai 
Donaldas 
Kairys, szkole
niowiec Energi 
Czarnych 
- Zawsze jest dobrze 
zagrać dobrą drugą połowę. Rosa 
od początku wyszła bardzo skon
centrowana, a w ich grze widoczna 
była wielka energia. Grali bardzo 
dobrze i szybko. W drugiej połowie 
ta energia nieco im się wypaliła, co 
może się zdarzyć, kiedy gra się 
w naszej hali, przeciwko nam 
i naszym fanom. Cieszę się, że 
w drugich dwudziestu minutach 
zagraliśmy naprawdę znakomicie 
w obronie. Zaczęliśmy trafiać swoje 
rzuty, a dokładając do tego bardzo 
dobrą obronę, udało nam się wyjść 
na prowadzenie. Jestem dumny 
z moich chłopaków. 

Wojciech 
Kamiński, szko
leniowiec Rosy 
Radom. 
- W naszym wyko
naniu były dwie połowy. Pierwsza 
świetna, mądra, rozważna, w któ
rej graliśmy naprawdę dobrze 
i pokazywaliśmy to, po co tu przy
jechaliśmy. Druga natomiast była 
szalona, w której nie mieliśmy 
kompletnie kontroli, czyli graliśmy 
tak, jak nie chcieliśmy tego zrobić. 
Pozwoliliśmy ekipie ze Słupska 
na pędzenie do przodu i zdoby
wanie łatwych punktów. Teore
tycznie zaczęliśmy drugą połowę 
od trzech dobrych akcji w obro
nie, ale następnie aż trzy razy 
straciliśmy piłkę w naprawdę pro
sty sposób. Notował (RES) ©® 

Tabela//Tauron Basket Liga// 
1. Stelmet Zielona Góra 28 50 22-6 2177-1974 
2. Rosa Radom 29 49 20-9 2315-2070 
3. AZS Koszalin 28 48 20-8 2373-2129 
4. WKS Śląsk Wrocław 28 48 20-8 2314-2154 
5. Energa Czarni Słupsk 28 48 20-8 2196-2057 
6. PGE Turów Zgorzelec 27 47 20-7 2508-2249 
7. Asseco Gdynia 28 43 15-13 2156-2131 
8. Polski Cukier Toruń 29 42 13-16 2323-2233 
9. Polfarmex Kutno 29 42 13-16 2203-2259 

10. Trefl Sopot 28 41 13-15 2302-2284 
11. Anwil Włocławek 29 39 10-19 2190-2356 
12. MKS Dąbrowa Górnicza 28 38 10-18 2300-2417 
13. King Wilki Morskie Szczecin 28 36 8-20 2213-2417 
14. Wikana Start Lublin 28 36 8-20 2237-2367 
15. Jezioro Tarnobrzeg 28 36 7-22 2330-2656 
16. Polpharma Starogard Gdański 28 35 7-21 2299-2583 

Wyniki: Jezioro Tarnobrzeg- Polski Cukier Toruń 81:123 (3136,1533.16:17,19-37). Jeziora 
Miller 8 (2). Morawiec 5 (1). Wysocki 24 (2). Pandura 0. Wall 9. Patoka 18 (2). Młynarski 2. Williams 1T(3). 
Wojdyr4. Polski Cukier Tonet Nowakowski 10 (1), Sulima 10, Zyskowski 14 (4), Comagić17(3), 
Radwański 3 (1), Lisewski 0, Denison 19, Corbett 21 (3), Jankowski 9 (1), Perka 13 (1), Franklin 7 (1). 
Potfarmex Kutno-Anwil Włodawek 78J1 (15-23, ZtlO,19-24,23:14). Polfarmex: Jarecki 11 
0), Grochowski 3 (1), Malczyk 5 (1), Auda 18 (1), Wołoszyn 13 (1), Łuczyński 9 (1), Bartosz 2. Johnson 17. 
Spotkania King Wilki Morskie -Wik»ia Start LubfovAsseco Gdynia-MKS Durowa Górni
cza, AZS Koszrfm-WKS Śląsk Wit)daw-zakończyły się już po zamkiiędunumeni. 

Mecze Trefl Sopot-PGE Turów Zgorzelec-odbędzie się w poniedziałek o godz. 19. spotka
nie Stełmet Zielona Góra -Polpharma Starogard Gdański rozegrane zostanie we wtorek 
ogodz.19. 
Wśrodę rozegrane zostanie spotkanie zale^zXVl kolejki.Energa Czarni SJupskzmierzy 
sięzPGETurowem Zgorzelec Mecz rozpocznie sięogodz.18J5whafiGryfia przy i i  Szcze
cińskiej w Słupsku. (RES) 
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Piłka nożna//l liga// 

Nowa twarz Druteksu-Bytovii 
Relacja 

Drutex-Bytovia przegrywał 
12  z Dolcanem Ząbki, ale cu
downy finisz bytowian dał im 
zwycięstwo 3 3  i pierwszą peł
ną pulę tej wiosny. 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

DRUTEX-BYT0V1A BYTÓW • DOŁCAN 
ZĄBKI ł2(t1). 
BRAMKk1:0 Michał Jakóbowski (22), t l  
Daniel Gołębiewski (30), 12 Szymon 
Matuszek (głową-57), £2 Artur Formela 
(80), MJanuszSurdykowski (rzut kamy-
«OL 
W Bytowie trzęsienie ziemi 
scenarzysta zostawił na ko
niec. Fantastyczny zryw 
bytowian dał im trzy punkty, 
a był taki moment, że zanosi
ło się na zero, bo w 57. minu
cie gospodarze przegrywali 
1:2. W ostatnich fragmentach 
sobotniego spotkania Drutex-
-Bytovia - Dolcan Ząbki było 
wszystko: dramaturgia, nie
zwykłe zwroty akcji oraz 
piękne i niecodzienne bram
ki. W przypadku Druteksu-
-Bytovii licznik meczów be-
niaminka bez zwycięstwa 
przestał dalej już bić, a strzał
ka pokazała, że podopieczni 
Tomasza Kafarskiego zanoto
wali pierwsze zwycięstwo tej 
wiosny. W końcu też po 612 
minutach gry bez gola została 
przełamana niemoc strzele
cka i konto bramkowe naresz
cie zostało otwarte. Fakt ten 
nastąpił w 22. minucie. Naj
pierw po zagraniu z rzutu 
wolnego bytowianinia Danie
la Mąki piłkę zbyt krótko wy-

' i  

. 

Maciej Szewczyk dziękuje kibicom za doping po zakończeniu meczu z Dolcanem Ząbki. Wreszcie i piłkarze i ich fani mogli być w pełni 
zadowoleni po spotkaniu. 

bił Szymon Matuszek, a ta 
trafiła do będącego w biegu 
pomocnika Michała 
Jakóbowskiego, który z 20 m 
popisał się silnym strzałem 
i pokonał bramkarza z Ząbek, 
Rafała Leszczyńskiego. 
Dolcan ruszył do ataku. Z na
rożnika pola karnego Rafał 
Grzelak trafił w słupek, ale 
w zamieszaniu podbramko

wym najlepiej zachował się 
Daniel Gołębiewski, kierując 
piłkę do pustej bramki w 30. 
minucie i było 1:1. Trzeba za
znaczyć, że były napastnik 
Druteksu-Bytovii wyróżniał 
się dużą aktywnością na boi
sku. Po przerwie lepiej zaczę
li goście. W 57. min z rzutu 
rożnego dośrodkował Adrian 
Łuszkiewicz, a Szymon 

Matuszek z główki pokonał 
Tomasza Laskowskiego. 
Wprowadzenie rezerwowych 
graczy z Bytowa odmieniło 
losy meczu. Trener Kafarski 
postawił na ofensywne dzia
łania. Dały efekty. Najpierw 
kapitalnym lobem popisał się 
Artur Formela i w 80. min do
prowadził do stanu 2:2. Trzy 
minuty później Mariusz 

Kryszak został sfaulowany 
w polu karnym przez Lesz
czyńskiego. Jedenastkę pew
nie na zwycięskiego gola za
mienił Janusz Surdykowski. 
Goście dążyli jeszcze do remi
su. Na przeszkodzie stanął 
„Laska" i 3 punkty zostały 
w Bytowie. Drutex-Bytovia 
nadal zajmuje barażowe m 
iejsce, ale gra już lepiej. • 

//I i III liga// 

Remis 
Chrobrego 
ze Stomilem 

I figa, wyniki: Stomil Olsztyn-
Oirobty Głogów 1:1 (0:0). S: Koval (87). Ch: 
Samiec#. 
Temiałica Bruk-Bet • Miedź Legnica 2:1 (2.-0). 
T: Dawid Piizga (23), Mateusz Kupaak(28). 
M: Radosław Bartoszewicz (90). 
Zagłębie Lubin - OKmpia Grudziądz 
1:0 (M).Łukasz Janoszka (34). 
Wigry Suwattd-Sandeqa Nowy Sącz 2:1(1:1). 
WS: Artur Bogusz (14), Kamil Adamek (86). 
SNS: Matejltóther(29). 
Wisła Płock-GKSTychyM) (0:0). Krzysztof 
Janus (86-kamy). 
Chojrticzanka-Aria Gdynia 1:1(1:1). Ch: Rafał 
Grzelak (43). AG: Marcus (25). 
Flota świnoujście - WidzewŁódź 2:0 (OK)). 
Dawid Kort (50), Arkadiusz Reca (72). 
Pogoń Siedte-GKSKatowicet3 0:1). R Ce
zary Demianiuk(23).GKS: Grzegorz Gontarz 
(41), Adrian Franczak(47), Rafał Piebzak(62). 
III liga-22. kolejka 
Ario ll-GKS Przodkowo-zakończył się 
po zamknięciu numeru, GKSManowo -KS 
Chwasztzynoti, Astra-KaszubiaH, 
Raseł-Gwardia Ł2. Pogoń II -Bałtyk G i l  
Gryf W.-Lechia II13, Bałtyk K.-Dram(hO, 
Cartusia-Chemik h l  

M P BZ:BS 
1.1. Lechia II Gdańsk 22 45 48:23 
2.Gryf Wejherowo 22 44 59:29 
3.Kaszubia Kościerzyna 22 43 40:29 

4.Gwardia Koszalin 22 37 29:23 

S.Bałtyk Gdynia 22 34 34:26 

6.Drawa Drawsko Pomorskie22 34 28:27 
7.Chemik Police 22 32 20:25 

S.Cartusia Kartuzy 22 31 23:26 
9.Arka II Gdynia 21 30 31:23 

lO.KSChwaszczyno 22 29 26:31 

H.Pogoń II Szczecin 22 26 28:32 
12.GK5 Przodkowo 21 25 27:35 

B.Bałtyk Koszalin 22 22 25:30 
14.GK5 Manowo 21 19 20:36 

1S.Astra Ustronie Morskie 22 17 25:49 

l&Rasel Dygowo 21 15 18:37 
Legenda: M - mecze, P - punkty, bramki zdo
byte, bramki stracone. 

(RES) 

Opinia 

- W tym spotkaniu było wszystko: 
dużo bramek, dramaturgia, szyb
kie akcje i sporo sytuacji podbram
kowych. W końcu w tym wszyst
kim zaiskrzyło, jeśli chodzi 
o szczęście pod bramką przeciwni
ka. To dało nam zwycięstwo. 
Tomasz Kafarski, trener 
Druteksu-Bytovii Bytów. # O ©  

Drutex-Bytovia Bytów 
Szewczyk 

Jasiński 
Bąk Jakóbowski 

Mandrysz 

Dokan Ząbki 
Bajdur 

Długołęcki 

. Matuszek 

Gołębiewski 

Laskowski 

Bajić Surdykowski F > i e 5 1 0  

Mąka Swjerblewski 

Łuszkiewkz 

Socha Piątek 

Cichocki 

Grzelak 

Zmiany- Drutex-Bytovia: w 67. min ucie za Jasińskiego wszedł Buzała i za Bajida - Formela, 
w76. min za Piętka - Kryszak; Dokan: w 79. min za Piesio- Osoliński, w 84. min za 
świerblewskiego- P. Tarnowski, w 87. min zaBajdura-Bartlewski. 

Tabela -1 liga 2014/2015 
U SIEBIE NA WYJEŹDZIE 

M Z R P Bz Bs Z R P Bz Bs B Pkt Następne spotkanie. 11-12.04 
LZagłębie Lubin 26 8 3 2 19 9 8 4 1 22 10 41-19 55 GK5 Katowice (w) 
1 Wisła Płock 26 7 3 3 16 10 9 3 1 21 8 37-18 54 Arka Gdynia (w) 
3.Termalka Niecietza 26 8 4 1 19 9 7 2 4 25 13 44-22 51 Stomil Olsztyn (d) 
4Arka Gdynia 26 7 3 3 20 12 6 2 4 14 8 34-30 39 Wisła Płock (d) 
S.0llmpia Grudziądz 26 5 4 4 19 18 6 2 5 14 10 33-28 39 Chrobry Głogów (d) 
6. Stomil Olsztyn 26 4 5 4 17 19 5 6 2 16 13 33-32 38 Termalica Nieciecza (w) 
ZChojnkzanka 26 6 5 2 20 8 3 5 5 16 20 36-28 37 Widzew Łódź (w) 
ŁDołcanZąbki 26 3 9 1 16 14 5 4 4 16 15 32-29 37 Pogoń Siedlce (d) 
9.Flota Świnoujście 26 8 2 3 18 8 1 7 5 8 13 26-21 36 Miedź Legnica (w) 
10.Wigry Suwałki 26 7 4 2 16 9 2 4 7 9 19 25-28 35 GKS Tychy (w) 
11.GKS Katowice 26 6 3 4 17 14 4 2 7 16 17 33-31 32 Zagłębie Lubin (d) 
UMiedź Legnica 26 6 4 3 24 16 3 2 8 13 19 ' 37-35 33 Flota Świnoujście (d) 
USandecja Nowy Sącz 26 6 2 5 15 15 2 3 8 19 28 34-43 29 Drutex-Bytovia(d) 
14.Chrobry Głogów 26 5 3 5 16 20 2 5 6 14 18 30-38 29 Olimpia Grudziądz (w) 
IS.Drutex-Bytovia 26 5 3 5 20 23 1 6 6 9 16 29-39 27 SandecjaNowySącz(w) 
16.GKS Tychy 26 5 2 6 15 20 0 5 8 7 22 22-42 22 Wigry Suwałki (d) 
17.Pogoń Siedlce 26 2 4 7 13 20 2 4 7 8 18 21-38 20 Dolcan Ząbki (w) 
18. Widzew Łódź 26 1 7 5 6 16 2 0 11 13 29 19-45 16 Chojniczanka (d) 

Legenda: M - mecze, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki. Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, B - bramki ogółem, d - dom, w - wyjazd. (RES) 
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Piłka nożna //IV liga// 

Wynik remisowy nie 
krzywdzi żadnej ekipy 
Wiele emocji było w Pelplinie, 
gdzie Wierzyca rywalizowała 
z Druteksem-Bytovią n Bytów. 
Gospodarze liczyli na pełną pu
lę, ale zawiedli się, gdyż musie
li przełknąć gorycz porażki 0:1. 
Trzeba zaznaczyć, że goście by
li wzmocnieni graczami z sze
rokiej kadry pierwszoligowej. 
Jedyna bramka meczu została 
zdobyta w 10. minucie. Z pra
wej  strony Mateusz Michalski 
posłał dośrodkowanie na gło
wę Bartłomieja Chojnackiego, 
a ten umieścił ją w siatce. 

Bytowianie przez 30 ostatnich 
minut grali w dziesiątkę, bo 
po dwóch żółtkach czerwień 
zobaczył Karol Piątek. Bardzo 
dobrze bronił golkiper z Byto
wa, Nikodem Kowalczuk. 
WIERZYCA PELPLIN-DRUTEX-BYTOVIAII 

BYTÓW 0:1 (0:1). 
Bramka: 0:1 Bartłomiej Chojnacki (głową-10). 
Dnitex-Bytoviall: Kowalczuk, Hinc (85 Zimoń), 
Galikowsk, Bajić, Mariusz Szmidke, Kikut, 
Chojnacki, Piątek , .awkonsekwencji *,  
Michalski, Kuklis (90 Rachwał), Stenka (65 
Cybula). • 

(FEN) 

Damian Formela został 
katem Powiśla Dzierzgoń 
Do soboty Powiśle było liderem 
tak zwanej tabeli wiosny 
i po sześciu grach miało 14 
punktów. W Dzierzgoniu liczo
no na kolejną pełną pulę. Nie
stety, mocno się przeliczono, bo 
dzierzgońska drużyna doznała 
pierwszej porażki 1:2 w rundzie 
rewanżowej i było to w kon
frontacji z Pogonią Lębork. 
Lęborczanie na ten wyjazdowy 
sukces w Dzierzgoniu czekali 14 
lat. W roli kata Powiśla wystą
pił Damian Formela. Lęborski 
napastnik był świetnie dyspo
nowany strzelecko i zdobył 
dwie bramki. Od początku me
czu pogoniści starali się grać 
rozsądnie. Ich akcje były prze
myślane i przyniosły powodze
nie. Z kolei gospodarze próbo
wali zmienić niekorzystny wy
nik, ale nie znaleźli sposobu 
na dobrze dysponowaną Po
goń. Przyjezdni okazali się lep
si. Z kolei gospodarze zaprezen-

Rezerwy Bytovii 
lepsze od Gryfa 

towali chaotyczne akcje i tylko 
raz udało im się zmylić czuj
ność lęborskiej obrony. 
- Cieszę się, że zespół zrealizo
wał założenia taktyczne 
- stwierdził Waldemar Walkusz, 
trener z Lęborka. - Nasza gra 
z meczu na mecz wygląda co
raz lepiej. Do naszego konta do
pisaliśmy trzy kolejne punkty. 
W siedmiu meczach zdobyli
śmy szesnaście oczek i to jest 
o jeden punkt więcej niż w ca
łej rundzie jesiennej. Chcemy 
być nadal skuteczni i utrzymać 
wiosenne przodownictwo - do
dał szkoleniowiec Pogoni. 
POWIŚLE DZIERZGOŃ-POGOŃ LĘBORK 12 

(1:1). 
Bramki 0:1 Damian Formela (8),1:1 Jacek Bykowski 

(głową-37), 1:2 Formela (56). 

Pogpń: Katzor, Haraszczuk, Pietrzyk, Kochanek, 
Stankiewicz. B.Rekowski (56Janowicz), 
Miszkiewicz, Morawski (72 Hanz), Byczkowski (80 
Skibicki), Sychowski (88 Sadowski), Formela. 
• (FEN) 

• Gryf Słupsk stracił kolejne pierwsze punkty. Łukasz Stasiak tym razem został zastopowany przez 
defensorów Bytovii II 

• Damian Formela zdobył dwa gole dla lęborczan w Dzierzgoniu. 
Pogoń ma bardzo dobrą wiosnę 

Drugiej porażki z rzędu dozna
li piłkarze Gryfa Słupsk. Tym 
razem ulegli 0:1 rezerwom 
Bytovii Bytów, wzmocnionym 
graczami pierwszego zespołu. 

Jarosław Stencel 
jaroslaw.stencel@gp24.pl 

Na początku z kilku metrów 
po ziemi Łukasz Stasiak próbo
wał zaskoczyć Mateusza 
Oszmańca, ale ten trącił piłkę 
końcami palców. Potem nie do
sięgną! piłki Patryk Pytlak 
po dośrodkowaniu Kamila 
Oblizajka. Pierwszą groźniejszą 
akcję goście przeprowadzili do
piero w 31. minucie. Z17 me
trów uderzał Bartłomiej 
Chojnacki, Kamil Gołębiewski 
odbił piłkę. Do bramki wbił ją 
Piotr Kuklis, ale był na pozycji 
spalonej. Siedem minut potem 

po dośrodkowaniu Jarosława 
Felisiaka z lewej strony, głową 
uderzył w kierunku dalszego 
rogu Stasiak, jednak fantastycz
ną interwencją popisał się 
Oszmaniec. Tuż przed przerwą 
to jednak goście objęli prowa
dzenie. Podanie Mateusza 
Michalskiego z prawej strony 
wykorzystał strzałem z 7 m Ma
ciej Stenka. Z16 metrów potęż
nie strzelił Oblizajek i piłka tra
fiła w spojenie słupka z po
przeczką. W tej samej akcji jesz
cze Oszmaniec obronił strzał 
z dystansu, a potem Oblizajka 
tuż przed bramką zastopował 
Mariusz Szmidke. Po przerwie 
ponownie strzału z dystansu 
spróbował najaktywniejszy 
wśród słupszczan Oblizajek, ale 
piłka, odbiwszy się od Tomasza 
Galikowskiego, trafiła tylko 
w boczną siatkę. Po rzucie roż
nym dobrą okazję miał Felisiak. 

Z10 metrów uderzył silnie, ale 
i nad poprzeczką. Na pojedy
nek biegowy (szkoda, że była to 
tylko jednostkowa próba) 
z Galikowskim zdecydował się 
Stasiak. Wyprzedził go i do-
środkował z prawej strony. Szu
kał Patryka Pytlaka, ale sytua
cję wyjaśnił Michalski. W 73. 
min z prawej dośrodkował 
Stenka i z pierwszej piłki ude
rzył Szmidke, trafiając w słu
pek. Chwilę potem Gołębiewski 
odbił strzał Kuklisa. # ©® 
Gryf Słupsk - Bytoviall Bytów 0:1(0:1). 
Brandta: 0:1 Maciej Stenka (44) 

Gryf: Gołębiewski-DJęcek. Bobrowski , 
K.Klaw0cowski (82 Gartiowski), Schulz. 
K.OMizajek, ŚwkizińskL D.Mfkułski (74 
Gok), Pytlak, Felisiak. Stasiak. 

BytcwialŁ Oszmaniec-IGkut .Juraszek. 
Gafikowski (82 tRadiwal), Michalski 
(90 AJłmc),Kukfo,0kuno. Mariusz 
Szmidke. Wojadi. Chojnacki. Stenka (88 
Zimoń). 

Niespodzianka 
Jantara Ustka 

Po zwycięskim meczu na włas
nym boisku z Gryfem Słupsk, 
Jantar Ustka przegrał 
w Kolbudach z GKS 1:3. 
Ustczanom mecz nie układał 
się od samego początku. Już 
w 6. minucie spotkania wycho
dzącego sam na sam z Wojcie
chem Wilhelmem napastnika 
gospodarzy nieprzepisowo za
trzymał Sebastian Boszke 
i przez arbitra odesłany został 
do szatni. Grający niemal przez 
cały mecz jantarowcy walczyli 
dzielnie, ale ostatecznie musie
li uznać wyższość GKS. 
Do przerwy utrzymał się rezul
tat bezbramkowy i uczciwie 
trzeba przyznać, że jantarowcy, 
choć grający w osłabieniu, to 
jednak sprawiali dużo lepsze 
wrażenie niż gospodarze. 
Po zmianie stron przewagę 
ustczan na bramkę po podaniu 
Iwańskiego zamienił Kopciń
ski. Jantar strzelił bramkę, ale 
stracił cały swój impet. Chwilę 
później gospodarze za sprawą 
Późniaka doprowadzili do re
misu, a dosłownie 2 minuty po
tem cieszyli się, po pewnie wy
konanej jedenastce przez Bor
kowskiego, z prowadzenia 2:1. 
Jantar próbował odrobić stratę, 
ale brakowało pomysłu, a z cza
sem i sił. W 92. minucie za dru
gą i w konsekwencji czerwoną 
kartkę z boiska zejść musiał 
Piechowski. MKS Jantar Ustka - GKS Kolbudy 3:1 (0:0) 
Bramki: 0:1 Kopciński (51), 1:1 Późniak (57), 2:1 Bor
kowski (59), 3:1Pastuszka (93). 

MKS Jantar Ustka: Wilhelm, Kozera (Cudziło 66), 
Boszke czk, Oleszczuk, Iwański, Mytych, 
Piechowski czk, Barnik, Kopciński (Kozerkiewicz 
75), Patyk, Jarosiewicz (Terefenko 68). 

Pozostałe wyniki spotkań w 24. kolejce IV ligi: 
Amator - Jaguar, Start - Olimpia 3:0 - walkower, 

Centrum- MKS 3:2 (2:1), Koral - KP 0:3 - walko-

Tabela M P BZ-BS 

1. Wierzyca Pelplin 24 57 59-20 
2. Gryf Słupsk 24 53 77-24 
3. KP Starogard Gd. 24 49 57-28 
4. Jantar Ustka 24 44 45-31 

5. Jaguar Gdańsk 23 41 46-34 
6. Centrum Pelplin 24 42 54-34 
7. Anioły Garczegorze 23 38 30-16 

8. Drutex-Bytovia II Bytów 24 40 53-42 
9. Powiśle Dzierzgoń 24 35 44-30 
10. GKS Kolbudy 24 36 61-37 
11. Pogoń Lębork 24 33 32-34 
12. MKS Władysławowo 24 29 36-43 
13. Start Miastko 24 30 36-55 
14. GOSRiT Luzino 23 26 24-45 
15. Polonia Gdańsk 24 14 26-46 
16. Amator Kiełpino 23 3 16-117 
17. Koral Dębnica 24 19 30-54 
18. Olimpia Sztum 24 11 16-57 
Legenda-. mecze, punkty, bramki zdobyte/stra
cone. • (FEN,MSUR) 
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Piłka nożna 

Osiem goli w Kępicach 
Klasa A i B  

5. GKS Kołczygłowy 15 27 31-28 
Klasa A i B  6. Leśnik Cewice 15 24 38-25 

7. Granit Koczała 16 20 25-30 

Po przerwie ruszyły także roz 8. Arkonia Pomysk Wielki 16 19 39-41 

grywki klasy B. 9. Myśliwiec Tuchomie 15 18 27-27 

10. Stegna Parchowo 15 17 31-37 

KLASA A 11. SSPN Malczkowo 16 13 27-57 

Grupa 1: Unia Korzybie - Rowokół Smołdzino 12. Grom Nakla 15 11 19-38 

H Chrobry OiartHOWo-Potonez Bobrowniki 13. Dolina Gałąźnia Wielka 14 6 15-34 

&1,Start tebien-JantariaPobkxie 25, Gafbar 
nia Kępice - Słupia Kwakowo 7:1, Błękitni 
Główczyce - Barton Barcino 5:1, Sokół 
Szczypkowice - Wybrzeże Objazda 1:4 Słupia 
Chamowo - Echo Bie$owke4.-0. 

1. Wybrzeże Objazda 17 41 45-18 

KLASA B 
Grupa I: Granit Korezewo-Szansa Siemianfce 

6:2, Unison Machowino - Vidoria Słupsk 3-2. 

Smoki - Grab Grapice 11KS Włynkówko - KS 

Zaleskie 4:0, Zenit - Sokół Kuieszewo 12. 
2. Garbarnia Kępice 17 40 73-11 1. Granit Kończewo 10 23 33-20 
3. Chrobry Charbrowo 17 36 41-18 2. Smoki Podole Małe 10 22 22-18 
4.SokółSzczypkowice 17 34 52-36 3. Victoria Słupsk 10 21 50-20 
5. Polonez Bobrowniki 17 34 40-27 4. Szansa Siemianice 10 16 21-24 

6. Echo Biesowice 17 29 36-37 5. Unison Machowino 10 13 23-19 

7. Jantaria Pobłocie 17 25 33-41 6. KSWłynkówko 10 12 19-15 

8. Błękitni Główczyce 17 24 24-38 7. Sokół Kuleszewo 10 12 20-21 

9. Słupia Charnowo 17 22 31-34 8. Zenit Redkowice 10 9 21-23 

10. Unia Korzybie 17 21 42-42 9. KS Zaleskie 10 6 11-33 

11. Rowokół Smołdzino 17 14 25-39 10. Grab Grapice 10 5 13-40 

12. Słupia Kwakowo 17 14 16-39 Grupa ił: WKS Nożyno - Błękitni Motarzyno 33, 

13. Barton Barcino 17 9 21-53 Dąb Kusowo- Baza 44 Siemkowice 3Ą Koral 

14. Start Łebień 17 2 9-54 Maszewo - Victoria Dąbrówka 1:4, Magie 

Grupa II: Skotawa Budowo - Leśnik Cewice 
3:3, Myśliwiec Tuchomie - Stegna 

Niezabyszewo-Urania Udorpie 33. 

I.Dąb Kusowo 9 22 25-10 
Parchowo 3:1, Dolina Gałąźnia Wielka - 2.Magic Niezabyszewo 9 20 29-13 
Granit Koczała 0:1, Grom Nakla - IKS 3.Urania Udorpie 9 18 26-16 
Łebunia 1:1, GKS Kołczygłowy - SSPN 4.Victoria Dąbrówka 9 14 19-14 
Malczkowo6:1. Brda II - Arkonia Pomysk 5.Sparta Konarzyny 8 12 27-18 
Wielki Ł3, Pauza: Sokół Wyczechy. 6.Błękitni Motarzyno 9 9 17-22 
1. LK5 Łebunia 16 36 44-16 7.Baza44Siemirowice 9 8 7-18 
2. Skotawa Budowo 16 35 44-28 S.Koral Maszewo 9 7 12-25 
3. Sokół Wyczechy 15 32 33-25 9.WKS Nożyno 9 2 11-37 
4. Brda II Przechlewo 16 29 36-23 (STEN) 

Lekkoatletyka 

Był SKLA, jest Fenix 
^ " R S  T t f i  
Zmiana 

Nie ma już w Słupsku SKLA. 
Klub zakończył działalność, 
a w jego miejsce powstał 
Fenix. Ma już pierwsze sukce
sy na swoim koncie. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Pierwszą zawodniczką Feniksa 
Słupsk, która wystartowała 
w imprezie sportowej była trzy
nastoletnia Zosia Flis. Ona bra
ła udział w prestiżowych zawo
dach w skoku o tyczce, XX Fe
stiwalu Skoku O Tyczce im. 
Walentego Wejmana w Gdyni. 
Flis skacząc z całą czołówką 
dziewcząt w kraju zajęła trze
cie miejsce z wyhikiem 2,30 m. 
To trzeci wynik w Polsce w ka
tegorii dzieci starszych. - Co 
ciekawe Zosia skakała po raz 
trzeci w życiu o tyczce, zazwy
czaj startuje w skoku wzwyż. 
Ostatnio wygrała zawody 
w Sławnie z wynikiem 155 cm, 
to- najlepszy wynik w Polsce 
trzynastolatek. Z powodzenie 
skacze też w dal, je j  rekord 
4,93m - opowiada o swojej za
wodniczce jej  szkoleniowiec 
Ewa Grecka. Ona jest także wi
ceprezesem do spraw sporto

• Zosia Flis wywalczyła trzecie miejsce w zawodach w Gdyni, 
chociaż w Słupsku nie miała ostatnio gdzie trenować 

wych nowopowstałego pod
miotu. 
Fenix powstał w miejsce będą
cego w stanie likwidacji SKLA 
(Słupskiego Klubu Lekltiej At
letyki) Słupsk. Klub po zmianę 
władz nie otrzymał dotacji 
od miasta na działaność w 2015 
roku. Aby uciec od długów cią
żących na SKLA klub został zli
kwidowany, a w jego miejsce 

powstał nowy. Fenix to kolejna 
lekkoatletyczna nazwa w Słup
sku. Wcześniej przedstawicie
le „Królowej sportu" nad Słupia 
reprezentowali SKLA, Gryfa 
czy jeszcze w latach 70.-tych 
XXwieku-Piasta. 

- Oficjalnie istniejemy od 10 
kwietnia. Jest decyla z urzędu 
miasta. Papiery dostaliśmy 
od 15 kwietnia, w najbliższy 

wtorek będziemy mieli już no
wy NIP. Obecnie także staram 
się o nowych sponsorów dla 
klubu, którzy pomogliby nam 
w prowadzeniu działalności. To 
bardzo trudna sprawa - mówi 
Dariusz Kordoński, nowy pre
zes klubu. Jest on także likwi=~*-
datoremSKLA. 

Do Feniksa przepisują się za
wodnicy, którzy reprezentowa
li do tej pory SKLA. Klub urzę
duje i funkcjonuje jak dawnej, 
na najwięszym słupskim obiek
cie stadionie 650-lecia przy ul. 
Madalińskiego. Na razie Feniks 
czeka na dotację z urzędu mia
sta, na 2015 rok ma ona wynieść 
75 tysięcy złotych. Część z tej 
sumy chciałąby jednak takż 
edostać fukcjonująca także 
w Słupslku Akademia Małego 
Lekkoatlety. 
Na razie do Feniksa nie zapisa
ła się jeszcze najbardziej obec
nie znana zawodniczka SKLA 
Słupsk - Marcelina Witek. Osz-
czepniczka, która ma szansę 
powalczyć o wyjazd na igrzy
ska olimpijskie w 2016 roku 
w Rio de Janeiro w Brazylii (to 
jedyna obecnie szansa Słupska 
na posiadanie ewentualnego 
uczestnika igrzysk olimpij
skich) ma także propozycje 
z SKLA Sopot.# 
©® 

Piłka nożna//Słupska klasa okręgowa// 

Prime Food Brda Przechlewo nadal na czele tabeli klasy okręgowej 
Wyniki, strzelcy > składy 

Piast Człuchów - IGDamnka 3:1 (3.-0). 
Bramki: 1:0 Andriy Badyan (rzut karny - 32), 2:0 

Łukasz Czarnowski (36), 3:0 Michał Babiński (45), 

3:1 Wojciech Michalski (rzut wolny -83). 
Piast: Paciorek, B. Wójcik, Badyan, Obarzanek (54 

Kołter), Zachajczuk, Ł. Bednarek (76 Duraj), Świa

dek (65 Cyzman), Babiński, Wachnik, Łukasz 
Czarnowski, Urbaniak (74 Pencarski). 

KS Hermann, Wojciech Pytlak, Kotkowski, Mar

cin Wiśniewski (66 Ryta), Krzysztof Wiśniewski, 

Tomasz Kozłowski, Jaśkiel (77 Aleksander 

Michalski), Terefenko, Michał Golański, Wojciech 
Michalski, Wójcik. 
Primel̂ BniaPrzechlewo-GTSCzarna Dą
brówka 7:0 (3:0). 

Bramki: 1:0 samobójcza (19), 2:0 Marcin Szopiński 
(40). 3:0 Michał Wiricus (43), 4:0 M. Wirkus (rzut 
kamy - 61), 5:0 M. Wirkus (69), 6:0 Piotr 
Kwietniewski (77), 7:0 Damian Chrapkowski (87). 
Prime Food Brda: Tandecki, Bukowski, Pilarski, 
Gleb(70WamieHo), D. Chrapkowski, Gołunski, 
M. Szopiński, Czamotta, Bartel, Kwietniewski 
(82 Tomaszewski), M. Wirkus. 

GTS: Gawin, Paweł Szczegielniak, Biernat, Artur 

Toporek, Ciepłuch (75 Dawidowski), Sobisz, Ja

kub Gralak, Przemysław Toporek, Mułyk, Witka 
(65 Duszkiewicz), Naderza (70 Kulik). 

Lipnkzanka Lipnica Słupia Kobylnica 13(0:1). 
Bramki: 0:1 Bartłomiej Bielańczuk(23),l:l Krzysz

tof Kiełpiński (59), 1:2 Dariusz Kochański (90), 
1:3 Kamil Setny (90+1). 

Lipniczanka: Marcin Czapiewski, Krystian 
Czapiewski, Bastian Brzeziński, Drobiński(70 
Adrian Kuik Studziński), Tywusik, Bartosz 
Wójcik. Bartelik (76 Swiontek Brzeziński), 
Szada Borzyszkowski, Wiak, Górski, 

Kiełpiński. 

Słupia: Więcek, Lenkiewicz, Kazimierczak, Graś, 
Kunicki, Kochański, Jakub Czerwiński (88 
Sztajnke), Kania, Gołaszewski, Bielańczuk, Set-

gy 
MKSDebrzno-SpaftaSycewice 3:10.0). 
BramktK) Szymon Malmon (10), 2:0 Paweł 
Wegner (42), 3:0 Wegner (50), 3:1 Patryk Nitsche 

( a  
MKS: Słonka, Wojciech Taras, Ryhanycz, Szostek, 
Dariusz Zabrocki, Marczak (46 Lica), Władyczak, 
Kawczak(62 Płóciennik), Staika, Malmon (76 
Biszczanik),Wegner (78 Klejdysz). 

• Słupia postarała się 
o niespodziankę w Lipnicy 

SpartaStrzelecki, Nitsche, Mateusz Mytych, Ma
teusz Domański (67 Adkonis), Jarosław Burak, 
Giersz, Gemza, Rafał Wasiak, Wojciech Luzak, 

Ogórek (62 Ostrowski), Marek Wasiak. 
Stal Jezierzyce - Czarni Czarne 3:1(0:0). 
Bramki: 1.0 Mateusz Karbowiak (rzut kamy - 61), 

1:1 Łukasz Zych (63), 2:1 Adrian Kostrzewski (82), 

Diament Marek Stoltman, Bartosz Stoltman, 
Narłoch, Wólczyński, Smoluchowski, Dawid 
Komiak (46 Kamil Kępa), Kundro (88 Mateusz 
Gostomski),Borowiński, Mateusz Grzybek,Rafał 
Kępa (57 Bronka), Beger (79Krzaczkowski). 

Karol Pęplino - SwePol link Bruskowo Wielkie 2:1 
(OK)) 

błoński, Przytuła (70 Tracz), Borzyszkowski, 

Soldatke. 
Zawisza: Olejnik, Krzysztof Petryszyn (70 
Soldatke), Pranczk (78 K. Zblewski), Kosiński (46 
Bartłomiejczuk, Władysław Petryszyn (46 
Kwasigroch), Treder, Nogieć, Barniak, Mateusz 
Petryszyn, Jakuć# 

3:1 Seweryn Mularczyk (88). Bramki; 0:1 Damian Łepek (67), 1:1 Paweł Gorzała 
Stal: K. Szymański, Żurek (64 Michalak), Pakuła, (71 - kamy), 2:1 Marcin Tomaszewski (81). Tabela M P BZ-BS 

Kiełczykowski (80 Kostrzewski), Mularczyk, Karol: Białczyk, Bartłomiej Czapiewski {Q. 1. Prime Food Brda Przechlewo!9 52 80-16 

Skóra, Mieanikowski (53 Grabowski), M. Barchanowski), Karol Petrus, Adamski, 2. Piast Człuchów 20 41 55-31 
Karbowiak, Mateusz Rawski, Rafał Rawski, Rodziewicz (54 Borecki), Michał Lubański, Gorza 3. Kaszubia Studzienice 20 40 52-34 
Perlański. ła (90+1 Patryk Lubański), Mikłaszewicz, 4. Zawisza Borzytuchom 20 38 53-37 

Czarni: Greczyszyn, Rapa, Łukasz Zych, Wypych, Gołąb, Tomaszewski (86 Kostka). 5. Karol Pęplino 20 38 32-23 
Gumowski (88 Wit). Krawczuk, Littwin, Jaku SwePoł Link: Falkowski, T. Szymański, Rejak, Ma 6. MKS Debrzno 20 37 62-35 
bowski, Szwałek, Dominik Czarnowski (65 zur, Marciszewicz, K. Golański(65 Klimczuk), 7.SwePol Link Bruskowo W.20 31 47-30 

Szczepanek), Jaroszyński, Wrona. Bednarek, Kąkol (65 Mrowieć), Łepek, Michalak, 8. KS Damnica 20 31 45-39 

Skotawia Dębnica Kaszubska - Diament Zagórowski. 9. Diament Trzebielino 20 30 44-36 
Trzebielino 02 (0.-0). Kaszubia Studzienice-Zawisza Borzytuchom 3:1 10. Słupia Kobylnica 20 26 41-45 

Bramki: 0:1 Adrian Kundro (56), 0:2 Jakub Bronka (2:1). 11. Lipniczanka Lipnica 20 21 32-61 

(79). Bramki: 1:0 Marcin Przytuła (33), 2:0 Przytuła 12. Czarni Czarne 19 19 31-45 
Skotawia: Smutek, Wójciak, Malkiewicz, (43), 2:1 Mateusz Nogieć (45), 3:1 Michał 13. Stal Jezierzyce 20 20 36-50 
Rowiński (83 Serafin), Plata, Strzałba (64 Borzyszkowski (90+3). 14. Sparta Sycewice 20 17 46-76 

Powierza), Patryk Dudziński (80 Jenczyk), Ko Kaszubia:! Pela, Zaborowski, Stoltman, 15. Skotawia Dębnica Kasz. 20 11 28-67 

walczyk (46 Bartosz Dudziński), Jakub Cech, Augustynowicz (60 Dułak), Wajs (90+4 16. GTS Czarna Dąbrówka 20 5 9-66 
Terkiewicz, Zbigniew Obiizajek. GierdalskD, Kreft (90+2 Prądziński), Pawelski, Ja- ( F E N ) # © ®  

N 
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Piłka nożna, sporty halowe //Ligi zagraniczne, podnoszenie ciężarów// 
mmmmm 

Cristiano Ronaldo 
pomógł w zwycięstwie 
Piłka nożna 

Kołejne trzy punkty na swoje 
konto zapisali pHkarze Realu 
Madryt. Jedną z bramek dla 
królewskich zdobył Cristiano 
Ronaldo. 

Jarosław Stencel 

jaroslaw.stencel@gp24.pl 

Liga angielska 
Aston Villa - Queens Park 3-3 (Benteke 10. 
33.83- M.Phillips7.Hill55.Austin78). 
Crystal Pałace - West Bromwich O j  ( 1  
Morrison 2. C. Gardner 53). Everton -
Burnley 1:0 (Mirallas 29). Leicester -
Swansea2:0 (Ulloa15.King89).Stoke-
Southampton 2:1 (M. Diouf 47. Adam 84 -
Schneiderlin 22). Chelsea - Manchester 
United 1:0 (Hazard 38). Manchester City -
West Ham 2:0 (Collins 18-samobójczy. 
Aguero 36). Newcastle - Tottenham 1-3 
(Colback 46 - Chadli 30. Eriksen 53. Kane 
90). Hull -Liverpool (przełożony 
na 28.04). 

1. Chelsea 32 76 65-26 
2. Arsenał 32 66 63-32 

3. Manchester United 33 65 59-31 
4. Manchester City 33 64 67-34 

5. Liverpool 32 57 47-36 
6. Tottenham Hotspur 33 57 53-47 
7. Southampton 33 56 45-24 
8. Swansea 33 47 38-42 
9. Stoke 33 46 38-41 

10. West Ham 33 43 42-42 
11. Crystal Pałace 33 42 42-45 
12. Everton 33 41 41-43 
13. West Bromwich 33 36 32-46 
14. Newcastle 33 35 34-54 
15. Aston Villa 33 32 24-45 
16. Sunderland 32 29 25-48 
17. Leicester 32 28 34-51 
18. Hull City 32 28 29-45 
19. QueensPark Rangers 33 26 38-59 
20. Burnley 33 26 26-51 

czone po zamknięciu wydania. Fiorentina -
Hellas Verona - mecz dzisiaj 

1. Juventus 31 73 59-15 

2. Lazio 31 58 58-30 

3. AS Roma 31 58 42-23 

4. Napoli 30 50 50-37 

5. Sampdoria 31 50 38-31 

6. Fiorentina 30 49 43-34 

7. Genua 31 44 43-36 

8. Torino 31 44 36-33 

9. AC Milan 30 42 44-37 

10. Inter 30 41 46-37 

11. Palermo 31 41 44-45 

12. Sassuolo 31 36 37-46 
13. Chievo Werona 31 36 23-32 

14. Udinese 31 35 34-42 
15. Empoli 31 34 32-37 

16. Hellas Werona 30 33 36-54 
17. Atalanta 31 30 27-42 
18. Cesena 31 23 28-53 
19. Cagliari 30 21 35-58 
20. Parma 31 13 26-58 

Primera Division 
Levante - Espanyol 2:2 (Simao 21. Viclor 
Casadesus 88 - Vazquez 18, F. Caicedo 45). 
Barcelona - Valencia 1-0 (Suarez 1. Messi 
90), Deportivo La Coruna - Atletico Madryt 
V2 (Oriol Riera 78 - Griezmann 5.22). Real 
Madryt - Malaga 3:1 (Sergio Ramos 24. 
James 69. Cristiano Ronaldo 90 - Juanmi 
71). Athletic Bilbao - Getafe 4:0 (Aduriz 45 
karny. 47. Ibai 79. M. Susaeta 87). Rayo 
Vallecano - Almeria 2:0 (Amaya 23. Miku 
90). Granada - Sevilla 1:1 (Mainz 16 - Mainz 
69-samobójczy), Villarreal - Cordoba. 
Eibar • Celta - mecze zakończone po zam
knięciu wydania. Dzisiaj spotkanie: Elche -
Sociedad. 

Serie A 
Sampdoria - Cesena 0:0. Juventus - Lazło 
2:0 (Tevez 17. Bonucci 28). Sassuoło -
Torino 1:1 (Bemardi 45-karny -
Quagliarella 59-kamy). Roma - Atalanta 1:1 
(Totti 3-karny - Denis 23-kamy). Palermo -
Genua 2:1 (Choczew % 30 - Falque 52). 
Empołi - Parma 72 (Maccarone 32. Tonelli 
45 - Lodi 19. Bełfodil 73). CMevo - Udinese 
1:1 (Pellisier 39 - Cesar 72-samobójcza), 
Cagliari - Napoił Inter - AC Milan - zakon-

1. Barcelona 32 78 89-19 

2. Real Madryt 32 76 95-28 
3. Atletico Madryt 32 69 61-26 
4. Valencia 32 65 56-25 
5. Sevilla 32 63 58-37 
6. Villarreal 31 51 44-30 
7. Malaga 32 46 35-38 
8. Athletic Bilbao 32 43 32-37 
9. Espanyol 32 42 39-40 

10. Rayo Vallecano 32 41 38-59 
11. Celta Vigo 31 39 36-34 

12. Sociedad 31 38 36-42 
13. Getafe 32 36 28-45 
14. Eibar 31 31 28-43 

15. Elche 31 31 26-54 
16. Levante 32 29 30-60 
17. Almeria 32 28 27-52 

18. Deportivo La Coruna 32 28 28-51 
19. Granada 32 25 21-57 
20. Cordoba 31 19 21-51 

Anml 
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Zawodnik Budowlanych Opole w rwaniu uzyskał 185 kg. Zagwarantowało mu to mały złoty medal 
w tej konkurencji. W podrzucie dołożył 223 kg. W dwuboju uzyskał łącznie 408 kg 

Bartłomiej Bonk jest 
mistrzem Europy 

Cristiano Ronaldo zdobył gola przeciw Maladze. Z lewej zawodnik 
gości - Morales - V 

Podnoszenie ciężarów 

Bartłomiej Bonk okazał się naj
lepszy pockzas zawodów (105 
kg)wmistrzostwach Europy, 
które odbywały się w gruziń
skim Tbifisi. 

Jarosław Stencel 

Z Gruzji polska reprezentecja 
wróciła w niedzielą rano i spot
kała się w Hotelu Warsaw 
Airport podczas powitalnego 
śniadania z ministrem sportu 
i turystyki Andrzejem Bierna
tem. 

- Cieszę się z waszych sukce
sów, składam serdeczne gratu
lacje, szczególnie gratuluję mi
strzowi Europy. Poznałem pa
na Bonka podczas igrzysk 
w Londynie, wtedy on, skrom
nie, nie chciał mówić o swoich 
szansach medalowych. Inni ko

ledzy oceniali siebie bardziej 
pozytywnie. Następnego dnia 
to tylko on zdobył krążek olim
pijski, oni nie... - można prze
czytać na stronie Polskiego 
Związku Podnoszenia Cięża
rów. 

Bonk jest człowiekiem 
po przejściach, ale można się 
przekonać, że to tylko go 
wzmocniło. W Gruzji był zde
cydowanie najlepszy w kat. 105 
kg. 

- Jechałem do Tbilisi po ten 
krążek, wcale tego nie kryłem. 
Wiedziałem, że jestem w dobrej 
formie, miałem nadzieję, że 
ciężka praca, jaką na treningach 
wykonuję od kilku miesięcy, da 
efekty. Ale sport jest zawsze ry
zykiem, nie można przewidzieć 
kontuzji, załamania formy, 
„złego dnia". Po pierwszym 
spalonym boju w rwaniu 
do 180 kg bardziej się skoncen
trowałem i już poszło - mówił. 

W tej samej kategorii wago
wej brązowy medal wywalczył 
Arkadiusz Michalski. 

- Początek w rwaniu nie był 
dobry, zastanawiałem się, co się 
dzieje. Nie jestem mistrzem 
w tym boju, ale gdy dwa razy 
sztanga mi spadła, pojawiły się 
obawy. Na szczęście na krótko, 
w podrzucie powalczyłem 
o podium i się udało - cieszył 
się. - Plan został zrealizowany, 
szczególnie cieszy mnie, że 
wszyscy zawodnicy dobrze 
startowali w podrzucie - doda
wał trener kadry mężczyzn Ry
szard Soćko 

Reprezentantka Lechii 
Sędziszów Magdalena Pasko 
w kat. +75 kg zajęła siódme 
miejsce. Zawodniczka miała 
pecha, bo na kilka tygodni 
przed startem doznała kontuzji 
przedramienia i w Gruzji nie 
mogła mieć stuprocentowej dy
spozycji. • 

Asysta Roberta Lewandowskiego 
Bundesiiga 

Brema dopiero po karnym po 1 Bayern 29 73 76-13 
Bundesiiga konał HSV.S 2. Wolfsburg 28 60 62-30 

Jarosław Stencel 

jaroslaw.stencel@gp24.pl 

Wyniki 29. kolejki: 3. Leverkusen 29 54 56-31 
Jarosław Stencel 

jaroslaw.stencel@gp24.pl 
Eintracht Frankfurt - Borussia 4. Borussia M-gl. 29 54 44-22 

Jarosław Stencel 

jaroslaw.stencel@gp24.pl Moenchengladbach 0:0, Borussia 5. Augsburg 29 42 36-37 
Dortmund - Paderborn 3:0 6. Schalke 28 41 37-31 

Tym razem napastnik repre (H.Mkhitaryan 48, Aubameyang 55, 7. Werder 29 38 44-57 
zentacji Polski Robert Lewan Kagawa 80), Leverkusen - Hannover 4:0 8. Hoffenheim 29 37 43-47 
dowski nie zdobył gola dla (Toprak 20, Brandt 40. KPapadopoulos 9. Borussia D. 29 36 38-37 
Bayernu Monachium. 49, Kiessiing 70), Hoffenheim - Bayern 10. Eintracht 29 36 51-57 

Miał jednak swój udział 0:2 (Rode 38, Beck 90-sam.), Hertha - FC 11. Mainz 29 34 40-41 
przy pierwszym golu, którego Koeln 0:0, Freiburg - Mainz 2:3 (Mehmedi 12. FC Koeln 29 34 29-35 
zdobył Sebastian Rode. Dobry 81, Schmid 90 - Okazaki 39,45, Maili 84), 13. Hertha 29 34 34-45 
mecz rozegrała Borussia Augsburg - Stuttgart 2:1 (Werner 7, 14. Freiburg 29 29 29-39 
Dortmund, w barwach której 75 Bobadilla 73 - Ginczek 22), Werder Brema 15. Hannover 29 29 32-49 

minut na boisku przebywał Ja - Hamburger 1:0 (Di Santo 84-karny), 16. Paderborn 29 27 25-56 
kub Błaszczykowski. We wczo Wolf sburg - Schalke - mecz zakończony 17. Stuttgart 29 26 32-53 
rajszym spotkaniu Werder po zamknięciu wydania 18. Hamburger 29 25 16-44 

• f f f f f p p p p l  1 V I L 1  :4 Ei leILE 
mmmmmm 

Wyjazdowe 
zwycięstwo PSG 
Zażarta jest walka pomiędzy 
liderami ligi francuskiej. 
Kolejne trzy punkty 
na swoje konto zapisali pił
karze Paris Saint Germain, 
którzy wygrali na wyjeździe 
w Nicei. Wczoraj lepsze 
0 dwie bramki od Bordeaux 
okazało się Lille. 

Wyniki 33. kolejki: Nantes - Marsylia 1:0 
(Gakpe 20), Nicea - Paris St. Germain 13 
(Bodmer 45 - Pastore 39,63, Cavani 69-
karny). Guingamp - Evian Thonon Gaillard 
1:1 (Beauvue 44 - Blandi 50), Bastia - Reims 

1 2 (Sio 47 - Ngog 5, Mandi 45), Lorient -

Toulouse 0:1 (Braithwaite 28), Metz - Lens 

3:1 (Malouda 13, Sarr 57-karny, Maiga 79 -

Aristotle Madiani 89), Monaco - Rennes 1:1 

(Bernardo Silva 28 - Habibou 87), Lille -

Bordeaux 2:0 (Roux 13, Traore 90), 

Montpellier - Caen 1:0 (Milton 4), Lyon - St. 

Etienne - mecz zakończony po zamknięciu 

wydania. 

1. Paris St. Germain 32 65 61-31 
2. Olympique Lyon 32 64 62-25 
3. Monaco 33 59 40-23 
4. Olympique Marsylia 33 57 62-36 
5. St. Etienne 32 56 39-25 
6. Girondins Bordeaux 33 54 41-40 
7. Montpellier 33 52 43-34 
8. Lille 33 50 33-27 
9. Rennes 33 46 33-38 

10. Nantes 33 43 26-33 
11. Nicea 33 41 37-42 
12. Guingamp 33 40 34-46 
13. Caen 33 38 46-49 
14. Reims 33 38 39-55 
15. Toulouse 33 38 35-52 
16. Bastia 33 37 32-41 
17. Evian Thonon Gaillard 33 37 35-50 
18. Lorient 33 35 34-45 
19. Metz 32 29 28-45 
20. Lens 33 26 29-52 
(STEN) 
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Lotto 
Multi Multi. 19.04. godz. 14.00 
1,6,9.11,12.18,21,22,26,30.35.38, 
40.48,52,56,67,70,73.78+26 
Multi Multi. 18.04. godz. 21.40 
2,11,16.17,18.21.23,26.30.31.33,34, 
41,53.57.60,66,73,79.80+11 
Multi Multi. 18.04. godz. 14.00 
1,15.16,17,19,21,24,28.29.33.36, 
47.50,56,61.65.68.70.72,73 + 29 
Multi Multi, 17.04. godz. 21.40 
1,4,5,9,15.16.17,18.26,30,32.33. 
36.38,48,49,68,69,72,80 +4 
Kaskada 18.04 
1,3,8,9,10.11.13,15,21.22.23.24 
Kaskada 17.04 
1,2,6.7,8,10,12,18,21,22.23,24 
Mini Lotto 18.04 
4.15.27.2936 
Mini Lotto 17.04 
6,9,14,28.40 
Lotto 
10,21,34,37,43.46 
Lotto Plus 
1,5,13, IZ2944 
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Na plusie//Wilde Donald Guerrier// 

Wyzwolony spod krzyku 
Zdobywca czterech ostatnich 

gofi dla Wisły. Potrzebował do te
go trzech występów, wsumie za
ledwie 215 minut gry! 
Tajemnicę swej metamorfozy Mal
tańczyk wyjawił nam kilka dni temu. 
-Gdy trener Moskal przyszedł do 
klubu, spytał, co może dla mnie zro
bić. Odpowiedziałem, że proszę o je
dną rzecz. Oto, by gdy zrobię błąd, 
nie wykrzykiwał wobec mnie złych 
rzeczy, by mnie nie wystraszyć. Po
wiedziałem: trenerze, pomóż mi. 
A wtedyja pomogę tobie. (BOCH) 

Na minusie//Armiche Ortega// 
Toma być wzmocnienie?! 

Sprowadzony doCracovituz 
przed końcem okresu transfero
wego. Wypada zapytać-po co? 
-Jest przygotowany do tego, by od 
razu wejść do zespołu i grać - prze
konywał na początku marca trener 
Robert Podoliński. Hiszpan, rekla
mowany przez niegojako „szybki, 
ofensywny skrzydłowy, potrafiący 
grać! naf, nic dobrego do zespo
łu nie wniósł. Mógł to zrobić w sobo
tę, być może przy okazji ratując 
Podolińskiemu posadę, ale szpetnie 
zepsuł szansę na remis. (BOCH) 

Jedenastka//28. kolejki// 

Konczkowstd(Ruch) 

Golla (Pogoń) 

Janukiewitz (Pogoń) 

Rudol (Pogoń) 

Guerrier (Wisła) 
Zwoliński (Pogoń) 

Hołota (Śląsk) 

Tymiński (Jagieltonia) 

Celeban (Śląsk) Iwański (Podbeskidzie) 

Sadajew(Lech) 

Piłka nożna//Ekstraklasa// 
• i  mmmmmi 

Nieudany atak na Wrocław 
Wnajciekawszym spotkaniu 28. 
kołepti piłkarskiej ekstraklasy 
Śląsk Wrocław bardzo łatwo po-
radziłsobiezLediiąGdańskjwy-
grywającSO. 

Jarosław Stencel 

Nie był więc to pomyślny po
wrót do Wrocławia Sebastiana 
Mili, który przed przejściem 
do Lechii występował w Śląsku 
Wrocław. 

Śląsk Wrocław 3(1) 

Lechia Gdańsk 0(0) 

Bramki: 1:0 Machaj 20 karny, 2:0 Celeban 54,3:0 

M.Paixao86. 
Śląsk: Pawełek - Zieliński, Celeban, Pawelec , 
Ostrowski - Hołota , Danielewicz - F. Paixao, 
Machaj (61 Grajciar), Pich (82 K. Kaczmarek) 
- M. Paixao (90+2 Angielski). 

Ledia Bąk- Pietrowski, Janicki, Gerson, Bouga-
idis (46 Rudinilson ) - Borysiuk (63 Nazario), 
Vranjes-Grzelczak (80 Łukasik), Mila, 

Makuszewski-Colak. 
Sędziował: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). 

Widzów: 11651. 

Trzy miesiące po opuszczeniu 
Śląska Sebastian Mila wrócił do 
Wrocławia. - Nie widzieliśmy się 
w ogóle. Ja zająłem się swoim ze
społem i nie szukałem Sebastia
na na siłę. Na pewno się szanu
jemy i będziemy dobrymi przy
jaciółmi na zawsze - stwierdził 
trener Śląska Tadeusz Pawłow
ski. 

Aby zmotywować Milę, rok 
temu zabrał mu kapitańską opa
skę. W ubiegłym tygodniu ten 
manewr powtórzył z Marco 
Paixao. W sobotę Portugalczyk 
strzelił bramkę, nowy kapitan 
Mariusz Pawełek bronił zacnie, 
a Śląsk wywalczył pierwsze 
w tym roku zwycięstwo. - Pierw
szy raz za mojej kadencji zespół 
był naprzedmeczowym zgrupo
waniu. Pomyślałem, że to będzie 
potrzebne - dodał Pawłowski. 

Trener Lechii Jerzy Brzęczek 
skrytykował drużynę: - Brako
wało agresywności, za dużo 

Flavio Paixao (Śląsk) radził sobie z obrońcami Lechii 

miejsca zostawialiśmy rywalom. 
Po odbiorze piłki nie zawsze wy
chodziliśmy do przodu, zresztą 
odbiorów mieliśmy mało. 

Jagiellon» Białystok 2(2) 

wprost - stwierdził uradowany 
trener Michał Probierz. 

W Piaście najlepszy był Pa
weł Moskwik. Pierwszą bram
kę w ekstraklasie były piłkarzy 
zdobył po soczystym woleju. 

Piast Gliwice KO) 
Cracovia 0(0) 

Bramki: 1:0 Tymiński 20,2:0 Romańczuk 43,2:1 

Moskwik 74. 
Jagiełlonia: Drągowski - Modelski, Tarasovs, 
Pazdan,Popchadze -Grzyb .Romańczuk 
(70 P. Frankowski) - Sawicki] (79 J. Pawłowski), 
Tymiński, Świderski (56 Gajos) -Tuszyński. 
Piast Rusov-Mokwa,0syra .Hebert, 
Klepczyński (46 Horvath) - Radosław Murawski 
(86 Kędziora), Vassiljev (46 Jurado) - Podgórski, 

Hanzel, Moskwik-Wilczek. 
Sędziował: Bartosz Frankowski (Toruń). 

Widzów: 8881. 

Mateusz Piątkowski odmówił 
podpisania nowego kontraktu 
z Jagiellonią (obecny wygasa 
w czerwcu), za co został odsunię
ty od I drużyny. 

Bez czołowego strzelca ligi 
Jagiełlonia zapewniła sobie miej
sce w górnej „8" tabeli. - Udało 
nam się spokojnie awansować. 
Od dziś gramy o mistrzostwo 
Polski. Trzeba to powiedzieć 

Pogoń Szczecin 1(1) 

Bramka: 0:1 Zwoliński 35. 
Cracwia: Pilarz - Nykiel, Sretenovic, Polczak, 
Marciniak - Wdowiak (77 Ortega), Covilo, Dąbrow-

ski (74 Kapustka), Rakels - Budziński 

Pogoń Szczecin Janukiewicz - Rudol, Golla, 

Matras, Matynia - Kun, Murawski, Rogalski, 

Ricardo Nunes (58 Danielak) -Frączczak -
Zwoliński. 

Sędziował: Marcin Borkowski (Lublin). 
Widzów: 6355. 

W 82. minucie ze względu 
na użycie przez kibiców gości rac 
i przez to zadymienia boiska 
doszło do przerwania spotkania 
na kilka minut. - Czy dotrzymam 
do meczu z Zawiszą? Nie mam 
pojęcia - mówił w sobotni wie
czór trener „Pasów" Robert 
Podoliński. Odpowiedź dostał 
w niedzielę rano: jednoznacznie 
negatywną. W ten sposób prezes 
Janusz Filipiak zaczął w klubie 

nową rewolucję. I chyba była 
na to najwyższa pora, bo po po
rażce z Pogonią Szczecin sytua
cja krakowian jest coraz gorsza, 
a oni sami w ostatnich meczach 
zrobili sporo, żeby uznawać ich 
za kandydata do spadku. 

Podbeskidzie Bielsko-Biała 2(2) 

Wisła Kraków 2(1) 

Bramkt 1:0 Iwański 18 karny, 1:1 Guerrier37, 

2:1 Górkiewicz41,2:2 Guerrier72. 

PodbeskktfeZajac - Górkiewicz, Stano, Konie
czny, Tomasik-Sloboda (62 Kolcak), Deja- Chmiel, 
Iwański, Sokołowski -Demjan (73 Chrapek). 
Wisła Buchalik-Jović Głowacki (89 Sadlok), Dud-
ka,Buriiga-Uryga -Barrientos (73 Stępiński), 
Gaiguła (46 Jankowski),Stilić, Guemer-Brożek. 
Sędziował: Daniel Stefański (Bydgoszcz). 
Widzów: 6500. 

Korona Kielce 0 

Ruch Chorzów 0 

Korona: Cemiauskas - Golański, Malarczyk, 
Dejmek, Leandro - Fertovs, Klemenz - Carlos, 

Kapo , Pyłypczuk (58 Kiełb) - Porcellis (66 Tiytko). 
Rudi Putnocky - Konczkowski, Grodzicki , 
M. Malinowski, Oleksy-Surma, Babiaiz-
Visnakovs (81 Kowalski), Starzyński, Gigołajew 

(76 Zieńczuk) - Kuświk (90+3 Efir). 

Sędziował: Marcin Borski (Warszawa). 
Widzów: 7686. 

Górnik Łęczna UD 
Lech Poznań 1(1) 

Bramki: 1:0 Rusik 22,1:1 Sadajew 45 
Gómfc Prusak-Mierzejewski, Bielak, Bozić(46 

Nikitović), Mraz - Bonin, Szmatiuk, Rudik (75 Filip 

Burkhardt), Tomasz Nowak, Cemych - Razulis (71 
Hasani). 

Ledt Gostomski - Kędziora, Arajuuri, Marcin Ka

miński, Luis Henriquez - Lovrencsio (63 Formella), 

Trałka, Jevtic, Hamalainen, Kownacki - Sadajew (77 
Ubiparip). 

Sędziował: Tomasz Musiał (Kraków). 
Widzów: 6143. 

Legia Warszawa - Zawisza Byd
goszcz - mecz zakończony 
po zamknięciu wydania. Gór
nik Zabrze - GKS Bełchatów 
- mecz dzisiaj o 18.00. # 
i<a® v*/ V, V-V/>VĆ \V('- I... i 
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Stefan Białas//Nasz ekspert// 

Sytuacja Cracovii stała 
się trudna, niebez
pieczna. Ale czy zmia
na trenera przyniesie . ̂  
dobry efekt, tego l 
nigdy nie wiadomo. Pogoni pomo
gła, jednak pamiętajmy, że ta dru
żyna w pierwszej fazie sezonu była 
wysoko notowana, wciąż gra 
o „ósemkę". Trudno więc porówny
wać ją z Cracovią. 
Kluczowe dla „Pasów" jest wygry
wanie u siebie - wiemy przecież, że 
na wyjazdach punktują mało. Mecz 
z Pogonią był więc rzeczywiście 
z gatunku tych, których przegrać 
nie można. Znów zabrakło skutecz
ności, ale też determinacji, by strze
lić gola. Za mało zawodników 
Cracovii wbiegało pod bramkę ry
wali. za mało było sytuacji. Dopiero 
wejście Bartosza Kapustki rozrusza
ło atak „Pasów". Zastanawiam się, 
dlaczego on usiadł na ławce. W os
tatnich tygodniach właśnie Kapust
ka - obok Mateusza Wdowiaka -
był wyróżniającym się zawodnkiem 

Cracovii. Z kolei Marcin Budziński, 
owszem, piłkarz o sporych umiejęt
nościach, jest teraz słabiuteńki. 
W przypadku zawodnika regularnie 
trenującego tak duże wahania 
formy są zadziwiające... Zawodzi 
też Deniss Rakels, to nie jest ten 
sam waleczny gracz z okresu, kiedy 
bił się o miejsce w składzie. Teraz 
prezentuje zbyt dużą nonszalan
cję. A w sytuacji Cracovii wszyscy 
przecież powinni tyrać tak jak Miro-
slav Covilo. On to ma serce do gry. 
Wisła? Punkt zdobyty w Bielsku-
Białej jest cenny, bo dwa razy goni

ła wynik. Niepokoi jednak gra obro
ny „Białej Gwiazdy", w trzech ostat
nich meczach zespół tracił po dwa 
gole. Trochę zaskoczony jestem 
wyborami Kazimierza Moskala, bo 
wydaje mi się, że po lewej stronie 
powinien grać lewonożny Maciej 
Sadlok, a nie prawonożny Łukasz 
Burliga, którego miejsce jest 
po stronie prawej. 

Notował (BOCH) 
©® 
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Tabela//Ekstraklasa// 

1. Legia Warszawa 27 49 15-4-8 53-29 
2. Lech Poznań 28 48 12-12-4 48-27 
3. Jagiełlonia Białystok 28 45 13-6-9 41-35 
4. Śląsk Wrocław 28 43 11-10-7 42-34 
S. Wisła Kraków 28 40 10-10-8 45-38 
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała 28 39 10-9-9 40-43 
9. Pogoń Szczecin 28 38 10-8-10 36-35 
6. Lechia Gdańsk 28 38 10-8-10 32-34 
7. Górnik Zabrze 27 37 9-10-8 38-39 

10. Korona Kielce 28 36 9-9-10 31-38 
12. Górnik Łęczna 28 34 8-10-10 30-33 
11. Piast Gliwice 28 33 9-6-13 33-42 
13. Ruch Chorzów 28 32 8-8-12 33-36 
14. Cracovia 28 31 8-7-13 29-40 
15. GKS Bełchatów 27 30 8-6-13 23-37 
16. Zawisza Bydgoszcz 27 29 8-5-14 31-45 

Najlepsi strzelcy 
14 goi Paweł Brożek (Wisła), F. Paixao (Śląsk), Piątkowski (Jagiełlonia), B - Kuświk (Ruch), B - Wilczek 

(Piast). H - Robak (Pogoń). Sa (Legia). 9 - Cemych (Górnik Ł.). Zwoliński (Ppgoń). 8 - Chmiel 

(Podbeskidzie), Colak (Lechia), Hamalainen (Lech), Rakels (Cracovia), Stilić (Wisła), Tuszyński (Jagiełlonia), 

Zachara* (Górnik Z.), 7- Budziński (Cracovia), Iwański (Podbeskidzie), Pich (Śląsk), 6 - Gajos (Jagiełlonia), 

Kiełb (Korona), Mila (Lechia/Śląsk), Starzyński (Ruch), Wiśniewski (Lechia), 5 - Ah/arinho (Zawisza), Bonin 

(GómikŁ), Covik) (Cracovia), Duda (Legia), Guemer (Wisła), Kapo (Korona), Murayama (Pogoń), M. Paixao 

(Śląsk), S. Pawłowski (Lech), Piech (Bełchatów), Radovic* (Legia), B. Szeliga (Piast), Ślusarski (Bełchatów), 

Vranjes (Lechia). * zimą opuścili ekstraklasę 
29.kotejka-24-26kwietnia 
Piątek Zawisza - Cracovia (18), Ruch - Legia (2030); sobota: Pogoń - Górnik Z. (1530), Bełchatów 

-Jagiełlonia (18), Lech -Śląsk (2030); niedziela Piast- Podbeskidzie (13), Lechia - GómikŁ. (1530), 

Wisła-Korona(18). 
(BOCH) 
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Żużel //Grand Prix Polski w Warszawie// 

Miało być wielkie święto żużla, 
a była żenada i kompromitacja 
Ponad 50 tysięcy widzów 
na Stadionie Narodowym obej
rzało parodię żużla. Zawodnicy 
startował na światło i jeździli 
po dziurawym torze 

Tomasz Sikorski 
t.sikorski@glos.com 

O tym, że Grand Prix Polski mo
że zakończyć się wizerunkową 
katastrofą było wiadomo już w 
piątek, po tym jak odwołano ofi
cjalny trening. - Tor jest g... Przy
pomina gumę. Nie da się na nim 
jeździć w czterech. To brak sza
cunku dla zawodników - mówił 
Nicki Pedersen podczas spotka
nia żużlowców z sędzią Jimem 
Lawrencem, co wychwyciły ka
mery Canal+ Sport. On wraz z 
Tomasem H. Jonassonem wyje
chali na próbne jazdy, ale reszta 
uczestników turnieju powie
działa stanowcze nie. 

Odpowiedzialna za przygo
towanie toru firma Ole Olsena 
pracowała przez noc, poprawia
jąc to co wcześniej zepsuła i 
dzięki temu w sobotę, o godz. 9 
rano trening się odbył. - Wszy
scy jesteśmy w identycznej sy
tuacji, bo tak naprawdę nie wi e
my, na czym przyjdzie nam ry
walizować. Wiele wskazuje jed
nak na to, że o kolejności na me
cie będzie decydował start - mó
wił Krzysztof Kasprzak. Jeszcze 
wtedy nie wiedział, że maszyna 
startowa będzie w równie be
znadziejnym stanie co tor. 

Taśma w głównej roli 
Już w pierwszych wyścigach ta
śma szła nierówno w górę. Inau
guracyjny bieg odbył się zresztą 
dopiero za trzecim podejściem, 
bo na pierwszym łuku upadł 
także Pedersen. Jeszcze więcej 
kontrowersji było w drugiej go
nitwie, kiedy to start ponownie 
był nierówny i zdezorientowa
ny Maciej Janowski zamknął gaz 
będąc przekonanym, że bieg zo
stanie powtórzony. Sędzia na ta
ki krok się jednak nie zdecydo
wał, choć później już tak konse
kwentny w tej kwestii nie był. 

Budziło to zrozumiałą fru
strację wśród zawodników. Tak 
jak i to, że od 4. biegu musieli oni 
startować na światło, bo maszy
na startowa do niczego już się 
nie nadawała. Najszybciej do ta
kich warunków przystosował 
się Matej Zagar, który dwukrot
nie wykazał się najlepszym re
fleksem i po dwóch rundach ja
ko jedyny miał komplet punk

• Turniej w Warszawie zapamiętamy przede wszystkim ze względu na fatalny stan toru oraz problemy z maszyną startową 
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Turniej na Stadionie Narodowym był oficjalnym pożegnaniem 
Tomasza Golloba z cyklem Grand Prix 

tów na koncie. W tym czasie do
szło też do kuriozalnej sytuacji 
z udziałem Jasona Doyle'a, któ
ry został wykluczony za to, że 
dotknął taśmy, której nie było. 

Jakby tego było mało, z każ
dym kolejnym wyścigiem stan 
nawierzchni się pogarszał. Co
raz więcej było też upadków. 
W efekcie po trzeciej serii star
tów zawodnicy postanowili, że 
dalej nie pojadą. Z żużlowcami 
próbowali negocjować organiza
torzy zawodów oraz sędzia Law-
rence, ale nie przyniosło to żad
nych rezultatów. Skończyło się 
więc na tym, że po 12. biegach 
turniej zakończono, zaliczając 
wyniki uzyskane do tego mo
mentu. 

- Zawodników można zrozu
mieć. Oni są na tym stadionie 
od trzynastu godzin, a na torze 
w trakcie przerwy nikt nawet nie 
pracował - mówił siedzący w te
lewizyjnym studio Rafał Dobru-
cki. Sami żużlowcy sprawy ko
mentować nie chcieli. Podobnie 
jak Paul Bellamy, dyrektor zarzą
dzający firmy BSI, odpowie
dzialnej za cykl Grand Prix. - Nie 
potrafię w tej chwili wskazać 
winnych tego, co się stało - mó
wił wyraźnie zdenerwowany 
Brytyjczyk. 

To nie była nasza wina 
Zdenerwowani byli także zma
rznięci długim oczekiwaniem 
kibice oraz szefowie Polskiego 

Związku Motorowego, dla któ
rych sobotni turniej w Warsza
wie miał być wielkim świętem 
polskiego żużla i doskonałą pro
mocją tej dyscypliny sportu. -
Zarówno PZM jaki operator Sta
dionu Narodowego spółka 
PL.2012+ stworzyły idealne wa
runki do tego, by te zawody się 
odbyły na najwyższym pozio
mie. Za przygotowanie toru od
powiedzialna była duńska firma 
wskazana przez Międzynarodo
wą Federację Motorową - mówił 
na konferencji prasowej wice
prezes PZM Michał Sikora. 

Ta duńska firma nazywa się 
Speed Sport i jej  szefem jest 
wspomniany już Olsen, który 
nie raz już podpadł kibicom oraz 
zawodnikom uczestniczącym 
w Grand Prix. Chyba więc naj
wyższy czas, aby były trzykrot
ny mistrz świata przeszedł na 
emeryturę lub ewentualnie sku
pił się na pracy w swoim Vojens. 
Jest zresztą wielce prawdopo
dobne, że PZM będzie się doma
gał ogromnego odszkodowania 
ze strony jego firmy. Jest prze
cież nie do pomyślenia, aby na ta 
poważne zawody nie przygoto
wać rezerwowej maszyny star
towej! 

- Wina w tym przypadku nie 
jest po polskiej stronie. To nie 
PZM i nie operator stadionu by
li odpowiedzialni za to co się sta
ło. Oni przygotowali zawody 
perfekcyjnie. Problem byłze sta
nem toru oraz maszyną starto
wą, a za to odpowiedzialna była 
firma z zewnątrz. To na niej po

winna się skupić krytyka - mó
wił po zawodach Tomasz Go-
llob, który na Stadionie Narodo
wym oficjalnie żegnał się z cy
klem Grand Prix. Niestety, nie 
było to pożegnanie godne tak 
wielkiego mistrza, bo w mome
ncie, kiedy miała miejsce ta uro
czystość na trybunach praktycz
nie już nikogo nie było. 

W loterii wygrał Zagar 
Gollob starał się jednak robić do
brą minę do złej gry. Wszystkim 
dziękował i jak zwykle chwalił 
kibiców. Mówił też o swojej 
przyszłości. - Nadszedł chyba 
czas, by oddać pole młodszym 
zawodnikom. W Polsce mamy 
wielu utalentowanych żużlow
ców i jestem pewien, że już nie
długo jeden z nich pój dzie w śla
dy Jerzego Szczakiela oraz moje 
i zostanie indywidualnym mi
strzem świata. Ja skupię się te
raz na rozgrywkach ligowych 

i innych turniejach, bo póki co 
kariery jeszcze nie kończę -
stwierdził nasz najlepszy za
wodnik w historii. 

W loteryjnym turnieju w Wa
rszawie Goilob nie odegrał zna
czącej roli. Najlepiej zbiało-czer-
wonych wypadł Jarosław Ha-
mpel, który zajął trzecie miejsce. 
Wygrał wspomniany już Zagar, 
a na drugim stopniu podium 
niespodziewanie stanął Chris 
Harris. On jednak lubi trudne 
technicznie i dziurawe tory, któ
rych nie brakuje w Anglii. Nic za
tem dziwnego, że na Stadionie 
Narodowym czuł się jak ryba 
w wodzie i ani myślał zakręcać 
gaz. 

Takich jak on było jednak 
niewielu. Andreas Jonsson już 
po pierwszym swoim starcie 
uznał, że nie ma sensu nadwy-
rężać kontuzjowanego kolana 
i zrezygnował z udziału w tur
nieju. Pecha miał też Troy Ba-
tchelor, który dwukrotnie leżał 
na torze. Na szczęście, po tych 
zawodach różnice w klasyfikacji 
generalnej są niewielkie. Na pra
wdziwą inaugurację tegoroczne
go Grand Prix przyjedzie nam 
jednak poczekać do 16 maja, kie
dy to w Tampere odbędzie się 
drugi turniej z tego cyklu. Pyta
nie tylko, kto tam będzie ukła
dał tor? • 
O® 

Wynflo Grand PrixPofcki 
1. Matej Zagar (Słowenia) 8 (33^), 2. Chris Harris 
(Wielka Brytania) 7 (1,3,3). 3. Jarosław Hampel 
(Polska)7(3,13X4. Niels Kristian Iversen (Dania) 
7 (2,2,3), 5. Michael Jepsen Jensen (Dania) 5 
(23,0), 6-7. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 5 
(2,1,2), Greg Hancock (USA) 5 (2,1,2), 8. Jason 
Doyle(Australia)4(l,w3),9.TomasH. Jonasson 
(Szwecja) 4 (0,2,2), 10. Tomasz Golłob (Polska) 
4(1,2,1), 11. Krzysztof Kasprzak (Polska)3 (3,0,d), 
12. Andreas Jonsson (Szwecja) 3 (3,d,-), 13. 
Bartosz Zmarzlik (Polska) 3 (3), 14. Maciej Janow
ski (Połska)3 (0,2,1), 15. Nicki Pedersen (Dania)3 
0,1.1), 16. Piotr Pawlicki (Polska) 1 (1), 17. Chris 
Holder (Australia) 0 (0,0,w), 18. Troy Batchelor 
(Australia) 0(0,w,w). 

Wyścig po wyścigu 

1. Kasprzak. Jepsen Jensen, Pedersen. Batchelor 
2. Jonsson. Woffinden, Gollob, Janowski 
3. Hampel, Hancock, Doyte, Jonasson 
4. Zagar. Iversen, Harris. Holder 
5. Zagar. Jonasson, Woffinden. Kasprzak 
6. Zmarzlik, Iversen Pedersen, Jonsson (d), Doyle (t) 
7. Jepsen Jensen, Janowski, Hancock, Holder 
8. Harris, Golłob. Hampel. Batchelor (w) 
9. Harris, Hancock, Pawlicki, Kasprzak (d) 
10. Hampel, Woffinden. Pedersen, Holder (w) 
11. Iversen, Jonasson, Golłob. Jepsen Jensen 
12. Doyle, Zagar, Janowski, Batchelor (w) 
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