
SOBOTA-PONiEDZIAŁEK4-6.04.2015 // NUMER 79 (2501) // ISSN 0137-9526 // NR INDEKSU 348-570 // www.gp24.pl // www.facebook.com/gp24.pl cena 2,10 (w tym 8% VAT) 
prenumerata od 1.40 zł 

Dziś w 
wielki i 
na świt 
handel 

ISSN 0137-9526 Nr indeksu348-570 HIIIIII III 
9 7 7 0 1  37119521 6 9  1 4 

Wiosennego 
odrodzenia 
z okazji świąt wielkanocnych 
życzy redakcja 

Świąteczne last minutę. A może  też in
ne ciekawe potrawy? Na przykład 
pieczeń rzymska z jajkiem i tarta 
szpinakowo-serowa. • STR.21 

Jak szybko wyczarować świąteczny kli
mat? Kilka sposobów na święconkę 
i ozdoby świąteczne z materiału 
i gałganków. # STR. 20 

Szczepienie za i przeciw. Dyskusja 
o szczepieniach ma często charakter 
medialny.# STR. 16 

Ksiądz biskup Wiesław Sztachetka 
na Wielką Sobotę. Przez wiarę 
i chrzest nosimy w sobie początek 
nowego życia.# STR.2 

zdrowie, 
komunikacja 

w regionie.» STR.E 
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Od redaktora Tradycje wielkanocne 

Krzysztof Nałęcz 
red. naczelny ^ ~ 

% 
Zaduma, 
przyjemności, 
odpoczynek 

Wimieniu całej naszej 
redakcji i wszystkich 
pracowników „Głosu" 

życzymy Państwu wg hierar
chii ważności: zdrowych, spo
kojnych i pogodnych świąt 
wielkanocnych. Przy okazji 
niezwykle miło nam zaprosić 
Państwa do przeczytania dzi
siejszego wydania „Głosu". 
Szczególnie zachęcam do na
szego popularnego dodatku 
„Weekend z rodziną". Tym ra
zem ten weekend będzie prze
cież wyjątkowy. Polecamy 
więc, jak szybko i praktycznie 
wyczarować sobie wielkanoc
ny klimat przygotowując oz
doby. Nie zabraknie porad ku
chennych i znajdziecie dziś 
Państwo kilka dobrych porad 
„last minutę". Po urokach 
konsumpcji zaprosimy jednak 
do pomyślenia o zdrowiu 
i kondycji fizycznej. Zwłaszcza 
z nadchodzącą wiosną przyda 
się nam wszystkim trochę wię
cej ruchu. Na koniec zachęcam 
do poczytania o działalności 
WWF na rzecz ratowania bał
tyckich fok. S 
Ś® 

Kalendarium 4 kwietnia 

1940 
# Zbrodnia katyńska. Rozpoczęła się 
likwidacja obozu jenieckiego 
w Ostaszkowie. 

1949 
W stolicy Stanów Zjednoczonych 

Waszyngtonie podpisano traktat po
wołujący do życia NATO - Pakt Pół
nocnoatlantycki. 

1975 
Założono firmę Microsoft 

1983 
Odbył się pierwszy lot wahadłow

ca kosmicznego Challenger. 

Notowania z 03,04,2015 
Kursy walut NBP 

EUR 4,08 
GBP « 5,55 
CHF - 3.90 
«spadek ceny do dnia poprzed
niego wzrost ceny bez zmian 

Wielka Sobota 
•Wigilia paschalna rozpoczyna 
świętowanie Wielkanocy. Kończy ją 
procesja rezurekcyjna. W niektórych 
parafiach zachowuje się jeszcze 
zwyczaj tzw. porannej mszyśw. re
zurekcyjnej z procesją. 

Święconka 
Produkty, które wkładamy do ko

szyczka, nie są przypadkowe, każdy 
z nich ma przypisane znaczenie. 
Jajko to tradycyjna ozdoba koszycz
ków i stołów wielkanocnych. Sym
bol płodności, odradzającego się ży
cia i znak zwycięstwa Chrystusa 
nad śmiercią. Św. Jan Damasceński 
dopatrywał się analogii między bu-
dowąjąjka i kosmosu. Skorupkę ko
jarzył z niebem, wyściełającą ją bło
nę z nieboskłonem i obłokami, biał
ko z wodami, żółtko z ziemią i mine
rałami. Jajko ugotowane na twardo 
i pomalowane jest podstawowym 
składnikiem święconki. Jajka poma
lowane na gładko to kraszanki. Naj
bardziej znane są brązowo-złociste, 
ugotowane w liściach z cebuli. Pisan
ki są wykonane roztopionym wo
skiem i zanurzone w farbie. Drapanki 
- ich wzór wydrapuje się ostrym na
rzędziem na jednolicie zabarwio
nym tle. 
Baranek z czekolady, cukru lub ma
sła to symbol zmartwychwstania 
Chrystusa. Sól kuchenna ma chronić 
przed zepsuciem. Chleb to podsta
wowy pokarm, który dla chrześcijan 
jest najważniejszym symbolem, 
przedstawiającym ciało Chrystusa. 
Gwarantuje pomyślność i dobrobyt. 
Wędlina to symbol dostatku i dobro
bytu. Pieprz symbolizuje gorzkie zio
ła, które Żydzi dodawali do pikan
tnego sosu. Maczali w nim kawałki 
baranka paschalnego na pamiątkę 
ciężkiej pracy w Egipcie. Natomiast 
korzeń chrzanu symbolizuje krzepę 
i siłę. Ma przynieść nam dobre zdro
wie. Potrawy święcone są wodą 
symbolizującą życie i nowe narodze
nie człowieka. 

Niedziela Wielkanocna 
Niedziela Zmartwychwstania 

Pańskiego kończy Wielki Post. Jest 
ona najstarszym i najważniejszym 
świętem chrześcijan. Najczęściej 
wierni po powrocie do domu z ran
nej mszy świętej zasiadają do uro
czystego śniadania wielkanocnego. 
Tradycja nakazuje, aby przed śnia
daniem odmówić modlitwę, a po
tem podzielić się jajkiem i złożyć so
bie życzenia, wyrażając swą radość 
ze zmartwychwstania Chrystusa. 

Lany Poniedziałek 
Pierwotna tradycja nakazywała 

w tym dniu polewanie się wodą oraz 
smaganie gałązkami wierzby, co 
miało symbolizować rytualne 
oczyszczenie z duchowych win. 
Dawniej tradycja nakazywała także 
obdarowywanie innych. Dzisiaj zwy
czaj polega głównie na polewaniu 
wodą. 
(NIK) 

Wielka Sobota - Wielkanoc. Przez wiarę 
i chrzest nosimy w sobie początek nowego życia 

na Wielki Tydzień 

ks. biskup 
Wiesław 
Sztachetka 

W ielka Sobota jest 
dniem ciszy żałobnej. 
Kościół trwa 

przy Grobie Pańskim, rozważa
jąc Jego mękę i śmierć. W nie
których kościołach, np. w para
fii pw. św. Polikarpa Męczenni
ka w Gdańsku Osowej podtrzy
mywany jest jeszcze zwyczaj 
śpiewu tzw. ciemnej jutrzni. 
W tym dniu święcone są też 
pokarmy na stół wielkanocny, 
a wierni przy tej okazji wspie
rają dzieła miłosierdzia. 

W ieczorem rozpoczyna się 
wigilia paschalna. Ta naz

wa (od łac. vigilare = czuwać), 
oznacza liturgiczne czuwanie 
w nocy, w której dokonało się 
zmartwychwstanie Chrystusa. 
Obrzędy wigilii paschalnej są 
bardzo bogate. Można w nich 
wyodrębnić liturgię światła, 
słowa bożego, liturgię chrzciel
ną i eucharystyczną. Uwieńcze
niem obrzędów wigilii paschal
nej jest procesja rezurekcyjna, 
która zwykle odbywa się 
rano przed pierwszą 
mszą Św., a która przy
pomina światu tajem
nicę Zmartwychwsta
nia Pańskiego. Chry

stus w swoim zmartwychwsta
niu objawił nowe życie, które 
jest darem dla nas. Oznacza to, 
że skoro On zmartwychwstał, 
to i my zmartwychwstaniemy. 
Wtedy będziemy do Niego po
dobni. Będziemy przemienieni, 
pełni piękna, blasku i chwały. 
A co najważniejsze - będziemy 
na zawsze szczęśliwi. Obecnie 
nie potrafimy nawet trochę wy
obrazić sobie tego szczęścia. 
A le gdy zmartwychwstanie-

r\my, będziemy mogli oglą
dać Boga. Przez wiarę i chrzest 
już teraz nosimy w sobie po
czątek tego nowego życia, któ
re w nas się ukaże. W tym jest 
nasza wielka nadzieja, której 
nawet śmierć nie zdoła nam 
odebrać. Tę nadzieję najpierw 
otrzymali ci, którzy na własne 
oczy zobaczyli Zmartwychw
stałego Jezusa, a więc Maria 
Magdalena, apostołowie i wie
lu innych. Pewnie trochę im 
zazdrościmy. Ale my dzisiaj też 
mamy wiele znaków, które 
mówią nam o tym, że Jezus 
zmartwychwstał. 

my, a który narodził się wokół 
pustego grobu Jezusa. Drugim 

znakiem jest chrzest, który 
włącza nas w Jego śmierć 
i zmartwychwstanie. 

Trzeci znak to niedziela, 
pierwszy dzień po szabacie, 

który jest pamiątką zmar
twychwstania Jezusa. Czwar
tym znakiem jest eucharystia, 
na której w każdą niedzielę 
gromadzimy się, by wspólnie 
cieszyć się obecnością żyjące
go Pana i w komunii św. kar
mić się Jego życiem. Piątym 
znakiem jest Ewangelia, jako 
świadectwo o ziemskim po
słannictwie Jezusa Chrystusa. 
Szóstym znakiem jest nasza 
wiara, która prowadzi nas 
do coraz głębszego poznania 
Chrystusa, aż do dnia, kiedy uj
rzymy Go takim, jakim jest. 
Wtedy też w istocie swego by
tu będziemy do Niego podob
ni. 

Gdyby Jezus nie zmartwych
wstał, nie byłoby ani Koś

cioła, ani niedzieli, ani chrztu, 
ani eucharystii, ani Ewangelii, 
ani naszej wiary. A tymczasem 
to wszystko jest i pomaga nam 
w drodze do pełni życia, które 
nasz Pan ukazał w wielkanocny 
poranek. 

Rozważania biblijne na Wielki 
Tydzień przygotowane spe

cjalnie dla naszych Czytel
ników przez księdza Wie-
sława Sztachetkę, 
biskupa pomocniczego 
w archidiecezji gdań
skiej. 

Opinie eryteiników 

Portret Jana Pawła II nie zawisł 
na frontowej ścianie ratusza 
wlO. rocznicę jego śmierci. Było to 
dotąd w Słupsku tradycją. 

Zniesmaczona 
SDIa mnie porażka. Bolesna, bo 
chodzi o Człowieka, na którego gło
sowałam. Wierząc w Jego kompe
tencje, entuzjazm i chęć zrobienia 
czegoś dobrego. Nie biorąc 
pod uwagę Jego orientacji seksual
nej. I dziś ten właśnie człowiek uza
sadnia swoją decyzję - dla jednych 
bardziej, dla innych mniej kontro
wersyjną, tym, że to gest prokatoli-
cki. Ratusz ma być miejscem neu
tralnym. Ja nigdy nie postrzegałam 
Karola Wojtyły jako głowy Kościoła 
katolickiego. Nigdy nie patrzyłam 
na Niego jako na szefa Watykanu. 
Dla mnie wielkim Człowiekiem był. 
Rozumiem, że miasto od dnia dzi
siejszego będzie odcinać się od rocz
nic urodzin i śmierci wszystkich wiel
kich ludzi. Nie będziemy celebrować 
niczyich radości ani smutków. Prag
nę przypomnieć tylko, że nie tak 
dawno pan prezydent celebrował 
w UM habilitację jednego z obywa
teli naszego miasta. Tytuły naukowe 
innych przechodzą bez echa. Gdzie 
więc neutralność? Gdzie szacunek 
do człowieka? Gdzie brak etykieto
wania i tolerancja. 

Gość. 
# Jestem Obywatelem tego miasta, 
płacę podatki i nie życzę sobie żad
nych symboli religijnych na budyn
kach publicznych. Cieszę się, że ma
my bezstronnego Prezydenta. 
www.gp24.pl 

Zdjęcie dnia 

Święta będą zimne 
z nieprzyjemnym wiatrem 
Na spacer do kościoła ze święconką 
czy na poranne niedzielne rezurek
cje trzeba się ubrać bardzo ciepło. 
- W sobotę może obejść się bez 
deszczu, ale dokuczał nam będzie 
północny zimny wiatr - mówi 
Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Po
gody w Słupsku. - Temperatura 
w ciągu dnia nie przekroczy pięciu-
sześciu stopni Celsjusza. 
W wielkanocną niedzielę będzie 
jeszcze bardziej nieprzyjemnie, bo 
prognozy mówią, że przelotnie mo
że padać deszcz ze śniegiem, a chwi
lami nawet mokry śnieg. Termome
try pokażą maksymalnie pięć kresek 
na plusie i nadal będzie wiał północ
ny, przenikliwy wiatr. 
W Lany Poniedziałek popadać może 
jeszcze nad ranem i jest szansa, 
że temperatura wzrośnie do siedmiu 
-ośmiu stopni. 
- Trzeba jednak pamiętać, że noce 
i poranki wciąż będą mroźne. O świ
cie drogi mogą byćzaszronione. Kie
rowcy muszą więc być ostrożni 
- mówi Krzysztof Ścibor. (NIK)©® 

Trafiły do szpitalika fokarium na Helu, bo powinny być z mami. 
O ratowaniu populacji fok w Bałtyku czytaj na str. 22. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.gp24.pl


Głos Dziennik Pomorza 
Sobota-poniedziałek, 4-6 kwietnia 2015 www.gk24.pl 0 www.gp24.pl D www.gs24.pl //05 

3.2 
kilometra długości miałaby mieć planowana obwodnica Kobylnicy. Powstała już 
nawet koncepcja tejże obwodnicy, a dwa samorządy słupski i kobylnicki 
porozumiały się, że będą współpracować w tej sprawie. Więcej na str. 5 

W skrócie 

POMOUSKlE/ZDROWiE 
By leczenie było 
kompleksowe 
Pomorskie Partnerstwo 
na rzecz Zintegrowanej Opieki 
Zdrowotnej w województwie 
podpisano w Urzędzie Mar
szałkowskim w Gdańsku. 
- Liczba pacjentów z choroba
mi przewlekłymi rośnie 
i w 2015 roku będzie na nie 
cierpiało prawie 60 proc. spo
łeczeństwa. Zmiana zacho
wań pacjentów, wykorzysta
nie telemedycyny oraz opieka 
zintegrowana, która zapewnia 
ciągłość opieki: od diagnosty
ki przez terapię, rehabilitację, 
opiekę i promocję zdrowia, są 
szansą poprawy zdrowia i ja
kości życia pacjentów - mówi 
prof. Jacek Bigda z Gdańskie
go Uniwersytetu Medycznego, 
wyjaśniając ideę porozumie
nia. (NIK) 

SŁUPSK/SZKOŁA 
Uczniowie mechanika 
już zakładają firmy 
Słupski Zespół Szkół Mecha
nicznych i Logistycznych 
wspiera swoich uczniów 
w podejmowaniu decyzji za
wodowych. Szkoła bierze 
właśnie udział w programie 
„Zadbaj o swoją przyszłość". 
15 uczniów mieszkających po
za Słupskiem uczestniczy 
w warsztatach z pozyskiwania 
funduszy na działalność go
spodarczą, rozliczania faktur 
i spotkaniach z pracodawca
mi. 
Zakładają też własne wirtual
ne firmy - salon fryzjerski, za
kład metaloplastyki i agencję 
reklamową. Dostają na to 
po 200 złotych dotacji od fun
dacji BZ WBK, wspierającej 
ambitną młodzież. (NIK) 

SLUPSK/ZDROWłE 
Za tydzień sprawdź 
swoje zdrowie 
Samodzielny Publiczny 
MZOZ zaprasza w przyszły 
weekend do odwiedzenia 
przychodni przy ulicy Tuwi
ma 37 oraz Galerii Słupsk. 
W sobotę i niedzielę w godz. 
od 9-14 będzie można tam 
skorzystać m.in. z porad 
dietetyka, pomiarów ciśnie
nia tętniczego krwi, glukozy, 
cholesterolu, trójglicerydów, 
badania analizy składu 
ciała. Zaś w niedzielę 
w przychodni w godz. od 10 
do 12 skorzystać z bezpłat
nych porad lekarza interni
sty. W promocyjnych cenach 
będzie można też wykonać 
badania z zakresu diagno
styki laboratoryjnej, profi
laktyki osteoporozy oraz 
USG jamy brzusznej. (NIK) 

Dla szukających 
pracy za granicą 
Metropolitalne Targi Pracy Po
morza odbędą się 8 kwietnia 
w Centrum Konferencyjno-
-Kongresowym AmberExpo 
przy ul. Żaglowej 11 w Gdań
sku. Do udziału zaproszono 
rekordową liczbę pracodaw
ców. Wśród wystawców bę
dzie aż 35 gości zagranicz
nych, w tym doradcy EURES 
z Niemiec, Norwegii, Finlan
dii, Holandii, Danii, Włoch, 
Francji, Bułgarii, Słowacji 
i Czech oraz zagraniczni pra
codawcy. Będzie można poro
zmawiać o warunkach zatrud
nienia i złożyć swoje CV w ję
zyku angielskim lub niemie
ckim oraz wziąć udział 
w spotkaniach rekrutacyj
nych. (NIK) 

Wyrazy szczerego współczucia Pani 

Bożenie Sokołowskiej 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają 

dyrekcja i pracownicy SPMZOZ w Słupsku 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2.04.2015 r. 
odszedł na zawsze 

ś+p Waldemar Kapela 
Nasz Najdroższy Mąż, Tatuś i Dziadek 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 4.04.2015 r. 
o godz. 14.10 w kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku. 

Pogrążona w smutku Rodzina 

Wzięli swój krzyż 
i poszli na Golgotę 

W Wielki Piątek, dzień Męki Pańskiej, na pamiątkę śmierci 
Chrystusa wierni modlili się przy stacjach drogi krzyżowej 

i 

> W kościele Mariackim w Słupsku drogę krzyżową poprowadził ksiądz proboszcz Zbigniew Krawczyk. Wielki Piątek to drugi dzień 
Świętego Triduum Paschalnego, w którym obowiązuje post ścisły, milkną organy, nie odprawia się mszy. To dzień śmierci na krzyżu 

Kościół 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

W Wielki Piątek w kościołach 
zamilkły organy, na ołtarzach 
nie było krzyża, kwiatów, 
świeczników i obrusów. 
To dzień skupienia, modlitwy 
i ścisłego postu. W ten dzień nie 
odprawia się mszy, lecz liturgię 
Męki Pańskiej. Podczas liturgii 
słowa czytana była Ewangelia 
św. Jana opisująca mękę Jezu
sa. 

We wszystkich kościołach 
katolickich wierni przeszli sta
cje Drogi Krzyżowej - od wyro

ku wydanego na Jezusa pod na
ciskiem tłumu i arcykapłanów 
po jego wykonanie. 

Któryś za nas cierpiał rany 
Po niesprawiedliwym proce
sie przychodzi czas na drogę 
do egzekucji - przez przyjęcie 
krzyża, upadek pod jego cię
żarem, spotkaniu na drodze 
krzyżowej Maryi, Szymona 
Cyrenejczyka, któremu kaza
no nieść krzyż, i Weroniki, 
która sama otarła chustą pot 
i krople krwi z twarzy skazań
ca. Aż do drugiego upadku 
i spotkania płaczek żydow
skich, których płacz nie był 
prawdziwy jak krzyż. Przez 
trzeci upadek, odarcie z szat, 

przybicie do krzyża aż 
po śmierć Człowieka, którego 
Bóg opuścił, złożenie ciała 
w ramionach Matki i w grobie. 
Tajemnica odkupienia. 

Wczoraj w e  wszystkich 
kościołach katolickich świa
ta wierni do późnych godzin 
wieczornych adorowali Naj
świętszy Sakrament. W Wiel
ki Piątek rozpoczęła się tak
że nowenna do Miłosierdzia 
Bożego. W kościele maria
ckim liturgii przewodniczył 
ksiądz biskup Edward 
Dajczak. 

Świętość ognia i wody 
Wielka Sobota to drugi dzień 
adoracji przy grobie, ale także 

poświęcenie pokarmów 
a w czasie wieczornej liturgi 

poświęcenie ognie 
przed kościołami, zapalenie 
paschału i świec oraz poświę
cenie wody chrzcielnej i odno
wienie przyrzeczeń. 

W niedzielę wielkanocną, 
w dniu Zmartwychwstania 
Pańskiego, w większości koś
ciołów procesje rezurekcyjne 
odbywają się wczesnym ran
kiem. Wielkanoc to najważ
niejsze święta katolików. • 
©® 

Na naszej stronie 
Zdjęcia z drogi krzyżowej w koście
le Mariackim w Słupsku 
www.gp24.pl 

K035001736A REKLAMA 

się dzieje;) 

K015001242R REKLAMA 

naszemiasto 

K035001727B REKLAMA 

Zatrudnię 

spawaczy 
stoczniowych 

Słupsk 
kontakt tel. 608 044 388 

Domy 
na osiedlu 

Nowe, w standardzie deweloperskim, 
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Kopał emerytkę 
po głowie, zmusił 
do selcsu i okradł 
śledztw* 

Lęborska prokuratura oskar
żyła o rozbćj i napaść seksual
ną 23-latka, skazanego wcześ-
niej za pedofilię. Teraz jego 
ofiarą była 63-letnia kobieta. 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Prokuratura Rejonowa 
w Lęborku skierowała do tam
tejszego sądu akt oskarżenia 
przeciwko Andrzejowi S., 23-
-letniemu mieszkańcowi Lę
borka. Mężczyzna został oskar
żony o rozbój i czynności sek
sualne na 63-letniej mieszkan
ce powiatu lęborskiego. Miało 
to miejsce w Lęborku wieczo
rem 26 sierpnia ubiegłego roku. 

Tego dnia kobieta jechała 
na rowerze przez park Chrobre
go. Andrzej S. upatrzył sobie 
ofiarę i niespodziewanie zaata
kował. Mężczyzna zrzucił pok
rzywdzoną z roweru, zaczął ją 
uderzać i kopać w głowę. Leżą
cą kobietę dociskał do ziemi 
i zażądał wydania pieniędzy. 

Jednak Andrzej S. nie zakoń
czył brutalnej napaści na roz
boju, bo zażądał także odbycia 
stosunku. Po doprowadzeniu 
pokrzywdzonej do poddania 
się innej czynności seksualnej, 
młody mężczyzna po raz kolej
ny kopnął w głowę leżącą 
na ziemi kobietę. Po tym ukradł 
należący do pokrzywdzonej 
plecak z zawartością portfela 
z pieniędzmi i legitymację eme
rytki. Zabrał jej też parasol i ka
pelusz. Kobieta poniosła straty 
o łącznej wartości co najmniej 
dwustu złotych. 

- Funkcjonariusze wydziału 
kryminalnego szybko ustalili, 
kim jest sprawca i zatrzymali 
Andrzeja S. następnego dnia. 
Uciekającego ulicą mężczyznę 

rozpoznali świadkowie - mówi 
Patryk Wegner, szef lęborskiej 
prokuratury rejonowej. 

Andrzej S. usłyszał zarzut 
dokonania rozboju, molesto
wania seksualnego oraz kra
dzieży dokumentu. Jednak 
przesłuchany w charakterze 
podejrzanego nie przyznał się 
do popełnienia tych czynów 
i odmówił złożenia wyjaśnień. 
Grozi mu do 15 lat więzienia. 

- Według biegłych oskarżo
ny w chwili popełniania czy
nów był poczytalny, obecnie 
przebywa w areszcie i będzie 
odpowiadał w warunkach recy
dywy. Był karany za pedofilię 
i odbywał wyrok czterech lat 
pozbawienia wolności do 5 lu
tego 2014 roku - dodaje proku
rator Wegner. 

5 lutego 2010 roku 
w Lęborku 18-letni wówczas 
Andrzej S. zaczepił w parku nie
spełna 15-letnią dziewczynę, 
podopieczną domu dziecka. 
Zaczął agresywnie się zacho
wywać i przemocą zmusił ma
łoletnią do poddania się czyn
ności seksualnej. Zabrał też 
pokrzywdzonej odtwarzacz 
wartości dwudziestu złotych. 

Po pierwszym procesie zo
stał skazany na cztery i pół ro
ku, ale sąd okręgowy uchylił 
wyrok, bo miał wątpliwości, 
czy doszło do rozboju na nasto
latce. Po drugim procesie za
padł wyrok korzystniejszy dla 
Andrzeja S. - czterech lat wię
zienia za przestępstwo seksu
alne i kradzież odtwarzacza 
o niewielkiej wartości. 

Przeszłość kryminalną ma 
też siostra oskarżonego - Kinga 
S., która po pijanemu w sierp
niu 2009 roku oblała denatura
tem i podpaliła zapalniczką 
śpiącego na dworcu w Lęborku 
bezdomnego Włodzimierza J. 
Sąd skazał Kingę S. na pięć lat 
więzienia. • ©® 

Nowy przetarg 
na słupskie śmieci 
Stupsk 

17 milionów złotych chce prze
znaczyć słupski urząd miejski 
na odbieranie i zagospodaro
wanie odpadów komunal
nych. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Słupski ratusz ogłosił kolejny 
śmieciowy przetarg i chce na t e  
śmieci wydać więcej. Tym ra

zem na odbiór odpadków za
mierza przeznaczyć 17 min zł 
w okresie 20 miesięcy. Tymcza
sem na ten sam cel w styczniu 
tego roku chciano przeznaczyć 
9 milionów w ciągu jednego ro
ku. Wówczas PGK zaoferował 
o 1,5 min złotych więcej i prze
targ trzeba było unieważnić. 
Rozwiązaniem śmieciowego 
pata miał być podział miasta 
na cztery strefy i docelowo 
czterech operatorów. Na stycz
niowej sesji nie zgodzili się na to miejscy radni.#©© 

Wielkanocne drzewo z jajami przed słupską biblioteką 
» Nowe obyczaje wkraczają 
do Słupska. W tym roku po raz 
pierwszy obok siedziby 
słupskiej biblioteki przy ul. 
Grodzkiej można oglądać 
drzewo przybrane 
prawdziwymi, plastikowymi 
i papierowymi pisankami. 
W sumie zawieszono ich 
na drzewie ponad tysiąc. 
To swoisty prezent Gminy 
Słupsk dla Słupska i forma jej 
promocji w mieście. 
Projekt został zrealizowany 
przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury z Głobina. 
-Od kilku lat na Boże 
Narodzenie w Słupsku ubiera 
się drzewa kolorowymi 
światełkami. To tworzy 
w mieście świąteczny nastrój. 
Dlatego postanowiliśmy zrobić 
słupszczanom świąteczny 
prezent na Wielkanoc - mówi 
Magdalena Suryś. 
pomysłodawczyni 
wielkanocnego drzewka. 
Jeśli pomysł spodoba się 
słupszczanom. to będzie 
kontynuowany. (MAZ) 

Gdy święta, stajemy 
się bardziej religijni 

Przybywa okolicznościowych katolików - uważają badacze 
polskiej religijności. Tak oceniają zapełnianie się kościołów w święta 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

W rezurekcyjny poranek zno
wu zapełnią się polskie kościo
ły. Przed kilku dniami oblęże
nie przeżywały także konfesjo
nały, bo wierni przed świętami 
Wielkiej Nocy odczuwali po
trzebę oczyszczenia swoich 
dusz. 

- Tak się dzieje od lat. Uby
wa osób, które spowiadają się 
systematycznie co miesiąc, ale 
przed świętami wiele osób od
czuwa potrzebę pojednania się 
z Bogiem i oczyszczenia sumie
nia. Dlatego przychodzą 
do konfesjonału - mówi ks. Jan 
Giriatowicz, proboszcz kościo
ła św. Jacka w Słupsku. 

Podobne obserwacje można 
usłyszeć od innych księży 
w Słupsku. Badacze polskiej re-

39,1 
PROCENT 
tylu wiernych w 2013 roku 
systematycznie chodziło 
na niedzielne msze święte 

Pol komunii świętej często stajemy się katolikami 
okolicznościowymi, mówią badania kościelne 

ligijności mówią wręcz o tym, 
że zmienia się polskie podejście 
do wiary. Częściej staje się oko
licznościowe, bo wielu Polaków 
przychodzi do kościołów 
od czasu do czasu. W czasie do
rocznych świąt, uroczystości 
rodzinnych albo pogrzebów. 

Potwierdzają to badania Insty
tutu Statystyki Kościoła Katoli
ckiego, który corocznie od 1980 
roku zarządza liczenie wier
nych. 

Od początku lat dziewięć
dziesiątych badacze obserwu
ją z roku na rok niewielki, ale 

systematyczny spadek wskaź
nika dominicantes. Oznacza to, 
że coraz mniej Polaków uczęsz
cza regularnie na niedzielną 
mszę św. 

W roku 2013 ogólnopolski 
wskaźnik dominicantes wy
niósł 39,1 proc. Oznacza to, że 
po raz pierwszy od 1980 roku, 
spadł poniżej 40 proc. Wynik li
czenia w 2014 roku nie został 
jeszcze opublikowany, ale ra
czej nie można się spodziewać, 
że wierni nagle wrócą do koś
ciołów. 

- Rodzice chowają młodych 
ateistów - pouczał niedawno 
wiernych ks. Czesław Kaliszan, 
proboszcz parafii św. Faustyny 
w Słupsku, gdy zauważył, że 
po pierwszej komunii świętej 
wiele dzieci przestaje chodzić 
na niedzielne nabożeństwa. 

Jednocześnie jednak zau
ważono, że ci, którzy nadal są 
katolikami praktykującymi, ro
bią to bardziej świadomie niż 
dawniej. Dlatego nie tylko 
od święta chodzą na niedzielne 
msze święte i przystępują 
do komunii. # 
©O 

O Więcej na naszę| stronie 
O przemianach w polskim Kościele 
katolickim czytaj na: 
www.gp24.pl 
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SKM i PKP Intercity wprowadza komunikację zastępczą na trasie Słupsk - Lębork. Utrudnienia potrwają między 10-25 kwietnia. 
Zamiast pociągiem, pasażerowie będą podróżować autobusami. Okazuje się, że jedne będą jeździć między Słupskiem a Lęborkiem 
bezpośrednio, inne także po drodze zajadą na przystanki PKP w mniejszych miejscowościach. 
Szczegóły znajdziesz we wtorkowym „Głosie Pomorza" 

Kobylnica chce obwodnicy 
• Planowana obwodnica Kobylnicy ma zaczynać się w Słupsku na ul. Poznańskiej 
# Ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy w każdym kierunku i 3,2 km długości 

Słupsk 

Inwestycje 

Grzegorz Hilarecki 
grzegorz.hilarecki@gp24.pl 

Powstała już koncepcja obwod
nicy, a dwa samorządy: słupski 
i kobylnicki porozumiały się, że 
będą współpracować w tej 
sprawie. 

- Mamy przygotowane dwa 
warianty przebiegu obwodni
cy. W obu droga zaczyna się 
w Słupsku na ulicy Poznań
skiej, a kończy się przy węźle 
Łosino na obwodnicy Słupska -
mówi Leszek Kuliński, wójt 
Kobylnicy. - Optymalny jest 
ten, że droga zaczyna się na Po
znańskiej i na Słonecznej odbi
ja w stronę Kobylnicy. 

- Stąd w naszym projekcie IV 
etapu ringu na tym odcin-

• Ulica Poznańska w szczycie korkuje się, bo w Kobylnicy droga 
krajowa nr 21 jest zbyt wąska, jak na liczbę samochodów 

ku mamy dwupasmówkę, jako 
drogę krajową nr 21. Dalej nią 
ma być obwodnica Kobylnicy 
- tłumaczył w ratuszu na zebra

niu z mieszkańcami o nowym 
projekcie drogowym miasta 
Marek Biernacki, wiceprezy
dent Słupska. 

W ramach Miejskiego Ob
szaru Funkcjonalnego (porozu
mienie Słupska i okolicznych 
gmin, by starać się o unijne 
środki z nowego rozdania) 
do końca czerwca będzie wy
konana koncepcja obwodnicy 
Kobylnicy. 

Nowa droga ma mieć na ca
łej długości dwie jezdnie 
o dwóch pasach. Powstanie 
most nad rzeką Kaczą i druga 
przeprawa na lokalnym stru
mieniem. Kobylnicę ma mijać 
od wschodu, koło Słupi. Dłu
gość to 3,2 kilometra. Ma kosz
tować ok. 20 milionów ze środ
ków unijnych lub państwo
wych. O dotację oba samorzą
dy będą się starać wspólnie. 

- Chcemy o to wystąpić w ra
mach rekompensat za tarczę 
antyrakietową w Redzikowie 
- mówi wójt Kuliński. 

Ale też o potrzebie wybudo
wania tej drogi zawiadomiona 
jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, której 
podlegają drogi krajowe. 

Gdy zapytaliśmy wójta, czy 
nie boi się protestów mieszkań
ców tej części Kobylnicy, przez 
którą ma biec nowa 
czteropasmówka, odpowie
dział, że nie. 

- Droga będzie maksymalnie 
odsunięta od posesji, zresztą 
w tym miejscu mieszka o 80 
proc. mniej ludzi niż w cen
trum, gdzie teraz jest bardzo 
duży ruch aut po krajowej 21. 
- uważa wójt Kobylnicy. 

Z naszych informacji wyni
ka, że nowa droga będzie tak 
wytyczona, że do domostw bę
dzie najmniej 80 metrów. Oczy
wiście będą ekrany. • 
©® 

W skrócie 

SŁUPSK/WYDARZENIA 

Ewakuacja 
pracowników w Stako 
W czwartek doszło do zady
mienia w hali produkcyjnej 
Stako. Ewakuowano pracow
ników. - Zapłon powstał 
od urządzenia o nazwie śru-
townik. W hali doszło do za
dymienia i pracownicy sami 
przeprowadzili ewakuację 
- mówi dyżurny straży pożar
nej. Strażacy szybko znaleźli 
i zagasili źródło ognia. 
(NIK) 

SŁUPSK/ZAPROSZENIA 

Ogólniak obchodzi 
70. urodziny 
I Liceum Ogólnokształcące 
obchodzi 70-lecie. Organiza
torzy szukają kontaktu z ab
solwentami ogólniaka i proszą 
o przesyłanie zdjęć oraz opi
sanych zabawnych historii, 
epizodów z życia szkoły. Moż
na je przesyłać na adres ILO. 
(NIK) 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 
ogłasza w imieniu Miasta Słupska przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych 

w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku: 

Lp. Adres lokalu Powierzchnia [m2] Oznaczenie nieruchomości 
wg ewidencji gruntów Opis położenia lokalu Przeznaczenie lokalu - planowana działalność Forma 

oddania 

Cena 
wywoławcza 

czynszu 
m-c [zł] 

Wadium 

[zł] 

Postąpienie 
o wartości 
nie niższej 

niż [zł]1 

Dodatkowe informacje o lokalu 
(administrator) 

1 Chopina 9 
78,08 + 22,99 

(pomieszczenia w piwnicy) Działka nr 454/2; obr. 13 parter, wejście z ulicy Magazynowa, produkcyjna, usługowa najem 360,00 72,00 10,00 AWiL1; 59 8487590; 783 271 613 

2 Grodzka 8 149,79 Działka nr 710/2; obr. 6 poziom przyziemia wejście z ulicy Usługi unikatowe2 najem 360,00 72,00 10,00 59 8487590:725 757 821 
3 Polna 3 96,26 Działka nr 577/10; obr. 13 parter, wejście z podwórka Usługi motoryzacyjne - magazynowe najem 580,00 116,00 10,00 AWiL 1; 59 8487610; 725 757 807 
4 Sienkiewicza 21 (wejście od ul. Murarskiej) 65,11 Działka nr 589/7; obr. 6 poziom przyziemia wejście z ulicy Usługowo-handlowa naiem 651,00 130,00 10,00 AWiL 1; 59 8487587; 725 757 801 
5 Tuwima 22 of 79,23 Działka nr 4/4; obr. 13 Parter, wejście z oficyny Magazynowa-usługowa najem 400,00 80,00 10,00 AZG; 59 8487684; 783 271 618 
6 Sierpinka 16 38,08 Działka nr 290/2; obr. 13 parter, wejście z ulicy magazynowa najem 153,00 31,00 10,00 AZG; 59 8487671, 782 965 312 

7 Wileńska 24 of 76,00 Działka nr 355/1; obr. 6 Parter, wejście z oficyny (przejazd przez 
bramę) magazynowa najem 380,00 76,00 10,00 AZG; 59 8487684; 783 271 618 

8 Wojska Polskiego 13 65,56 Działka nr 489/2; obr. 6 poziom przyziemia wejście z ulicy Usługi, możliwość wykorzystania na handel najem 787,00 158,00 10,00 AWL1; 59 8487580; 725 757 822 

9 
Wojska Polskiego 19 (wejście od ul. 
Wileńskiej) 19,60 działka nr 410/1; obr. 6 Parter, wejście od strony oficyny Usługi, możliwość wykorzystania na handel najem 236,00 48,00 10,00 AWL1; 59 8487583; 725 757 820 

10 Wojska Polskiego 32 32,00 działka nr 854/1; obr.6 poziom przyziemia wejście z ulicy Usługi, możliwość wykorzystania na handel najem 384,00 77,00 10,00 AWiL1; 59 8487583; 725 757 820 
11 Poniatowskiego 2 55,30 działka nr 176/7; obr.6 parter, wejście z ulicy Usługi unikatowe2 najem 113,00 23,00 10,00 AZG; 59 8487684; 783 271 618 

12 Długosza 25 a 135,26 Obr. 6; działka nr 785 parter i 1 piętro wejście z podwórka magazyn z możliwością wykorzystania na 
usługi 

Najem IV 
przetarg 330,00 66,00 10,00 AZG; 59 8487681; 782 965 312 

13 Lelewela 53 D 28,40 Obr. 14; działka nr 206/13 parter usługi Najem 
IV przetarg 138,00 28,00 10,00 AZG; 59 8487681; 782 965 312 

14 Zamenhofa 4 78,00 Obr.6; działka nr 596/4 piwnica, wejście z podwórka magazyn Najem . 
IV przetarg 282,00 57,00 10,00 AWiL 1; 59 8487587; 725 757 801 

15 Deotymy 24 
228,14 (85,16 hala 

sprzedaży +142,98 część 
zaplecza + magazyn) 

Obr. 13; działka nr 95/7 parter, wejście z ulicy handel, magazyn 
Najem 

III przetarg 1.050,00 210,00 20,00 AWiL 1; 59 8487590; 782 992 001 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali w sali 20 (II piętro), budynek przy ul. Jaracza 5 w Słupsku {dodatkowe informacje: w budynku mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku). 
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., plac Zwycięstwa 4, w Biurze Obsługi Mieszkańców do dnia 22 kwietnia 2015 r. do godziny 14.30. 
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców - plac 
Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222. Osoby przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów, powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy. Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od 
zawarcia umowy najmu, wpłaconego wadium nie zwraca się. 
UWAGA! Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra, zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć: 
• aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika, 
• zaświadczenia: o niezaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby) oraz prowadzenia działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy, 
• oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych 
(administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień, 
• przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję niepodlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% czynszu netto. 
Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7.00 do 10.00 lub w biurze koordynatora przetargu - AZG PGM Sp. z o.o. - pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10. 
Informacje o wyposażeniu lokali w media uzyskać można u administratorów budynków, ponadto od dnia 10 kwietnia 2015 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, po wcześniejszym skontaktowaniu się z administratorem budynku zgodnie 
ze wskazanym w tabeli numerem telefonu przy wybranym lokalu. Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne), zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody 
Wynajmującego, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT. 
1 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
2 Działalność o charakterze unikatowym: szewstwo, rymarstwo, kaletnictwo, szklarstwo, zegarmistrzostwo, ślusarstwo, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, naprawa rowerów, pracownie artystyczne, krawiectwo w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności 
gospodarczej. 
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia nr 247/GN/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i innych 
pomieszczeń znajdujących się w zasobach miasta Słupska oraz zarządzenia nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz 
zarządzenia nr 248/GN/13 Prezydenta Miasta Słupska w sprawie zmiany ww. zarządzenia oraz wzór umowy najmu lokalu znajduje się na stronie internetowej PGM Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl. 4 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:grzegorz.hilarecki@gp24.pl
http://www.pgm.slupsk.pl


06// www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Głos Dziennik Pomorza 
Sobota-poniedziałek, 4-6 kwietnia 2015 

Informator świąteczny 

Komunikacja i handel 
Z zebranych przez nas informacji dowiesz się, jak 

kursować będą autobusy w dni świąteczne 
Podpowiemy, do której godziny otwarte będą 

sklepy oraz gdzie można udać się do lekarza 

Słupsk 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

W naszym informatorze zawar
liśmy najważniejsze informacje 
dotyczące komunikacji, handlu 
i opieki zdrowotnej w święta 
wielkanocne. 

SŁUPSK 
Komunikacja 

Komunikacja miejska 
Dzisiaj, 4 kwietnia, obowiązu
je sobotni rozkład jazdy, ale 
do godz. 20. W niedzielę, 5 
kwietnia, obowiązuje rozkład 
niedzielny. Funkcjonować bę
dą tylko linie l i 15 od godz. 9. 
6 kwietnia obowiązuje roz
kład niedzielny, komunikacja 
funkcjonuje od godz. 9 

PKS - Niebieska Linia 
4 kwietnia obowiązuje sobotni 
rozkład jazdy Niebieskiej Linii 
na trasie Słupsk-Ustka i Ustka-
Słupsk. Tego dnia autobusy 
kursować będą z ogranicze
niem do godz. 16. W niedzielę, 
5 kwietnia, linia nie kursuje. 
6 kwietnia obowiązuje nie
dzielny rozkład jazdy. Autobu
sy Niebieskiej Linii kursować 
będą tego dnia od godz. 13 

n N  _ _  
Sprawdź, jak 

kursuje 
komunikacja, gdzie 

kupić brakujące 
produkty 

• Nie zdążyłeś z zakupami przed świętami? Sprawdź, gdzie możesz je zrobić w okresie świątecznym. 
Sprawdź też, jak kursuje komunikacja i pomoc świąteczna. Te informacje mogą się przydać 

do godz. 19.58 co dwie godziny 
Ramzes - 4 kwietnia obo

wiązuje sobotni rozkład jazdy. 
5 kwietnia komunikacja nie 
funkcjonuje. 6 kwietnia obo
wiązuje niedzielny rozkład 
jazdy. Linia kursować będzie 
tego dnia od godz. 11.30 
do 19.30 co dwie godziny 

Nord Express - 4 kwietnia li
nia nie funkcjonuje. 5 i 6 
kwietnia obowiązuje świą
teczny rozkład jazdy 

Dana Express - 4,5 i 6 kwiet
nia linia nie funkcjonuje 

Opieka Medyczna 
Świadczenia zdrowotne reali
zowane będą całodobowo 
przez: Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Centrum 
Zdrowia Salus przy ul. Piłsud
skiego 2 tel. 59 84137 63 lub 59 
840 26 06, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Lekarz Domowy przy ul. Koł
łątaja 31 tel. 59 840 35 50 
i Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Kobylnica przy 
ul. Główna 54a tel. 59 842 90 
49 

Ratownictwo Mag-Med peł
ni całodobowy dyżur tran
sportowy dla osób chorych 
i niepełnosprawnych, tel. 
do dyspozytora dyżurnego 
696758 511 
Apteki 
Całodobowy dyżur pełnić bę
dzie apteka Ratuszowa przy ul. 
Tuwima 4 w Słupsku 

USTKA 
Opieka Medyczna 

Poradnia Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej przy ul. 

Kopernika 18 czynna całodo
bowo, tel. 59 8146 Oli. 

Powiat bytowski 
Komunikacja 
PKS - Bytów i Miastko 
W sobotę autobusy PKS kur
sują według sobotniego roz
kładu jazdy. W niedzielę auto
busy PKS nie kursują. W po
niedziałek autobusy PKS kur
sują według świątecznego 
rozkładu jazdy. 
Pomoc lekarska 
Sobota, niedziela, poniedziałek 
Bytów - dział pomocy doraź
nej szpitala - tel. 59 822 87 41. 
Miastko: dział pomocy doraź
nej szpitala - tel. 59 857 09 00. 
Dyżury aptek 
Sobota, niedziela, poniedziałek 
Bytów - całodobowy dyżur 
pełni apteka Centrum Zdro
wia, ul. ks. dr. Bernarda 
Sychty 3, tel. 59 822 66 45. 
Sobota, niedziela 
Miastko - dyżur w godz. 8-22 
pełni apteka przy ul. Królowej 
Jadwigi 12, tel. 59 857 82 92. 
Poniedziałek 
Miastko - dyżur w godz. 8-22 
pełni apteka Centralna, ul. Ar
mii Krajowej 22, tel. 59 857 90 
91 

Handel 
Sobota Bytów: Netto (6-18), 
Biedronka (7-16), Lidl (8-16). 
Miastko: Netto (6-18), Bie
dronka (7-16), Polomarket 
(7-18). • 

6 Ważne 
W niedzielę i w poniedziałek wszyst
kie duże sklepy są nieczynne. 
Więcej na www.gp24.pl 

Handel 

Czynne sklepy 
# Sklepy Biedronka czynne bę
dą 4 kwietnia w godz. 7-16,5 i 6 
kwietnia sieć sklepów będzie 
nieczynna 

S Sklepy Netto czynne będą 4 
kwietniawgodz.6-18.5i6 
kwietnia sieć sklepów będzie 
nieczynna 

S Sklep Żaczek przy ul. Arciszew
skiego 21 czynny będzie 6 kwiet
nia w godzinach 12-18 

# Sklep piwny Browarium 
przy ulicy Marii Konopnickiej 13 C 
czynny będzie 4 kwietnia w godz. 
10 - 21,5 kwietnia będzie nieczyn
ny. 6 kwietnia czynny będzie 
w godz. 12 -19, a 7 kwietnia otwar
ty będzie wgodz. 10 - 20 

# Sklepy Żabka (w większości) 
czynne będą 5 i 6 kwietnia 
wgodz. 9-19 

# Sklep Nocny Marek czynny 
będzie 4 kwietnia w godz. 5.30-
15 (ul. Sienkiewicza) oraz w godz. 
6-15 (ul. Bema). 5 kwietnia sklep 
czynny będzie w godz. 14-3 (ul. 
Sienkiewicza) oraz wgodz. 14-23 
(ul. Bema). 6 kwietnia sklep Noc
ny Marek przy ul. Sienkiewicza 
czynny będzie wgodz. 8-3, 
a przy ul. Bema w godz. 14-23 

# Sklep spożywczy Bajka 
przy ul. Mostnika 7 czynny bę
dzie przez cały okres świąteczny 
wgodz. 6-18 

K015004084A 

KOLA SUPE 
Wyślij zdjęcie grupy 
przedszkolnej 
i wygrajcie nagrody! 

Grupy można 
na stronie gp24.pl 

<*A z f *  
Wszelkie informacje o konkursie pod numer 

Organizator konkursu Partnerzy konkursu -mm " ™ "  ** 
3 /  
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LOKALNY PORTAL PRZEDSIĘBIORCÓW 

Od kwietnia 
skarbówka 
zmieniła się 

Zmiany nie spowodują 
likwidacji urzędów skarbowych 
ani zwolnień pracowników 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Od l kwietnia 2015 roku admi
nistracja podatkowa działa 
winnej formule niż dotychczas. 
Izby skarbowe i podległe jej  
urzędy skarbowe stały się jed
nymi jednostkami budżetowy
mi. Dla pracowników tej admi
nistracji w województwie pra
codawcą jest izba skarbowa. 

To rezultat wejścia w życie 
od l kwietnia nowelizacji usta
wy o urzędach i izbach skarbo
wych, która wprowadza zmia
ny w funkcjonowaniu admini
stracji podatkowej. 

Dzięki nowej 
strukturze 

organizacyjnej 
urzędy skarbowe 

mają lepiej działać 

Wchodzące w życie zmiany 
nie będą miały wpływu na lo
kalizację urzędów skarbowych. 
Natomiast skutkiem tych 
zmian ma być lepsza wydaj
ność, przejrzystość i szybkość 
działania skarbówek, skutecz
ność w zakresie koordynacji re
alizowanych zadań oraz po
ziom świadczenia usług pub
licznych. 

W efekcie nastąpiło połącze
nie izb i urzędów skarbowych, 
które odbywa się na poziomie 
każdego województwa i polega 
na konsolidacji zadań pomoc
niczych wykonywanych dotąd 
odrębnie przez wszystkie jed
nostki organizacyjne. 

Zgodnie z nowymi zasada
mi izba skarbowa i podległe jej 
urzędy skarbowe w wojewódz
twie stają się jedną jednostką 
budżetową. Na przykład, zada
nia dyrektora generalnego oraz 
kierownika jednostki budżeto
wej przypisane zostały do dy
rektora izby skarbowej, nato
miast pracodawcą osób zatrud
nionych w tak rozumianym 

urzędzie staje się izba skarbo
wa. 

Dyrektor izby skarbowej od
powiadał będzie za wszystkie 
zadania zwane procesami po
mocniczymi, realizowanymi 
dotychczas odrębnie przez iz
by i urzędy w zakresie obsługi 
finansowej i kadrowej, zarzą
dzania majątkiem, remontami 
i inwestycjami, zamówień pub
licznych, obsługi informatycz
nej, audytu, kontroli 
zarządczej, zarządzania jakoś
cią oraz informacji prawnie 
chronionych. Natomiast na
czelnicy urzędów skarbowych 
pozostają organami podatko
wymi pierwszej instancji i or
ganami egzekucyjnymi, a dy
rektorzy izb - jak dotychczas -
organami nadzoru i organami 
podatkowymi drugiej instancji. 

Część osób zatrudnionych 
w komórkach zajmujących się 
zadaniami pomocniczymi (np. 
rachunkowością budżetową, 
kadrami, informatyką) będzie 
wykonywała swoje zadania 
bezpośrednio w strukturze izb 
skarbowych. Część z nich zosta
nie przeniesiona do innych za
dań. Będą pracować jako ob
sługa podatnika, kontrola po
datkowa czy egzekucja admini
stracyjna. 

Zmiany te mają wpłynąć po
zytywnie na wydajność, przej
rzystość i szybkość działania 
administracji podatkowej, 
a także mają poprawić skutecz
ność w zakresie koordynacji re
alizowanych zadań oraz po
ziom świadczenia usług pub
licznych. 

Być może pozwolą również 
lepiej wykorzystać istniejące 
zasoby kadrowe, co ma się 
przełożyć na jakość realizowa
nych zadań związanych z ob
sługą i wsparciem podatnika, 
poborem podatków oraz dyscy
pliny podatkowej, które odgry
wają istotną rolę w realizacji 
podstawowego celu admini
stracji podatkowej. • 
©® 

6 Więcej na naszej stronie 
O zmianach w prawie skarbowym 
czytaj także na: 
www.gp24.pl 

SŁUPSK/PRACA 
Można zdobyć 
zawód i pracę 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Słupsku organizuje szkole
nie „Produkcja okien i drzwi -
stolarka w drewnie" z gwaran
cją pracy. Osoby zaintereso
wane proszone są o kontakt: 
PUP Słupsk, ul. Leszczyńskie
go 8, pok. 31, tel. 59  8 4 6  0 9  72. 
(WF) 

LĘBORK/KURS 

Szkolenie 
na operatora 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Lęborku prowadzi nabór 
na szkolenie operator kopar-
ko-ładowarki. Zainteresowa
ni mogą się zgłaszać do pok. 
208 w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Lęborku ul. Gdańska 
35. 
(WF) 

USTKA/SZKOLENIE 
Słowińska Grupa Rybacka zaprasza 
organizacje pozarządowe 
Słowińska Grupa Rybacka 
w Ustce organizuje spotkanie 
informacyjne dla organizacji 
pozarządowych. Głównym 
punktem spotkania będzie 
omówienie wypracowanych 
przez zespoły robocze narzę
dzi współpracy między gminą 
Ustka a organizacjami. 

Spotkanie odbędzie się 9 
kwietnia (czwartek) o godz. 17 
w Urzędzie Gminy Ustka 
przy ul. Dunina 24. 
Szczegóły i informacje: e.la-
skowska@sgr.org.pl, tel. 516 
559181. 
(WF) 
© ®  
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Polska Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów z perspektywą najwyższego wzrostu liczby gospodarstw domo
wych, których majątek wyceniany jest na min. 4 0 0  tys. zł - wynika z raportu opracowanego przez Economist 
Intelligence Unit na zlecenie Citi Bank 

75 lat temu zginęli, 
bo byli Polakami 

Na placu Józefa Piłsudskiego uczczono ofiary mordu katyńskiego 

Warszawa 

Leszek Rudziński 
l.rudzinski@polskapresse.pl 

Nasza wolność jest efektem 
ofiar i wysiłków kilku polskich 
pokoleń, ale jej fundamentem 
jest m.in. pamięć o zbrodni ka
tyńskiej - mówił w piątek pre
zydent Bronisław Komorowski 
podczas obchodów upamięt
niających 75. rocznicę zbrod
ni. Przypomniał, że Polacy by
li pierwszymi ofiarami II woj
ny światowej, a najbardziej 
prześladowana była polska in
teligencja, w której zarówno 
rosyjski, jak i niemiecki agre
sor widział zagrożenie ja
ko w strażnikach polskiej toż
samości. 

Na koniec swojego wystąpie
nia prezydent zaapelował o „je
śli nie zaprzestanie - to przynaj
mniej ograniczenie wojny pol-
sko-polskiej" w obliczu zagro
żenia, jakie obecnie szykuje się 
za naszą wschodnią granicą. 

Wcześniej aktor Marian 
Opania odczytał w hołdzie po
ległym wiersz Kazimierza Wie-

* Marian Opania w hołdzie pomordowanym odczytał wiersz 
„Modlimy się za niewinnych" 

rzyńskiego „Modlimy się 
za niewinnych". 

- Przede wszystkim młode 
pokolenie powinno pamiętać 
o wydarzeniach z 1940 r. My tu 
przychodzimy w hołdzie za
mordowanym, ale także ku pa
mięci potomnych. My niedłu
go zejdziemy z tego świata, ale 

chcemy, aby kolejne pokolenia 
pamiętały o ofiarach zbrodni 
katyńskiej - mówiła Agencji In
formacyjnej Polska Press jedna 
z uczestniczek obchodów, któ
rej ojciec był jednym z zamor
dowanych. - Oprócz oficerów 
został zamordowany kwiat na
szej inteligencji i powojenna 

Polska prawdopodobnie wyglą
dałaby inaczej, gdyby tej zbrod
ni nie było - dodała. 

- Hitler i Stalin to dwóch 
oprawców świata. Wycieli 
w pień kwiat polskiej kultury 
- mówi uczestnik zdarzeń w ro
ku 1940, który na obchody przy
leciał aż z Nowego Jorku. 
- 1 sierpnia w „Amerykańskiej 
Częstochowie" jest zjazd żołnie
rza polskiego i tam przekazują 
nam informacje o uroczystoś
ciach w Polsce, na które wiele 
osób przybywa, aby upamiętnić 
ofiary zbrodni stalinowskich 
i hitlerowskich - dodaje. 

Wiosną1940 r. sowiecka po
licja polityczna wymordowała 
blisko 22 tys. obywateli Rzeczy
pospolitej. Było wśród nich 14,5 
tys. jeńców wojennych - ofice
rów i policjantów - z obozów 
w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więź
niów aresztowanych w okupo
wanej przez ZSRS wschodniej 
części Polski. 

Na obchody przybyli rów
nież premier Ewa Kopacz i mi
nister obrony Tomasz Siemo
niak.# 
©® 

Zastrzelił żonę, 
synka i popełnił 
samobojstwo? 
Kuźnia Raciborska 

Prokuratura bada przyczyny 
śmierci małżeństwa policjan
tów i ich dziecka. Wszyscy zgi
nęli od kul. Przed tragedią 
w mieszkaniu doszło do kłótni 

Katarzyna Spyrka 
k.spyrka@dz.com.pl 

Mieszkańcy Kuźni Racibor
skiej są w szoku po tragedii, 
do jakiej doszło w czwartek 
wieczorem. W mieszkaniu 
przy ul. Świerczewskiego zna
leziono zwłoki małżeństwa 
policjantów i ich synka. 

- Po godzinie 21 sąsiedzi 
usłyszeli strzały i wezwali po
licję. Po wejściu antyterrorys-
tów do środka znaleziono cia
ła 41-letniego mężczyzny, jego 
40-letniej żony i ich 1,5-rocz-
nego syna. Małżeństwo pra
cowało w komisariacie w Kuź
ni Raciborskiej - poinformo
wał Mirosław Szymański, 
rzecznik policji w Raciborzu. 
- Wszystkie osoby miały rany 
postrzałowe. Na miejscu zna
leziono broń - dodał Szymań-. 
ski. 

Wiadomo, że w przedpoko
ju leżały ciała 40-latki i dziec

ka. Ciało mężczyzny znalezio
no w fotelu w drugim pokoju. 
Okoliczności mogłyby wskazy
wać na zabójstwo kobiety 
i dziecka, a na końcu samobój
stwo policjanta, ale to tylko 
spekulacje i prokuratura nie 
chce się na razie wypowiadać 
na ten temat. Sąsiedzi 
przed strzałami słyszeli 
w mieszkaniu kłótnię. 

- Wszystko wskazuje, że 
w zajściu nie brały udziału oso
by trzecie - poinformował nas 
w piątek Franciszek Makulik, 
zastępca prokuratora rejono
wego w Raciborzu. 

Wyniki sekcji poznamy do
piero po świątecznym weeken
dzie. 

Mężczyzna jako munduro
wy pracował 20 lat, kobieta 
miała 10-letni staż. Sąsiedzi 
twierdzą, że policjantka kilka 
dni temu wróciła do pracy 
po urlopie macierzyńskim. 

- Od kilku dni się kłócili, bo 
żona chciała odejść z dziec
kiem. Jego pierwsza żona też 
od niego odeszła razem 
z dziećmi - powiedział nam 
pan Robert, były sąsiad poli
cjanta. - Pewnie bał się, że 
znów zostanie sam. Był do
brym policjantem - dodaje. S 
©® 

W sk rócie 

Polscy piloci zginęli 
na Ukrainie 
Dwóch pilotów z wojewódz
twa lubelskiego, członków Ae
roklubu Ziemi Zamojskiej, zgi
nęło w katastrofie samolotu 
koło Łucka - donosi Agencja 
Lotnicza Altair. Informacje 
o wypadku potwierdza mini
sterstwo spraw wewnętrznych 
w Wołyniu. Do tragedii miało 
dojść 26 marca. Dwupłatowy 
An-2 spadł na zamieszkaną po
sesję. Mieszkańcom nic się nie 
stało. Ukraińskie MSW infor
muje, że samolot był wypeł
niony papierosami pochodzą
cymi z przemytu. Tożsamość 
ofiar nie została oficjalnie po
twierdzona. Jak udało nam się 
dowiedzieć, od 28 marca Ko
menda Wojewódzka Policji 
w Lublinie poszukuje dwóch 
mężczyzn, którzy 25 marca wyjechali na Ukrainę. JN 

Podsłuch w restauracji Różana. Prokuratura 
czeka na wniosek Tomasza Siemoniaka 
Wciąż nie rozpoczęto śledztwa 
ws. podsłuchu znalezionego 
w restauracji Różana w Warsza
wie. - Prokuratura czeka 
na wniosek pokrzywdzonego, 
czyli szefa MON, ministra To
masza Siemoniaka - powie
dział w piątek Przemysław 
Nowak, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie. 
Do odkrycia doszło podczas 
rutynowej kontroli Służby 
Kontrwywiadu Wojskowe
go przed spotkaniem mini
strów obrony narodowej Pol
ski i Holandii Tomasza 
Siemoniaka i Jeanine Hennis-
-Plasschaert. Prokuratura 
przypuszcza, że podsłuch 
w restauracji Różana zamon
towano na długo przed spot
kaniem ministrów. - zabez
pieczyliśmy urządzenia i noś
niki, na których mogły być re
jestrowane nagrania. Wyko
rzystamy je, gdy zostanie 
wszczęte śledztwo - wyjaśnił 
Nowak. Krzysztof Brejza, 

członek sejmowej Komisji ds. 
Służb Specjalnych, wyjawił, 
że MON tego typu rozmowy 
prowadzi w innym miejscu, 
a spotkanie w restauracji Ró
żana miało charakter kurtua
zyjny. Według posła Platfor
my Obywatelskiej podsłuch 
był wymierzony prawdopo
dobnie w biznesowych klien
tów restauracji. - Dobrze, że 
podsłuch znaleziono. Dobrze, 
że służby działają w tym kie
runku, ale rozmowy polity
ków, nawet te kurtuazyjne, 
powinny odbywać się w in
nych miejscach niż restaura
cje. Powinny to być zamknięte 
miejsca, które są trudno do
stępne - ocenił Maciej Wy-
drzyński z sejmowej Komisji 
ds. Służb Specjalnych. 
Po świętach odbędzie się spot
kanie komisji, w którym 
udział weźmie również szef 
Służb Kontrwywiadu Wojsko
wego, by przedstawić infor
macje o zdarzeniu. AlP 

Durczok domaga się 
7 min od ..Wprost" 
Do Sądu Okręgowego w War
szawie wpłynął pozew Kamila 
Durczoka przeciw wydawcy 
„Wprost" oraz dziennika
rzom: Sylwestrowi Latkow
skiemu, Michałowi Majew
skiemu i Oldze Wasilewskiej. 
Były szef „Faktów" TVN do
maga się przeprosin i zadoś
ćuczynienia w wysokości 7 
min zł. - Pozew dotyczy dru
giego artykułu, który ukazał 
się we „Wprost". Opisywał 
mieszkanie na Mokotowie 
i naruszał dobra osobiste pa
na Durczoka poprzez wejście 
w jego sferę prywatności 
- wyjaśnił w piątek mec. Ja
cek Dubois, pełnomocnik 
Durczoka. Co ciekawe, poz
wani dziennikarze nie pracują 
już w redakcji „Wprost", ale 
mogą liczyć na pomoc praw
ną byłego pracodawcy. Rzecz
nik PMPG Polskie Media Anna 
Pawłowska-Pojawa zapewni
ła, że otrzymają ochronę 
prawną.  AlP 

Trwa m edycja akcji 
„Podrasuj sobie mózg 

Specjaliści ze stołecznej 
SWPS pomagają młodzieży 
w nauce, przygotowaniu 
do egzaminów i wskazują 
tajniki samorozwoju 

Tadeusz Żarek 
redakcja@polskatimes.pl 

W życiu ucznia gimnazjum i li
ceum bywają momenty, kiedy 
jego mózg pracuje na najwyż
szych obrotach. To wszelkiego 
rodzaju egzaminy, testy oraz sy
tuacje wymagające koncentra
cji, wiedzy i pokonania stresu. 

Ale są na to sposoby - moż
na je poznać, biorąc udział w ak
cji „Podrasuj sobie mózg", któ
rej HI edycja właśnie trwa. zor
ganizowali ją specjaliści ze Szko
ły Wyższej Psychologii Społecz
nej  pod kierunkiem prof. Anny 

Wieczorek-Taraday wraz z ser
wisem Neurogra.pl. 

Droga do sukcesu prowadzi 
przez trening. Akcja dowodzi, 
że przez codzienne aktywne 
ćwiczenia mózgu zyskuje się 
lepsze wyniki w nauce i lepsze 
oceny. Treningi odbywają się 
online i można trenować z do
wolnego miejsca i w dowolnym 
czasie. Udział w akcji jest bez
płatny. 

Trenując przez 30 dni, po 15 
minut dziennie, zyskuje się 
szanse na poprawę funkcjono
wania mózgu. Treningi przypo
minają zabawę - polegają 
na grach łączących w sobie roz
rywkę, technologię i zaawanso
waną wiedzę naukową. 

W poprzednich edycjach 
w akcji wzięło udział 10 tys. 
uczestników, którzy zagrali 
w ponad 500 tys. gier. 
Więcej informacji o akcji: W i ę  
podi rasujsobiemozg.pl 
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Mieszkańcy Krymu, a szczególnie krymscy Tatarzy, są represjonowani, atakowani, a ich prawa są nieustannie 
gwałcone. Chcemy wysłać tam obserwatora, który będzie monitował łamanie praw człowieka na Półwyspie 
Krymskim. 
Mevlut Cavusoglu, minister spraw zagranicznych Turcji 

Świat 

W skrócie Koniec nuklearnych 
negocjacji z Iranem 
# Iran oraz kraje grupy 5+1 ustaliły, że irański program nuklearny nie 
zostanie zamknięty, ale jego wymiar zostanie znacznie zmniejszony 

HASSEWBELSA 
W kanale znaleziono 
ciało polityka 
Belgijska policja znalazła 
w kanale w mieście Hasselt 
ciało znanego polityka - 60-
-letniego Roberta „Steve'a" 
Stevaerta, byłego lidera Fla
mandzkiej Partii Socjalistycz
nej i burmistrza Hasselt. Wed
ług śledczych mężczyzna po
pełnił samobójstwo. Kilka go
dzin wcześniej Steavert został 
oskarżony o gwałt, którego 
miał się dopuścić w 2010 r. Po
lityk twierdził jednak, że jest 
niewinny. AIP 

ONZ zaniepokojona 
sytuacją w Jemenie 
W czwartek ONZ podało, że 
w ciągu dwóch tygodni walk 
w Jemenie zginęło już około 
519 cywilów, a rannych zosta
ło ponad 1700 osób - w tym 
dzieci. Z powodu walk dzie
siątki tysięcy ludzi były zmu
szone opuścić swoje domy. 
Koordynatorka ONZ ds. po
mocy humanitarnej Valerie 
Amos zaapelowała do świato
wej opinii publicznej o ochro
nę ludności w Jemenie. AIP 

USA 
Będzie czwarty sezon 
„HouseofCards" 
Serial o polityce, intrygach 
i Franku Underwoodzie bę
dzie miał kolejny sezon. 
Netflix zamówił czwartą serię 
popularnej produkcji. Zdjęcia 
rozpoczną się latem tego roku. 
Potwierdzono także, że w no
wej serii zobaczymy główne 
gwiazdy produkcji, Kevina 
Spaceya i Robin Wright. Pre
miera nowej serii najprawdo
podobniej odbędzie się wios
ną 2016 r. AIP 

Zawartość komputera 
Lubitza ujawniona 
Niemieccy prokuratorzy ujaw
nili zawartość komputera 
Andreasa Lubitza - pilota, któ
ry spowodował katastrofę 
airbusa A320.27-latek szukał 
w Internecie wiadomości do
tyczących drzwi do kokpitu 
samolotu oraz ich zabezpie
czeń. Lubitz odwiedzał także 
strony podające sposoby 
na popełnienie samobójstwa. 
Mężczyzna od kilku lat leczył 
się na zaburzenia psychiczne 
i miał myśli samobójcze. AIP 

Policja aresztowała 
dwiedżihadystki 
Amerykańska policja areszto
wała dwie mieszkanki Nowe
go Jorku, które planowały za
machy terrorystyczne na tery
torium USA. 28- i 3l-latka 
określiły siebie jako obywatel
ki Państwa Islamskiego i po
pierały dżihad. Amerykanki 
planowały konstrukcję bomb 
i przeprowadzenie zamachów 
terrorystycznych m.in. 
w obiektach rządowych i woj
skowych. AIP 

TUNEZJA 
Policja aresztowała 
blisko 50 terrorystów 
W piątek tunezyjska policja 
podała, że aresztowała kolej
nych 23 islamskich ekstremi
stów. To dalszy ciąg obławy 
po zamachu na Muzeum Bar
do w Tunisie, w którym zginę
ło 21 turystów. Aresztowani 
należą do dwóch komórek ter
rorystycznych i zostaną oskar
żeni o współudział w zama
chu w Tunisie. Łącznie policja 
aresztowała już 46 osób po
dejrzanych o terroryzm. AIP 

Lozanna 

Aleksandra Gersz 
a.gersz@polskatimes.pl 

W czwartek wieczorem w Lo
zannie zakończyły się trwające 
od tygodni rozmowy dotyczą
ce irańskiego programu nukle
arnego. 

Przedstawiciele Iranu oraz 
krajów z grupy 5+1: Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Bryta
nii, Chin, Rosji, Francji oraz Nie
miec, zawarli wstępne, ramo
we porozumienie. 

- Dzisiaj Stany Zjednoczone 
wraz z sojusznikami osiągnęli 
historyczne porozumienie 
z Iranem, które - jeśli będzie 
przestrzegane - uniemożliwi 
produkcję bomby atomowej 
- powiedział amerykański pre
zydent Barack Obama podczas 
orędzia w Białym Domu. 

Z kolei minister spraw zagra
nicznych Iranu Mohammad 
Dżawad Zarif powiedział 
na konferencji prasowej, że 
państwa „zrobiły ogromny 
krok do przodu, ale nadal nie 
znajdują się tam, gdzie chciały
by być" - cytuje polityka agen
cja AP. 

Zgodnie z porozumieniem, 
które ma obowiązywać przez 
10 lat, Iran ma zmniejszyć za
kres wzbogacania uranu 
- z 19 tys. służących do tego 
procesu wirówek ma pozostać 
jedynie 6 tys. - podaje Agencja 

* Negocjacje w sprawie irańskiego programu nuklearnego toczyły się pomiędzy Iranem a krajami 
z grupy 5+1. Jak stanowczo twierdził Teheran, program miał służyć wyłącznie celom pokojowym 

Reutera. Limity produkcji pali
wa nuklearnego mają uniemoż
liwić produkcję bomby atomo
wej, program nie zostanie jed
nak zamknięty - ma służyć 
do celów energetycznych. 

- Nasze obiekty będą nadal 
działać. Będziemy dalej wzbo
gacać uran, rozwijać przemysł 
atomowy i kontynuować nasze 
badania - powiedział Zarif, któ
ry zapowiedział także moder
nizację jednego z ciężkich reak
torów. 

Według agencji AP otwarty 
także pozostanie podziemny 

ośrodek Fordo, położony nie
daleko miasta Kom w środko
wym Iranie. 

- Ta umowa pokaże, że nasz 
program nuklearny służy wy
łącznie do celów pokojowych. 
Tak było, jest i będzie - dodał 
polityk. 

- Jeśli Iran będzie oszukiwał, 
świat się o tym dowie - powie
dział Barack Obama. Amery
kański prezydent potwierdził 
także, że sankcje nałożone 
na Iran zostaną zniesione, jeśli 
Teheran będzie przestrzegał 
warunków umowy. 

Ostateczna wersja umowy 
ma zostać podpisana do końca 
czerwca - podaje AP. 

Tymczasem premier Izraela 
Beniamin Netanjahu wyraził 
swój sprzeciw wobec porozu
mienia. Jego zdaniem irański 
program nuklearny musi być 
definitywnie zakończony. - Ta
ka umowa nie powstrzyma Ira
nu przed zbudowaniem bom
by atomowej, ale ją umożliwi 
- stwierdził Netanjahu, według 
którego taka umowa niesie ry
zyko „terroru i przerażającej 
wojny" - podaje „LA Times". • 

Masakra chrześcijan w Kenii: zginęło 147 osób 
Kenia 

Celem islamskiej grupy Al 
-Szabab podczas ataku na Uni
wersytet Garisaa w Kenii byli 
chrześcijanie. Terroryści przez 
cały dzień zabili 147 osób 

Aleksandra Gersz 
a.gersz@polskatimes.pl 

W krwawym zamachu w Kenii 
zginęło 147 osób, 6 9  zostało 
rannych. Oficjalną liczbę ofiar 
śmiertelnych podał kenijski mi
nister spraw wewnętrznych 
Joseph Nkaissery. 

Do zdarzenia doszło na Uni
wersytecie Garissa w północno-
-wschodniej Kenii. Napastnicy 
z islamskiej organizacji Al-
-Szabab z sąsiedniej Somalii 
wdarli się na kampus przed go
dziną 5.30 rano i zaczęli strze
lać. Studenci wyznania chrześ
cijańskiego szli wówczas na po
ranną mszę. Części z nich uda
ło się uciec i zabarykadować 
w budynkach uczelni. 

Rzecznik wojskowy organi
zacji ogłosił, że  terroryści prze
trzymują zakładników. Dodał, 
że napastnicy podzielili ludzi 
i wypuścili na wolność muzuł
manów. - W budynku leżą zwło

ki wielu chrześcijan - podkreślił 
rzecznik. Celem terrorystów by
li wyłącznie studenci wyznania 
chrześcijańskiego - podaje „The 
Washington Post". 

- Policja i żołnierze otoczyli 
budynek ze wszystkich stron 
i próbowali wyciągnąć bandy
tów na zewnątrz - powiedział 
szef policji w Kenii Joseph 
Boinet. Obława trwała cały 
dzień - podaje Reuters. 

Lokalne media poinformo
wały, że na miejscu było co naj
mniej pięciu napastników. Z rąk 
antyterrorystów zginęło czte
rech z nich, piąty został złapany 
- podaje „The Washington Post". 

Powiązana z Al-Kaidą islam
ska grupa Al-Szabab jest odpo
wiedzialna za kilka brutalnych 
zamachów w ostatnim czasie, 
między innymi w Nairobi 
w 2013 r., w którym życie stra
ciło 67 osób - przypomina „The 
Washington Post". 

Jak podaje „The New York 
Times", z oficjalnych danych 
policji wynika, że w wyniku 
ataków przeprowadzonych 
przez Al-Szabab w Kenii w la
tach 2012-2014 zginęło 312 
osób. 

W Kenii większość popula
cji - aż 80 proc. - stanowią 
chrześcijanie. • 

FRANCJA 
Odnaleziono drugą czarną skrzynkę airbusa 
A320. Zapis potwierdza winę drugiego pilota 

W czwartek ratownicy prze
szukujący miejsce katastrofy 
airbusa A320 w Alpach ogłosi
li, że odnaleźli drugą czarną 
skrzynkę - ponad tydzień 
od katastrofy. Wstępne odczy-' 
tanie jej zapisu potwierdza, że 
drugi pilot Andreas Lubitz ce
lowo rozbił samolot. Włączył 
on automatycznego pilota, 
aby spowodować zniżanie 
się samolotu. Modyfikował 
też ustawienia i zwiększał 

• Airbus A320 rozbił się we prędkość airbusa podczas spa-
francuskich Alpach 24 marca dania. AIP 
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Jak grać w loterii? 
• O d  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 
po sobie wydań „Głosu". 
• D o  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).  

WIESZ 

Sobota, 4.04.2015 r. Kupon nr 146 /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 0.0. 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.* 

Andrzej Gurba 
697 770129 (w godz. 12.00-15.00) 
andrzej.gurba@gp24.pl . w & L  (W 

Od 10 lat pomagają 
wykluczonym 

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie działa już 10 lat 

Data i podpis... * pole nie jest wymagane 

S 

Burmistrz Miastka nie zgodził się na budowę w Pasiece dużego 
kurnika. Po proteście mieszkańców. Inwestor odwoła się 

Burmistrz Miastka Roman 
Ramion odmówił wydania de
cyzji o uzgodnieniach środo
wiskowych na budowę duże-
go kurnika w Pasiece. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@gp24.pl 

- W tej sprawie wpłynął protest 
od okolicznych mieszkańców. 
Podzielam w dużej mierze ich 
obawy dotyczące uciążliwości 
inwestycji - mówi Roman Ra-

* Jedną z protestujących osób jest Wiesław Wysocki, który 
mieszka niedaleko od istniejącego i projektowanego kurnika 

mion, burmistrz Miastka. Do
daje, że spodziewa się zaskar
żenia tej decyzji przez inwesto
ra do Samorządowego Kole
gium Odwoławczego w Słup
sku. Przypomnijmy, że miejsco
wy przedsiębiorca chce zbudo
wać obok istniejącego już kur
nika kolejny - większy. Miesz
kańcy protestują, obawiając się 
smrodu, zwiększonego hałasu, 
chorób od padłych kur. Zwra
cają też uwagę, że to rejon, któ
ry ma mieszkaniowy i rekrea
cyjny charakter, a nie przemy
słowy. # 
©® 

Bytów 

Andrzej Gurba 
andrzej,gurba@gp24.pl 

Centrum Integracji Społecznej 
w Bytowie ma dziesięć lat. Z tej 
okazji odbyło się spotkanie, 
w czasie którego podsumowa
no działalność i nakreślono pla
ny na przyszłość. 

CIS, mówiąc najogólniej, zaj
muje się pomocą osobom za
grożonym lub wykluczonym 
społecznie. Z pomocy tej pla
cówki korzystają m.in. osoby 
długotrwale bezrobotne, dot
knięte bezdomnością, z proble
mami alkoholowymi. 

Bytowskie CIS zrealizowało 
bardzo wiele udanych projek
tów, pozyskując na nie dofinan
sowanie, dotacje. W tym czasie 
z aktywizacji zawodowej (część 
osób znalazła czasowe zatrud
nienie), warsztatów psycholo
gicznych i różnych terapii sko
rzystało kilkaset osób. 

-1 kwietnia wpisał się w ka
lendarz nie tylko jako prima 
aprilis, lecz jako coś poważniej
szego i prawdziwego - powie
działa kierownik Iwona 
Adamczyk, otwierając jubile
usz 10-lecia Centrum Integracji 
Społecznej w Bytowie. 

Po oficjalnym przywitaniu 
gości głos zabrał burmistrz By
towa Ryszard Sylka, który omó
wił temat rozwiązywania prob
lemów społecznych w gminie 
Bytów. Ten samorząd mocno 
angażuje się w działania spo-

•Centrum Integracji Społecznej w Bytowie ma 10 lat. Iwonie 
Adamczyk gratuluje burmistrz Bytowa Ryszard Sylka 

Bytowski CIS 
wspiera m.in. osoby 

długotrwale 
bezrobotne 

i bezdomnych 

łeczne. Krystyna Dominiczak, 
dyrektor Departamentu Regio
nalnego Ośrodka Polityki Spo
łecznej Urzędu Marszałkow
skiego w Gdańsku, podkreśliła, 
że Bytów może być dumny 
z tego, że pierwszy CIS w woje
wództwie pomorskim powstał 
właśnie w tym mieście. Obec

nie takich placówek jest 13. - To 
jest najlepsza i chyba jedyna 
forma aktywizacji osób wyklu
czonych społecznie. Dlatego 
obserwujemy tendencję roz
wojową. Powstaje coraz więcej 
ośrodków tego typu - informo
wała Dominiczak. 

Bytowskie CIS przygotowa
ło prezentację na temat swojej 
10-letniej działalności. Przed
stawiona została idea takich 
placówek, forma prawna, zasa
dy finansowania, wymieniono 
współpracujące placówki i sto
warzyszenia, a przede wszyst
kim omówiono najważniejsze 
projekty i przedsięwzięcia. 

Jak na każdym jubileuszu, 
były życzenia, prezenty 
i wspomnienia. 

Janusz Wiczkowski, dyrek
tor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bytowie, przypomniał po
czątki CIS. 

- Ponad 10 lat temu pojecha
liśmy do Byczyny, gdzie pow
stał jeden z pierwszych CIS-ów 
w Polsce. Pomysł założenia 
przenieśliśmy do Bytowa. Cie
szę się, że do dzisiaj mogę po
magać i współpracować z by-
towskim centrum. Czuję się 
trochę ojcem tego sukcesu 
- mówił Wiczkowski. 

Na koniec był poczęstunek 
i jubileuszowy tort. Z okazji 10. 
urodzin centrum wydano spe
cjalny biuletyn z tematyczny
mi artykułami. Dołączono 
do niego płytę CD m.in. z pre
zentacją. Szerzej o CIS w piąt
kowym „Głosie Bytowa/Miast
ka". # ©CE) 
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Niektórzy mają SKOK-om za złe, że: 

spółdzielcze kasy chronią rodziny przed wspierają polską kulturę 
to wyłącznie polski kapitał Uchwą i wyzyskiem i dzieła Kościoła 

Ale to właśnie za to cenią nas  o d  lat mil iony Polaków 

| .  }) S K O  K Korzystne rozwiązania dla polskich rodzin 
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Dzielnicowi 
ze służbowymi 
komórkami 
Powiat lęborski 

Łatwiej będzie się skontakto
wać z dzielnicowymi z powia
tu lęborskiego. Wszyscy właś
nie otrzymali służbowe telefo
ny komórkowe. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Mieszkańcy mają ułatwiony 
kontakt z dzielnicowymi na te
renie całego powiatu. Każda 
osoba chcąca skontaktować się 
z policjantem może zadzwonić 
do niego na służbowy telefon 
komórkowy. 

Dzielnicowi w czasie godzin 
pracy dysponują komórkami, 
aby w ten sposób większa licz
ba mieszkańców miała możli
wość zgłoszenia problemu lub 
potrzebę kontaktu ze swoim 
dzielnicowym. Do tej pory 
dzielnicowi dysponowali tylko 
telefonami stacjonarnymi, 
a osoby dzwoniące pod nie
obecność policjantów mogły 
tylko nagrywać się na automa
tyczną sekretarkę z prośbą 
o kontakt. 

Poniżej podajemy nazwiska 
dzielnicowych i numery telefo
nów do kontaktu: 

# Lębork: sierż. sztab. Mar
cin Ramczykowski, tel. 59 863 
4 8  74, tel. kom. 571 335 206;  
sierż. sztab. Tomasz Chmiel, 
tel. 59 863 4 8  58, tel. kom. 571 
335 207; sierż. sztab. Jarosław 

Budka, tel. 59 864 873 74, tel. 
kom. 571335 208; mł. asp. Łu
kasz Kwiatkowski, tel. 59 863 
4 8  47, tel. kom. 571 335 209; 
sierż. sztab. Kamil Farat, tel. 59 
863 48 57, tel. kom. 571335 210. 

S Gmina Nowa Wieś 
Lęborska: st. asp. Sebastian 
Lichucki, tel. 59 863 48 75, tel. 
kom. 571335 211; sierż. sztab. 
Andrzej Płatek, tel. 59 863 48 
98, tel. kom. 571335212. 

# Kontakt do dzielnicowe
go w gminie Cewice: asp. Piotr 
Kamiński, tel. 59 863 49 23, tel. 
kom. 571335215. 

# Mieszkańcy Łeby mogą 
dzwonić do st. asp. Waldemara 
Kupicza, tel. 59 863 4917, tel. 
kom. 571335 213 oraz st. asp. 

Dzielnicowi 
będą teraz 

dostępni pod 
telefonami 

komórkowymi 

Piotra Pobłockiego, tel. 59 863 
4917, tel. kom. 571335 214. 

- Dokładny wykaz dzielnico
wych wraz z opisem rejonów, 
za jakie są odpowiedzialni, i nu
merami telefonów jest dostęp
ny na stronie internetowej 
lęborskiej policji - mówi Daniel 
Pańczyszyn, oficer prasowy 
lęborskiej policji. • 
©® 

Mama opiekuje się 
dzieckiem i maluje 

Po wielu latach remontowany jest oddział dziecięcy bytowskiego 
szpitala. Rysunki na ścianach wykonuje jedna z mam 

Bytów 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Maluchy dochodzące do zdro
wia na oddziale dziecięcym 
Szpitala Powiatu Bytowskiego 
wkrótce będą miały lepsze wa
runki. Właśnie trwają prace re
montowe. 

- Dyrekcja placówki zafun
dowała nam modernizację 
- mówi Beata Bigda-Świątek, 
ordynator oddziału dziecięce
go. - Na ten remont czekaliśmy 
wiele lat, dlatego nas tak bardzo 
cieszy. 

Zupełną przemianę prze
chodzą cztery sale. - Odnawia
ne są p>o kolei - mówi Beata 
Bigda-Świątek. - Tak, aby od
dział cały czas mógł funkcjono
wać. Ściany są ocieplane i ma
lowane. 

Oprócz tego w pokoikach 
pojawiły się nowe meble szpi
talne: łóżka, szafki, poduszki, 
materace. 

- Wcześniej nasz cały od
dział był kolorowy - mówi Bea
ta Bigda-Świątek.- Na ścianach 
były motywy z bajek o Kubusiu 
Puchatku. Martwiłam się, że te
raz, gdy zostaną zamalowane, 
sale będą smutne. 

» Katarzyna Garbicz z małym Michałem jest na oddziale dziecięcym. W wolnych chwilach upiększa 
ściany 

Nic podobnego. Z pomocą 
szpitalowi przyszła jedna 
z mam, która akurat przebywa 
ze swoim synkiem Michałem 
na oddziale. 

- Widziałam, że jest remont, 
i grzecznie zapytałam, czy 
na ścianach będą malunki - mó
wi Katarzyna Garbicz 
z Borzytuchomia. - Otrzyma
łam odpowiedź negatywną, 

więc zaproponowałam, że po
koloruję ściany. To dla mnie sa
ma przyjemność, tu przebywa
ją chore dzieci, z dala od domu, 
chciałabym, aby czuły się do
brze, a kolorowe pomieszcze
nia na pewno poprawią im hu
mor. 

Na ścianach w poszczegól
nych salach są już pierwsze ka
dry z „Kubusia Puchatka". 

- W domu mój syn też ma kolo
rowy pokój - mówi pani Kata
rzyna. - W pokoju na ścianie ma 
namalowany przepiękny rysu
nek dna morza. • 
©® 

a Więcej na naszej stronie 
Opinie na ten temat znajdziesz 
na naszej stronie 
www.gp24.pl 

W skrócie 

LtBORK/POUCJA 
Szukają właściciela 
drabiny 
Lęborscy policjanci prowa
dzą sprawę włamań do alta
nek na terenie ogródków 
działkowych przy ul. 
Orlińskiego. 
t Funkcjonariusze zatrzymali 
już sprawcę, jednak poszuku
ją właściciela skradzionej dra
biny aluminiowej - mówi Da
niel Pańczyszyn, oficer praso
wy lęborskiej policji. - Składa 
się ona z trzech elementów. 
Drabina jest uszkodzona 
na jednym wzmocnieniu. 
Policjantka prowadząca spra
wę prosi o zgłoszenie się właś
ciciela do Komendy Powiato
wej Policji w Lęborku, ul. To
ruńska 5, pok. 102, po wcześ
niejszym kontakcie telefo
nicznym pod nr. 59 863 48 91, 
wewnętrzny 905. 
(ZIDA) 

BYTÓW/KONKURS 
Udowodniły, że 
potrafią gotować 
W Międzyszkolnym Konkur
sie Gastronomicznym pod ha
słem „Zastosowanie produk
tów regionalnych w nowo
czesnej kuchni polskiej" dwie 
uczennice z Bytowa zaję
ła wysokie pozycje. Laureatki 
to: Agnieszka Pluto-
-Prądzińskai Weronika Felska 
z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych. 
(ZIDA) 

BYTÓW/KONKURS 
Finalista w bytowskim 
ogólniaku 
W Gdańsku odbył się finał 
wojewódzki Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego „n 
wojna światowa na Pomorzu 
Gdańskim". Maciej Myszka, 
uczeń bytowskiego ogólniaka, 
otrzymał 22 punkty i tym sa
mym został finalistą (do zwy
cięzcy brakowało mu tylko 
4,75 punktu). 
(ZIDA) 

Krzysztof Świątczak zaczynał pracę w patrolu, 
a teraz rządzi lęborską komendą policji 
Mfborfc 

Lęborscy policjanci mają no
wego szefa. Dotychczasowy 
komendant przeszedł 
na emeryturę. Zastąpił go 
Krzysztof Świątczak. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

W lęborskiej komendzie odby
ła się uroczystość wprowadze
nia nowego komendanta poli
cji. 

- Inspektor Marian Szlinger, 
pierwszy zastępca komendan
ta wojewódzkiego policji 
w Gdańsku, wręczył rozkaz 
personalny o powołaniu nad
komisarza Krzysztofa 
Świątczaka na stanowisko ko
mendanta powiatowego policji 
w Lęborku - informuje Daniel 
Pańczyszyn, oficer prasowy 

• Lęborscy policjanci mają nowego komendanta. Został nim 
Krzysztof Świątczak 

lęborskiej policji. - Krzysztof 
Świątczak służbę w policji roz
począł w 1988 roku i od począt
ku związał się z lęborską poli
cją. Najpierw pracował jako 
funkcjonariusz służby patrolo

we * % w STW/; Wi * > i# a * i f ^ ?>•>?>* r* ^ j i. evM-Vv 

wej, dzielnicowy, aby następ
nie swoją służbę związać z pio
nem kryminalnym. 

W latach 2005 - 2012 Krzysz
tof Świątczak był naczelnikiem 
wydziału kryminalnego 

lęborskiej komendy. Od 2012 
roku pełnił służbę na stanowi
sku zastępcy komendanta po
wiatowego policji w Lęborku. 

Po odejściu na świadczenie 
emerytalne w lutym tego roku 
inspektora Jacka Partyki, mia
nowany właśnie komendant 
pełnił obowiązki na stanowisku 
szefa lęborskiej policji. 

- Na zakończenie uroczy
stości w lęborskiej komendzie 
nowo mianowany komendant 
podziękował obecnym na spot
kaniu naczelnikom i kierowni
kom poszczególnych wydzia
łów komendy za bardzo dobre 
wyniki, zamykające miniony 
pierwszy kwartał tego roku 
i prosił o przekazanie podzięko
wania dla funkcjonariuszy, 
dzięki którym osiągnięcie ta
kich wyników było możliwe 
- dodaje rzecznik Daniel 
Pańczyszyn. # 
©® . 
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Krzyk, przebywanie w suchym Z powodu powrotu zakaźnej odry 
pomieszczeniu, palenie papierosów, za naszą zachodnią granicą zaogniła 
stres - to niszczy gardło. Są jednak się w Polsce dyskusja na temat 
sposoby, by uniknąć chrypki, bólu 
w szyi czy nagłej utraty głosu. 

szczepień profilaktycznych i ich 
skutków dla zdrowia dzieci. 

STR. 14-15 STR.16 

weekend 4 KWIETNIA 2015 

Wielkanocny 
klimat można 
wyczarować 
w kilka chwil. 
Wystarczy 
dobry pomysł 

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

Wnerwowym przed
świątecznym czasie 
własnoręczne przygo
towanie świątecznych 
dekoracji wydaje się 

nierealne. Tymczasem to wcale nie 
musi być takie trudne. Często wystar
czy dobry pomysł. I kilka minut. 

Zebraliśmy dla was kilka rad od na
szych czytelniczek, które na liście swo
ich hobby mają wpisane rękodzieło. 

- Rozejrzyj się, co masz niepotrzeb
nego w domu: może jest to na przy
kład stara wiklinowa osłonka do kwia
tów, z której może powstać klimatycz
ny koszyczek do pisanek. Wystarczy 
pomalować go na biało i dodać kilka 
wstążek. Pomysłem na szybką ozdo
bę może być też kora z drzewa. Może 
być nietypową podstawką dla pisanek 
- radzi Anna Ziejewska z Koszalina. 

- Świetnym pomysłem na wielka
nocne dekoracje last minutę jest wy
korzystanie kilku wierzbowych gałę
zi lub bazi. Przewiąż je zwykłym sza
rym sznurkiem i postaw w wazonie, 
a zdziwisz się, jak proste rzeczy mogą 
nadać niepowtarzalnego klimatu two
jemu domowi. Pamiętaj też, żeby do
bierać kolorystykę wpisującą się 
w wnętrze twojego mieszkania: użyj 
jej we wstążkach, którymi przewiążesz 
wazon, lub pomaluj jajka stonowany
mi kolorami, aby dodatkiem w posta
ci piórek czy kwiatów zaakcentować 
barwy pojawiające się w twoim domu 
- podpowiada. 

Anna jest mamą dwóch dziewczy
nek. - Jajka ze styropianu i ekologicz
ne farbki to doskonały pomysł, by za
jąć dzieci i przy okazji mieć wyjątko
we ozdoby na świąteczny stół. Zwykle 
wymaga to potem sprzątania, ale war
to - śmieje się koszalinianka. • 
© ®  
Więcej STR.20 

z rodziną 

Robienie wielkanocnych ozdób może zająć czas dzieciom w sobotę, gdy my gotujemy i pieczemy świąteczne dania 
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SCHRONISKO W KOŁOBRZEGU 
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 
78-100 Kołobrzeg 
tel. 94 35166 83 j # 

e mail: f j r  
kontakt@schroniskokolobrzeg.pl 
KRS:0000287972 

Stowarzyszenie Kobiet 
po Chorobie Raka Piersi 

„ A N N A "  
www.amazonkl.swinoujscie.pl 

Przekaż 1 % dla najbardziej potrzebujących 

ul. Wyspiańskiego  35c/15,72-600 świnou jśc ie ,  te l .  601 889 946 

Mówić powinniśmy bez wysiłku. Oddychanie przeponowe jest jedną z podstaw prawidłowej emisji głosu 

Kilka pytań do dr Elżbiety 
Teresińskiej, foniatry 

Jak powinniśmy dbać o gardło, 
żeby nie stracić głosu? 
Nie należy przede wszystkim palić 

papierosów i trzeba unikać zady
mionych pomieszczeń. Unikajmy 
także częstego picia mocnej kawy 

i herbaty, gdyż wysuszają śluzę. Nie 
przesadzać z łączeniem potraw go
rących z zimnymi. W miarę możli

wości należy przebywać w po

mieszczeniach odpowiednio nawil
żanych i nie przesadzać z klimaty

zacją. Trzeba oszczędzać struny 

głosowe i nie krzyczeć, często prze
bywać na świeżym powietrzu. Sta
rać się oddychać przez nos. gdyż 

/5 

i C  

• Dr Teresińska. foniatra: 
Palenie szkodzi mowie i gardłu 

oddychanie przez usta nie służy 
gardłu. 
Co wpływa na utratę głosu? 
Różne czynniki Jednak najważniej
szym jest nieprawidłowa emisja, 
która wynikać może ze złego nawy
ku i może doprowadzić do zmęcze

nia narządu głosu, pojawiania się 
chrypek i zanikania głosu. 
Jak powinno się poprawnie mó
wić, aby nie stracić głosu? 
W warunkach prawidłowych głos 
powinien być tworzony swobod
nie, bez wysiłku, to znaczy tak, by 
fałdy głosowe zwierały się w chwili, 
gdy dociera do nich powietrze 
z płuc. Jeśli zwierają się silnie i zbyt 
wcześnie, głos daje wrażenie two
rzonego z wysiłkiem. Gdy fałdy gło
sowe są osłabione i zwierają się 
zbyt późno, głos staje się słaby 
i szumiący. Tak więc do prawidłowej 

emisji głosu najlepiej jest wykorzy

stywać przeponę, czyli mięsień, 
który jest najważniejszym mięś
niem oddechowym. Umiejętne po

sługiwanie się przeponą podczas 
mówienia reguluje również napię
cie mięśni krtani. Oddychanie prze
ponowe jest jedną z podstaw pra
widłowej emisji głosu. 
Co robić, kiedy z przeforsowania 
gardła nie możemy wydobyć 
z siebie głosu? 
Sygnałem, że dzieje się coś niedo

brego, może być suchość w gardle, 
trudności w przełykaniu, ból czy 
chrypka. To są jednak objawy bar

dzo różnych schorzeń, nie tylko 
przeforsowania gardła. W razie po
jawienia się takich symptomów po

winniśmy więc zgłosić się do leka
rza laryngologa lubfoniatry. 
Kiedy zwykle pojawia się chryp
ka? 

Odpoczywajcie, wodę 
za bardzo się nie polewajcie 

Fundacja „Rodzina" w Sławnie 
Zarząd: Ks. prałat Marian Dziemianko, 

Maria Poprawska, Elżbieta Sołtan, Danuta Karwowska. 

KRS: 0000003639 

Przekazując nam - wspomagasz: 
• Programy stypendialne dla szczególnie uzdolnionych uczniów z rodzin niezamożnych 
• Pomoc świąteczną dla ubogich • Dofinansowanie kosztów leczenia 
• Działania na rzecz seniorów • Inne działania pomocowe 

Dziękujemy za dobrą decyzję! 
EKLAMA 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
. UMYSŁOWYM KOLO W KAMIENIU POMORSKIM 

KR§ 9909981987 

Głośne i częste mówier 
Kiedy tracisz głos, daj nr 
* Krzyk, przebywanie w suchym pomieszczeniu, palenie papierosów, stre: 
# Wystarczy przestrzegać kilka prostych zasad, aby nie doprowadzić do ch 

Witamy w weekend 

Inna Czerny-Marecka 
inna.marecka@gp24.pl 

Zimne święta nam się za
powiadają, więc z racji te
go, że w „Weekendzie 

; rodziną" zawsze bardzo dużo 
niejsca poświęcamy zdrowiu, 
:zuję się w obowiązku, składa-
ąc Państwu życzenia spokoj
nych i zdrowych świąt Wielkiej-
locy, od razu przestrzec 
)rzed niepohamowanym pole
waniem się wodą w śmigus-
dyngus. Tradycję lepiej kulty
wować przy stole - niekoniecz
ne jednak objadając się przys-
nakami, ale raczej rozmawia-
ąc z rodziną i ciesząc się ze 
wspólnie spędzanych chwil. 

Trochę się wahałam, czy pub-
ikować dziś strony z przepisami 

Atat*» pmtó ## dę 19 m imtH&d 

Podgrwj wWssh 

Choroby XXI wieku 

Paulina Targaszewska 
paulina.targaszewska@polskapress.pl 

Nasz głos jest zjawi
skiem akustycz
nym. Dochodzi 
do niego, kiedy 
w p r a w i a m y  

w drgania więzadła głosowe, 
które rytmicznie i bardzo szyb
ko oddalają i zbliżają się do sie
bie. Brzmienie i tonacja nasze
go głosu zależy od genów - stąd 
barwa naszego głosu jest często 
podobna do barwy głosu rodzi
ców. 

To, jak będzie ostatecznie 
brzmiał nasz głos, kształtuje się 
jednak dopiero pomiędzy 14. 
a 16. rokiem życia. Wcześniej 
głos mamy wyższy, dziecięcy. 
W okresie pokwitania rozrasta
ją się chrząstki i mięśnie krtani, 
struny głosowe, powiększa 
tchawica, gardło, jama ustna 
i jamy przynosowe. W efekcie 
tych procesów głos u dziewcząt 
obniża się o 3-4 tony, a u chłop
ców nawet o osiem (czyli o ok
tawę). Na skutek zmian hormo
nalnych głos u kobiet zmienia 
się także w trakcie miesiączki, 
dlatego śpiewaczki nie chcą 
wtedy koncertować. 

Inne zmiany brzmienia gło
su spowodowane są specjalny
mi szkoleniami lub chorobami 
czy złymi nawykami. 

Delikatne gardło 
Głos największą wartość ma dla 
osób, które wykorzystują go 
podczas pracy. Są to więc ra

diowcy, dziennikarze, prezen
terzy, konferansjerzy, piosen
karze czy nauczyciele. To dla 
nich choroby gardła są więc naj
groźniejsze i najbardziej uciąż
liwe. Skąd się biorą? Powodów 
może być wiele. 

Wymienić tu można m.in. 
niehigieniczny tryb życia, for
sowanie głosu (krzyk), zażywa
nie używek, nawykowe od-
chrząkiwanie, palenie tytoniu, 
niedbałość o sprawność fizycz
ną czy stres, ale też niewłaści
wą emisję i postawę podczas 
mówienia. Narząd głosowy jest 
bowiem bardzo delikatny. Wy
korzystywany w nieprawidło
wy sposób, ulega łatwo uszko
dzeniu. Groźne jest nawet 
gwałtowne ochładzanie roz
grzanego mówieniem gardła. 
Po kilkugodzinnym mówieniu 
wypicie w czasie przerwy na
poju prosto z lodówki działa 
inwazyjnie na rozgrzane gar
dło. Wskazane jest więc picie 
napojów w temperaturze po
kojowej. Najlepsza dla gardła 
jest woda z cytryną, pod wa
runkiem, że nie mamy na nią 
uczulenia. Niektórzy foniatrzy 
zalecają wzbogacenie wody 
0 witaminę A plus E. Wielu do
świadczonych mówców pro
ponuje, aby w przerwach mię
dzy mówieniem żuć rodzynki, 
suszone morele czy inne owo
ce. 

Kiedy do lekarza 
Chrypka, kaszel, ból gardła 
1 bezgłos - to najczęstsze obja
wy infekcji górnych dróg od
dechowych. W cięższych przy
padkach chrypka towarzyszy 

na wielkanocne ozdoby i potra
wy, ale przecież jest sobota: czas, 
który my możemy spędzić 
w kuchni, a dzieci - na zabawie 
w robienie kurek. Zapraszam 
więc do lektury, wypróbowania 
przepisów i jeszcze raz życzę 
wszystkim Wesołych Świąt. # 
©<E> 

>Boli cię gardło? Pij dużo płynów i staraj się oddychać głównie przez nos 

infekcjom całej błony śluzowej wić. Nie musimy się jednak 
i krtani, a często przechodzi obawiać całkowitej utraty gło-
w bezgłos i przestajemy mó- su. Może się ona pojawić tylko 
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iie męczy gardło, 
nj więc odpocząć 
s - to wszystko wpływa na nasze gardło i głos 
Typki, bólu, chorób lub przeciążenia gardła 

: 

W 

na skutek przeciążenia. Aby 
wszystko wróciło do normy, 
trzeba po prostu dać gardłu 

odpocząć. Niekiedy mamy jed
nak do czynienia nie tyle 
z przeciążeniem gardła, co 
z chorobą. 

Zwykłe zapalenie gardła, 
najczęściej wirusowe, może 
przebiegać bez gorączki albo 
z lekkim stanem podgorącz
kowym. Wtedy wystarczy 
leczenie domowymi sposoba
mi - picie dużej ilości letnich 
napojów oraz stosowanie 
środków łagodzących ból -
tabletek do ssania, płukanek 
czy aerozoli. Wskazane jest 
nieprzeciążanie strun głoso
wych. 

Jeżeli po trzech dniach ta
kiego domowego leczenia nie 
będzie efektów lub dolegliwoś
ci się pogłębią, trzeba iść do le
karza. Często do infekcji wiru
sowych dołączają się powikła
nia bakteryjne i wtedy lekarz 
musi przepisać antybiotyk. 

Dbaj o swój głos 
W jaki sposób dbać o gardło 
i swój głos, aby nieprzerwanie 
się nim cieszyć? Wystarczy 
przestrzegać kilku ważnych za
sad. Przede wszystkim powin
niśmy dbać o warunki, w jakich 
używamy głosu. Najlepiej apa
rat głosowy czuje się w tempe
raturze 20-21 stopni Celsjusza. 
Równie ważna jest wilgotność 
powietrza. Optymalna wynosi 
60 proc., czyli jest dość wyso
ka. Im więcej mówimy, tym 
wilgotność powinna być więk
sza. 

Należy też zwrócić uwagę, 
aby w trakcie mówienia (fona-
cji) nie stać na linii: otwarte ok
no i drzwi. 

Światowy Dzień Głosu 

# Od 1998 roku 16 kwietnia 
na całym świecie obchodzi się 
Dzień Głosu. Z tej okazji w Szcze
cinie będzie można wziąć udział 
w warsztatach i posłuchać wy
kładów specjalistów dotyczą
cych mowy, śpiewu, gardła, gło
su i jego poprawnego używania. 
Prelekcje i zajęcia odbywać 
siębędą w budynku rektoratu 
PUM przy ul. Rybackiej, w bu
dynku Akademii Sztuki przy pla
cu Orła Białego, w Zespole Szkół 
Muzycznych przy ul. Staromłyń
skiej, w Teatrze Polskim i w Sta
rej Rzeźni. Więcej informacji 
można znaleźć na 
www.face-book.com/ 
worldvoiceday polska. 

Zagrożeniem dla sprawnoś
ci głosowej jest też wszecho
becny kurz, dlatego należy re
gularnie wycierać go wilgotną 
szmatką. 

Należy też pić dużo płynów 
i oddychać przez nos. Za każ
dym razem, kiedy nie musimy 
mówić i otwierać ust, powinni
śmy oddychać przez nos. To 
ważne, bo powietrze przecho
dzące przez nos zostaje natural
nie nawilżone. Poza tym znaj
dujące się w nozdrzach rzęski 
wyłapują mikroskopijne zanie
czyszczenia. Podczas mówie
nia bardzo szybko pobieramy 
powietrze ustami, przez co po
mijamy tę drogę naturalnej 
ochrony i tym samym wysusza
my śluzówkę.# 
© ®  

Najczęściej podczas nadwyrężania 
strun głosowych, palenia papiero
sów, zaburzeń hormonalnych. 
Trzeba także pamiętać, że chrypki 
pojawiają się czasem również 
zalergiami. Przeciążenie strun gło
sowych czy przewlekły stan zapal
ny też prowadzą do powstawania 
chrypki. 
Co robić, kiedy pojawi się chryp
ka? 
Na pewno pomogą ćwiczenia 
z emisji głosu i opanowanie sztuki 
oddychania przeponą. Należy zre
zygnować z papierosów i alkoholu, 
nawilżać powietrze, dużo pić. Do
bre efekty przynoszą jonoforezy 
wapniowo-jodowe, masaże wibra
cyjne krtani. Oczywiście wskazana 

jest wizyta u foniatry, który zaleci 
odpowiednie leki. 
Czy należy profilaktycznie przyj
mować suplementy? 
Nie sądzę, żeby było to potrzebne. 
W aptekach jest co prawda dużo ta
kich środków, jednak w razie prob
lemów należy skontaktować się 
z lekarzem i on wyznaczy najbar
dziej właściwy dla nas lek. 
Czy należy ćwiczyć poprawne 
mówienie? Jak często to robić i ja
kie ćwiczenia wykonywać? 
Takie ćwiczenia są na pewno przy

datne. choć nie zawsze znajdziemy 
czas na ich wykonywanie. Wykonu
ją j e  na pewno ludzie, którzy zawo

dowo posługują się głosem .jak 
śpiewacy czy aktorzy. My musimy 

pamiętać o zachowaniu higieny 
głosu. Jeśli jednak odczuwamy ta
ką potrzebę, możemy skorzystać 
z różnych dostępnych na rynku po
radników albo zapisać się na kurs 
emisji głosu. 
Czy każdy powinien odwiedzać 
foniatrę? 
Do lekarza foniatry należy zgłosić 
się bezwzględnie, jeśli pojawią się 
niepokojące nas objawy związane 
z naszym głosem, a właściwie 
problemami z jego wydawaniem. 
Wspomniane już chrypki, które 
mogą być objawami zmian choro
bowych, ból krtani, duszności itp. 
są sygnałem do kontaktu z foniatrą. 
ROZMAWIAŁA 
PAULINA TARGASZEWSKA 

Wielkanocny stół 
małego dziecka 
Dziecko 

Dziecko to nie jest mały doro
sły i nie wszystkie przysmaki 
z dorosłego stołu są dla niego 
odpowiednie. Pamiętajmy 
o tym także w święta. 

Anna Czerny Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Wielkanoc to dobra oka
zja, by włączyć do me
nu dziecka jajka. 

-Całe jajko możemy wpro
wadzić do diety dziecka już 
od 7. miesiąca życia - mówi An
na Łęska, ekspert ds. żywienia 
edukacyjnego programu „1000 
pierwszych dni dla zdrowia". 
- Jajko to cenne źródło witami
ny D i wapnia oraz nienasyco
nych kwasów tłuszczowych. 

Maluchowi możemy podać 
je w formie pasty z odrobiną jo
gurtu naturalnego. Starszym 
dzieciom możemy do pasty do
dać szczypiorek, natkę pie
truszki lub rzeżuchę. Nie pro
ponujmy dzieciom jajek z ma-

» Nie każdy świąteczny przys
mak jest dobry dla dziecka 

jonezem ani potraw z surowy
mi jajkami, które mogą być 
źródłem zakażenia Salmonellą. 

Nie podawajmy dzieciom 
gotowanej kiełbasy z chrzanem 
oraz pasztetów ze sklepowych 
półek. Zawierają dużo niezdro
wych tłuszczów i soli, które są 
nieodpowiednie dla dzieci. 

- Niestety, jak pokazują ba
dania, aż 90% małych dzieci 
w Polsce spożywa za dużo soli, 
a jej  nadmiar w diecie nieko
rzystnie wpływa na kształto
wanie preferencji smakowych 
- mówi dietetyczka. - Ponadto 
wysokie spożycie soli w dzie
ciństwie może być przyczyną 
rozwoju wielu chorób w wieku 
dorosłym - w tym nadciśnienia. 

Wielkanocne stoły uginają 
się od mazurków, bab wielka
nocnych i czekoladowych jajek. 
Jeżeli maluch będzie się doma
gał słodkości, niewielka porcja 
domowego ciasta drożdżowe
go wystarczy. Możemy też 
przygotować ciasto marchew
kowe, a do takiego deseru do
dać mus z mrożonych owoców: 
wiśni lub truskawek, z odrobi
ną soku ze świeżej pomarańczy. 
Unikajmy gotowych wypieków 
i słodyczy, które dostarczą dzie
cku zbędnych kalorii oraz cu
kru. Zbyt duża ilość cukru 
w diecie dziecka przyczynia się 
do rozwoju próchnicy zębów, 
nadmiaru masy ciała, zaburzeń 
łaknienia oraz zaparć. •©© 

Centrum Żywienia i Promocji Zdrowia 

dobry 
dietetyk 

f 4 

l i i i  mgr Agnieszka Wyczesany 

teł. 512 641 707 
a .wyczesany fdobrydietetyk.pl 

www.wyczesany.dobrydietetyk.pt 
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Szczepienia dzieci: za i przeciw 
Ostatnie nasilenie zachorowań na odrę u zachodnich sąsiadów i stwierdzenie kilku przypadków 

zakażenia wirusem odry w Polsce wywołało medialną dyskusję dotyczącą obowiązku szczepień 

Dziecko 

Inga Dotnu rat 
inga.domurat@gk24.pl 

Nie ma w ogóle 
nad czym się za
stanawiać. Na py
tanie, czy szczepić, 
czy nie, jest tylko 

jedna odpowiedź - szczepić 
- zapewnia Leszek Kosiński, pe
diatra z NZOZ Med-Care 
w Mielnie. 

- W gminie Mielno na około 
800 dzieci do 18. roku życia ro
dzice tylko jednego nie zgodzi
li się na jego szczepienie wed
ług obowiązującej karty szcze
pień - mówi lekarze. -1 to jedno 
może się czuć bezpiecznie, bo 
wy szczepienie, jeśli nie całej 
populacji, to jej ogromnej więk
szości daje bezpieczeństwo 
i tym dzieciom, które nie zosta
ły zaszczepione. I to nie jest za
sługa tych rodziców, którzy 
podjęli decyzję, by nie szczepić, 
a odwrotnie - tych, co zaszcze
pili swoje dzieci. Jednak dziś 
próbuje się podważyć sens 
szczepień. Ruchy antyszcze-
pionkowe, które chcą wolnego 
wyboru w kwestii szczepień 
swoich dzieci, próbują przeko
nywać o istnieniu groźnych po
wikłań poszczepiennych, ros
ną niepokojąco w siłę. I to stra
szenie powikłaniami zaczyna 
mieć dramatyczne konsekwen-

•Jedyną ochroną przed odrą jest szczepienie. Według lekarzy i sanepidu są bezpieczne. 
Nie udowodniono do tej pory, by były przyczyną chorób u dzieci 

cje. Z ogólnodostępnych da
nych wynika, że coraz więcej 
rodziców nie szczepi swoich 
dzieci w ogóle lub tylko w częś
ci realizuje kalendarz szcze
pień. Przyjmuje się, że w ciągu 
najbliższych lat liczba nieszcze-
pionych może wzrosnąć do 10-

-12 procent. I to mnie niepokoi 
- dodaje dr Kosiński. 

Jest bardzo niewielki odse
tek dzieci, które nie mogą ze 
względów zdrowotnych być 
zaszczepione albo częściej - to 
szczepienie zostaje odroczone. 
Generalnie tego typu decyzje 

podejmowane są najczęściej 
już na oddziałach noworod
kowych bądź niemowlęcych 
i dotyczą dzieci z ciężkimi scho
rzeniami okresu noworod
kowego (wady wrodzone, cięż
kie infekcje). Wtedy najczęściej 
szczepienie dzieci jest odracza

ne. Dzieci nie są jednak skreśla
ne z listy przeznaczonych 
do zaszczepienia. W pozosta
łych przypadkach za decyzję 
0 nieszczepieniu odpowiadają 
rodzice. 

- Lekarz rodzinny natomiast 
określa, czy dziecko, które do
tarło na szczepienie, jest zdro
we, czyli nie ma infekcji czyn
nej. Zwykły nieżyt nosa to nie 
jest przeciwwskazanie - wyjaś
nia dr Kosiński. -Powikłań czy 
odczynów poszczepiennych 
w przychodni Med-Care nigdy 
nie mieliśmy. A tymi ostatni
mi najczęściej obserwowany
mi są: gorączka, zaczerwienie
nie, obrzęk w miejscu podania 
szczepionki. To wszystko. Czę
sto słychać o związku szczepień 
z autyzmem. Hałas wokół au
tyzmu jako powikłania posz-
czepiennego rozpętał lekarz 
z Wielkiej Brytanii, któremu 
później towarzystwo lekarskie 
udowodniło, że miał nierzetel
ne dane i jeszcze nimi manipu
lował. On się do tego przyznał 
1 ma odebrane dożywotnio pra
wo wykonywania zawodu. Nie
stety, odium poszło w świat. 

Jak twierdzi lekarz, niektó
rzy rodzice poddają się niepo-
partym naukowo informacjom 
o niepożądanych skutkach 
szczepień i narażają swoje dzie
ci na zakażenie bakterią czy wi
rusem, przeciwko któremu nie 
zostały zaszczepione. - To naj
groźniejsza konsekwencja nie-

Staty styka 

Rośnie liczba 
nieszczepionych 
SLiczba dzieci, które w Polsce 
nie miały pełnego zakresu 
szczepień, z roku na rok wzra
sta. W 2013 roku było to ok. 7 
tys. dzieci, a w 2014 roku po
nad 12 tysięcy. Częśćztęj licz
by to maluchy, których rodzice 
odkładają szczepienia na póź
niej, a część to dzieci rodziców 
niezgadzających się na niektó
re szczepionki. Generalnie jed
nak, przynajmniej na razie, 
w każdej grupie wiekowej 
i w każdym rodzaju szczepień, 
wyszczepialność wynosi 95 % 
lub nieco więcej. 
#W województwie zachod
niopomorskim na koniec 
IV kwartału 2014 r. zgłoszo
nych zostało267osób niepod-
danych szczepieniom zgodnie 
z kalendarzem szczepień. Te 
kwestie monitoruje sanepid. 

szczepienia - mówi. - Polski ka
lendarz szczepień jest porów
nywalny z krajami Europy Za
chodniej z tą różnicą, że tam 
szczepi się przeciwko gruźlicy 
i szeroko stosuje się szczepion 
ki skojarzone, refundowane 
przez systemy opieki zdrowot
nej. Są one równie skuteczne 
jak nasze, ale dają mniej odczy
nów poszczepiennych. # ©® 

Jesteśmy przeciwko obowiązkowi szczepień i za pełną informacją o szczepieniach i o ich ryzyku. Z ruchem antyszczepionkowym się jednak nie identyfikujemy 

Rozmowaz Justyną Sochą, sekre
tarz zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Wtedzy oSzcze-
pieniach STOP NOP ( NOP to 
skrót od ..niepożądanych odczy
nów poszczepiennych, dop. red.). 
Stowarzyszenie powstało, żeby 
bronić praw pacjenta i człowieka. 
Wspiera rodziców, którzy nie chcą 
szczepić lub chcą to robić, ałe ina
czej niż według wskazań kalenda
rza szczepiedapoza tym często 
wcześniej doświadczyli niepożą
danych odczynówi powikłań 
poszczepiennych. Na stowarzy
szeniowej stronie internetowej 
publikują treści ulotek ze szcze
gółowym opisem każdej ze szcze
pionek, łącznie z przeciwskaza-
niami i ewentualnymi niepożąda
nymi odczynami poszczepienny-
mi. Za pomocą stowarzyszenia 
rodzice mogą uzyskać pełną in
formację na temat swoich praw. 
rówrueżwkwestii ewentualnych 
kar nałożnych przez sanepid. Sto
warzyszenie prowadzi też akqe 
zmierzające ku zmianie przepi
sów dotyczących szczepień. 

Za pośrednictwem stowarzysze
niowej strony internetowej moż
na przyłączyć się do protestu, wy-
pełniąjąc petycję. 

Czy STOP NOP jest generalnie 
przeciwko szczepieniom, czy ra
czej przeciwko samemu obo
wiązkowi nałożonemu na rodzi
ców dzieci i niedostatecznej in
formacji na temat preparatów 
i ich działania, jaką rodzice uzy
skują przed poddaniem swoich 
dzieci szczepieniu? 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP 
jest przeciwne obowiązkowi i jest 
za pełną informacją o szczepie
niach, również ich ryzyku. Nato
miast nie identyfikujemy się z okre
śleniem ruch antyszczepionkowy. 
Jak zdaniem stowarzyszenia 
sprawa szczepień powinna być 
rozwiązana w Polsce? 
Powinniśmy mieć takie same prawa 
jak obywatele 16 państw europej
skich, gdzie szczepienia są dobro
wolne i istnieją systemy odszkodo
wań za powikłania poszczepienne. 

Oczekujemy wprowadzenia takich 
rozwiązań w Polsce. 
W czym tkwi strach przed poda
niem dziecku szczepionki? 
Obawy rodziców wynikają najczęś
ciej z doświadczenia niepożąda
nych odczynów i powikłań poszcze
piennych przez dziecko lub bliskie 
osoby. Mamy wiele zgłoszeń historii 
dzieci, które bezpośrednio 
po szczepieniu mają np. nieutulony 
płacz, czasem przeraźliwie krzyczą, 
a następnie zasypiają na wiele go
dzin, a gdy się budzą, już nie są takie 
same, tracą nabyte umiejętności, 
przestają chodzić, mówić, potem 
miesiącami trzeba je rehabilitować 
i nie wszystkie wracają do pełnego 
zdrowia. U innych zaczyna się ostra 
alergia, ciągle zapadają na infekcje, 
co często mija, gdy przychodzi dłuż
szy okres bez szczepień. Te historie 
łączy jedno - nie trafiają one do ofi
cjalnych raportów prowadzonych 
przez Państwowy Zakład Higieny. 
W rezultacie na 12 milionów poda
nych rocznie dawek szczepionek, 
zarejestrowanych jest tylko 1800 
NOP. Dla przykładu powinno być 

zgłoszone ok. 13000 przypadków 
odry poszczepiennej tzw. poronnej, 
a jest 30. Na jakiej podstawie zatem 
określić, czy korzyści przewyższają 
ryzyko? 
Skąd przekonanie, że stosowane 
w Polsce preparaty nie są bez
pieczne? 
Eksperci wakcynologii sami przy
znają, że bezpieczny nie znaczy 
wolny od ryzyka. Skutki uboczne są 
opisane w ulotkach, charakterysty
kach szczepionek oraz Rozporządze
niu ministra zdrowia w sprawie nie
pożądanych odczynów poszcze
piennych, w skrócie NOP. Pełna skala 
nie jest znana, bo brakuje badań 
dzieci szczepionych według pełnego 
kalendarza szczepień i nieszczepio-
nych wcale. W badaniach klinicznych 
nie stosuje się neutralnego placebo, 
tylko inną szczepionkę lub preparat 
zawierający adjuwanty składające się 
ze związku aluminium. Pojawia się 
więc pytanie: Ajeśli program szcze
pień to wymiana jednych chorób 
na inne? Jest też problem stosowa
nia w Polsce szczepionek, które wią
żą się z większym ryzykiem i nie są 

stosowane na zachodzie Europy, 
na przykład tania, koreańska szcze
pionka przeciw wzw B i żywa szcze
pionka przeciw gruźlicy podawane 
w pierwszych godzinach życia nowo
rodkom; pełnokomórkowa szcze
pionka przeciw krztuścow» zawiera
jąca w składzie kontrowersyjny 
tiomersal podawana czterokrotnie 
niemowlętom czy chociażby żywa, 
doustna szczepionka przeciw polio 
podawana sześciolatkom. Rodzice 
nie są informowani, że mogą wybrać 
bezpieczniejsze rozwiązania i nieko
niecznie wysoko skojarzone prepara
ty stosowane zbyt krótko, żeby po
znać ich pełne skutki. Nie szczepiąc dziecka, nafaża się 
je jednak na ryzyko zachorowa
nia na zakaźną chorobę, na którą 
nie zostało zaszczepione, czyż 
nie? To ryzyko, jak twierdzą ek
sperci, będzie rosło wraz ze 
wzrostem niezaszczepionych 
dzieci. Proszę o sprostowanie, 
jeśli się mylę? 
...a szczepiąc dzieci, naraża się je 
na ryzyko powikłań, dlatego lekarz 
powinien przedstawić rodzicowi bi

lans korzyści i strat każdej decyzji. 
Zachorowanie wcale nie musi ozna
czać powikłań, szczególnie w przy
padku tak zwanych chorób wieku 
dziecięcego, i zależą one od kondycji 
układu odpornościowego oraz pra
widłowej diagnozy i leczenia. Nie za
pominajmy też, że największą nie-
szczepioną grupę stanowią dorośli. 
Nie przyjmują dawek przypominają
cych oraz nowych szczepionek np. 
MMR i są rezerwuarem krztuśca, dla
tego co 10. łat zaleca się im przyjęcie 
kolejnej dawki szczepionki. 
Czy stowarzyszenie wyobraża 
sobie taką sytuację, że nikt nie 
szczepi dzieci? Jakie byłyby tego 
konsekwencje? 
Nie wyobrażamy sobie takiej sytua
cji, ponieważ tam, gdzie szczepienia 
są dobrowolne, szczepi dzieci ponad 
90 procent rodziców. Nie jest na
szym celem likwidacja programu 
szczepień, natomiast chcemy znać 
jego pełną cenę dla jednostki i społe
czeństwa. 
ROZMAWIAŁA 
INGADOMURAT 
©® 
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Wirus z bakterią na śniadanie 
Właśnie startuje kampania edukacyjna Higieniczna Kuchnia fundacji BOŚ, która ma uświadomić, 

że drobnoustroje, które zjadamy na co dzień, są najczęstszą przyczyną zatruć 

Anna Czerny-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Polacy nie przestrzega
ją podstawowych za
sad higieny podczas 
przygotowywania 
posiłków - wynika 

z badania TNS Global zrobione
go na zlecenie fundacji BOŚ. 

64 proc. respondentów nie 
myje lodówki przynajmniej raz 
w miesiącu. Ponad połowa (51 
proc.) przyznaje, że odkrawa 
kawałek nadpsutego owocu lub 
warzywa, a resztę zawierającą 
pleśń zjada. Tymczasem pleś
nie wytwarzają mikrotoksyny, 
które uszkadzają wątrobę i ner
ki oraz mogą być przyczyną no
wotworów. 

Biegunka na dzień dobry 
Z badania TNS Global wynika, 
że aż 55 proc. osób nie myje jaj 
przed obróbką cieplną, nie zda
jąc sobie sprawy, że na skorup

ce mogą znajdować się m.in. 
bakterie Salmonelli. 

- Bakterie, które są na sko
rupce jaj zostają na dłoniach, 
którymi później nakładamy 
pomidora na kanapkę lub kroi
my pieczywo - mówi Maria Ja
kubowska, ekspert ds. żywienia 
w fundacji BOS. - Mycie skorup
ki jest kluczowe, zwłaszcza je
śli przygotowujemy kogel-mo-
gel lub ciasto z kremem jajecz
nym, a więc produkty, które nie 
wymagają parzenia, gotowania 
oraz pieczenia. Wtedy zagroże
nie jest naprawdę realne. 

O jakich zagrożeniach mo
wa? Głównie o bakteriach Sal
monelli, które wywołują ostre 
wymioty, biegunkę i gorączkę, 
a także o jajach pasożytów, któ
re zostają na skorupce wraz 
z kurzymi odchodami. 

Niebezpieczna deska 
do krojenia 
Blisko połowa Polaków przy
znaje (48 proc.), że kroi surowe 
mięso na tej samej desce co wa
rzywa i inne produkty spoży

868 

P- Na stronie fundacji Boś: www.aktywniepozdrowie.pl jest 
interaktywny serwis z poradami na temat higieny w kuchni 

wane bez obróbki cieplnej. 
Tymczasem bakterie z surowe
go mięsa zostają nie tylko na de
sce, ale i na dłoniach. Już 500 
komórek bakterii Campylobac-
ter jejuni, rozwijającej się w su
rowym mięsie drobiowym, wy
starczy, by wywołaćostrą bie
gunkę i gorączkę 40 st. C. Powi
kłaniem takiego zatrucia może 
być zapalenie opon mózgowych 
lub posocznica, a 500 komórek 
bakterii to mało. Dla przykładu, 
w kubeczku jogurtu jest ich aż 
150 milionów (są to na szczęś
cie dobre bakterie). 

Jak niwelować niebezpie
czeństwo? - Po pierwsze, powin
niśmy myć ręce nie tylko 
przed przygotowywaniem posił
ku, ale również w jego trakcie np. 
po krojeniu surowego mięsa. 
W każdym domu powinny być 
różne deski do krojenia mięsa 
oraz innych produktów - podpo
wiada Aleksandra Koper z fun
dacji BOŚ. - Zresztą od mycia rąk 
wszystko się zaczyna. Na dło
niach przenosimy bowiem jaja 
tasiemca i innych pasożytów, pa

łeczki Salmonelli, patogenne 
Escherichia coli, gronkowca zło
cistego czy rotawirusy. 

Według Światowej Organiza
cji Zdrowia aż 69 proc. zakażeń 
przewodu pokarmowego wyni
ka ze złego mycia rąk. Myjemy 
je zbyt szybko i niedokładnie. 
Tymczasem, by pozbyć się bak
terii, powinniśmy szorować je 
mydłem lub detergentem przy
najmniej przez 14 sekund. 

Wiedza kluczem 
do sukcesu 
- Od wielu lat prowadzimy pro
jekty dotyczące zdrowego sty
lu życia. Niedawno zdaliśmy so
bie sprawę, że niewiele mówi 
się o tzw. higienicznej kuchni 
i zdrowym przygotowywaniu 
posiłków. Większość z nas po
pełnia błędy w kuchni i nie zda
je sobie sprawy z konsekwencji 
takiego postępowania - mówi 
o tym, dlaczego rozpoczęto ak
cję Higieniczna Kuchnia Barba
ra Lewicka-Kłoszewska, wice
prezes fundacji BOŚ. # 
©d) 
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Osteoporoza nie boli 
O osteoporozie rozmawiamy z Piotrem Kaczkowskim, ortopedą, członkiem Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii 

- Osteoporoza najczęściej kojarzona 
jest z paniami po menopauzie... 
- I słusznie. Ze statystyk wynika, że 
około 80 procent chorych na osteopo
rozy to właśnie kobiety po menopau
zie. Pozostała grupa to są osteoporozy 
polekowe, głównie posterydowe, star
cze i tzw. pourazowe oraz niedoboro
we np. przy odchudzaniu, anoreksji. 
- Czyli to typowo kobiecy problem? 
- Panowie czasem też chorują na os

teoporozy. Ale rzeczywiście to prob
lem głównie kobiet. 
- Jakie są pierwsze objawy choroby? 
- Osteoporoza jest podstępna, bo prze
biega bezobjawowo. Nie ma żadnych 
objawów. Najczęściej pierwszym 
objawem jest złamanie kręgosłupa, 
biodra, czy nadgarstka. Takie złama
nia przy osteoporozie charakteryzują 
się tym, że są niskoenergetyczny, co 
oznacza, że mały uraz powoduje duże 

złamanie. 
- To jak możemy się powiedzieć, że 
problem nas dotyczy? 
- To choroba cywilizacyjna, związaną 
z tym, że pracujemy za dużo w ciągu 
dnia, próbujemy weekendem nadrobić 
cały tydzień. Będąc w zamkniętych 
pomieszczeniach nie mamy dostępu do 
witaminy D, która odgrywa dużą role 
w profilaktyce osteoporozy. Powinni
śmy założyć, że problem nas dotyczy 
i zrobić badania. Na początku badania 
laboratoryjne, czyli badanie poziomu 
wapnia we krwi, poziomu witaminy 
D3, oraz poziomu hormonów tarczy
cy. Do tego należy zrobić badanie na 
gęstość kości, czyli densytometrię. 
- Porozmawiajmy o profilaktyce... 
- W świecie idealnym zmiana stylu 
życia: mniej pracy, więcej czasu dla 
siebie, i to czasu mądrze spędzanego, 
najlepiej w ruchu, na świeżym powie
trzu, na słońcu. 
- Dlaczego to słońce jest takie waż
ne? 
- Polska jest krajem o niskim stopniu 
nasłonecznienie. A mało słońca to 
mało witaminy D3. 30 minut dziennie 
z odkrytą twarzą i przedramionami 
wystarczy by "przyjąć" dzienna daw

kę tej ważnej witaminy. 
- Do tej mówiło się, że najlepsze 
w walce z osteoporozą są mleko i na
biał, czyli wapń. Czy rzeczywiście? 
- Tak, dieta bogata w wapń jest waż
nym elementem profilaktyki osteopo
rozy. Jestem za tym by w naszym ży
wieniu jak najmniej było tzw. szwedz
kich stołów, byśmy starannie planowa
li posiłki, tak by nasza dieta była zrów
noważona, dobrze by było gdyby była 
skonsultowana z dietetykiem. Mówiąc 

o profilaktyce koniecznie trzeba wspo
mnieć jeszcze o hormonalnej terapii 
zastępczej. Zaburzona gospodarka 
hormonalna sprzyja osteoporozie. 

www.cm.deiitaurus.pl 

wscrrc/Ht mwsumn 

BADANIE OSTEOPOROZY: 
BIODRO, KRĘGOSŁUP, CAŁE CIAŁO, DZIECI 
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA, tECZ€NIE OSTEOPOROZY 

PIOTR KACZKOWSKI 
LEK. MED,, MGR REH. 
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Fitness pozwala zadbać o ciało 
# Różnorodność zajęć pomaga wybrać takie, które nam pasuje Ćwicząc, warto korzystać z rad trenera 

• Każda aktywność sprzyja zdrowiu. Obecnie coraz bardziej popularny staje się trening 
z wykorzystaniem elementów treningu funkcjonalnego 

Aktywność 

opr. Anna Szatkowska 
redakcja@prasa.gaa.pl 

Coraz częściej fitness 
staje się integralnym 
elementem stylu ży
cia kobiet i męż
czyzn na całym świe

cie. Różnorodność zajęć poz
wala zadbać o ciało w sposób 

jak najbardziej dla siebie kom
fortowy. W najlepszych klu
bach zawsze można liczyć 
na opiekę trenera osobistego. 
Fachowo doradzi on rodzaj za
jęć i ćwiczenia, które będą naj
bardziej skuteczne. Co istotne 
- zadba on też o odpowiednią 
motywację, aby nie zrezygno
wać w połowie drogi do celu. 

Panie często korzystają 
z zajęć Fit Bali, podczas któ
rych wykorzystuje się dużą 

gumową piłkę. Kulisty kształt 
wpływa na zaangażowanie 
mięśni stabilizujących ciało, 
co się wiąże z potrzebą utrzy
mywania równowagi podczas 
wysiłku. Zaletą ćwiczeń z pił
ką jest ich duża skuteczność. 
Ćwiczy się sprawność całego 
ciała, jak również jego wybra
nych partii. Jeśli ktoś marzy 
o nowej sylwetce, przydadzą 
mu się ćwiczenia LTB. Mają 
one na celu wzmocnienie 

Trendy w świecie fitnessu 

- Takjak wświecie mody, tak 
i w świecie fitnessu co jakiś czas po
jawiają się nowe trendy - mówi An
drzej Czarnecki, trener personalny 
Sheraton Fitness programmed by 
Core Performance. - Część z nich 
znika, a część na dobre wpisuje się 
w rutyny treningowe, między inny
mi zumba, crossfit, spinning. To już 
stałe pozycje klubów fitness. Rynek 
jednak ciągle ewoluuje, co jakiś czas 
odchodzi lub powraca do pewnych 
stałych racji, metod, sposobów, któ
re po prostu działają. Obecnie coraz 
bardziej popularny staje się trening 
z wykorzystaniem elementów tre
ningu funkcjonalnego. Jest to rodzaj 
treningu wzmacniającego mięśnie 
w celu poprawnego i skoordynowa
nego wykonywania ruchów w życiu 
codziennym. Silniejsze, bardziej ela
styczne ciało, poprawna sylwetka, 
lepsze oddychanie to tylko kilka za
let tego treningu, które podnoszą ja
kość życia. Jeśli chodzi o bardziej 
przyziemny, a jakże istotny cel tre-

mięśni nóg, brzucha i poślad
ków. Pozwalają zachować jęd-
rność i sprężystość skóry, 
a także siłę i kondycję dolnej 
partii ciała. 

Początkowa rozgrzewka 
pozwoli przygotować się 
do wzmożonego treningu siło
wego, a końcowe rozciąganie 
zniweluje uczucie dyskomfor
tu po treningu. Zajęcia statycz
ne, skupiające się na pracy kon
kretnych mięśni ciała, przezna

ningu, jakim jest chociażby zgubie
nie zbędnego tłuszczu, bezwzględ
nym zwycięzcą jest trening HUT i tre
ning sitowy. HUT (high intensity 
interval training) to trening, w któ
rym wykonujemy ćwiczenie o wyso
kiej intensywności, po którym na
stępuje obniżenie aktywności lub 
odpoczynek. Ćwiczenie intensywne 
wykonuje się niemal przy maksy
malnym wysiłku, natomiast interwał 
odpoczynku na około 50 proc. Ba
dania wykazują przewagę takiej me
tody nad treningiem o równomier
nym wysiłku. Powracającym do łask 
staje się trening siłowy, poza oczywi
stymi zaletami (wzmocnienie mięś
ni, zgęstnienie kości, poprawa syl
wetki), jest świetnym sposobem 
na spalenie tkanki tłuszczowej po
przez przyśpieszenie metabolizmu 
i możliwość spalenia dużych ilości 
kalorii w czasie treningu, jak i po nim, 
wstanie spoczynku. Treningsiłowy 
staje się niezmiernie popularny i sku
teczny także w gronie kobiet. Poz-

czone są dla osób w każdym 
wieku. Podczas zajęć, dla 
wzmożonej efektywności, wy
korzystywane są m.in. ciężar
ki, duże piłki, piłki lekarskie, 
bosuitp. 

Dla zestresowanych i poszu
kujących ćwiczeń zarówno dla 
ciała, jak i dla umysłu odpo
wiednia będzie joga. Poza pra
cą z ciałem, uczy właściwego 
oddechu, technik głębokiego 
relaksu, układania ciała do spo

wala szybko zgubić zbędne kilogra
my, dodaje im elastyczności, wys
mukla sylwetkę, a mit o przerośnię-
tych mięśniach i męskim wyglądzie 
odchodzi w zapomnienie. Coraz 
większą wagę do treningu siłowego, 
jak i do fitnessu ogólnie przykładają 
osoby starsze, które coraz częściej 
pojawiają się w klubach i korzystają 
z treningów personalnych. Stwier
dzenie „zapobiegać, zamiast leczyć" 
nabiera szerszego wymiaru, a wzra
stająca liczba ćwiczących seniorów 
przekłada się na polepszenie jakości 
życia w naszym społeczeństwie. 

czynku i regeneracji. Jeśli ktoś 
lubi wodę, idealne będą dla nie
go Aqua Fitness - ćwiczenia 
w wodzie poprawiające ogólną 
wydolność organizmu oraz wy
trzymałość i siłę mięśni. 

Jest to jeden z najbezpiecz
niejszych i najbardziej efektyw
nych treningów, polecany każ
demu. Specjalny sprzęt używa
ny podczas zajęć, taki jak „ma
karony" czy rękawiczki, popra
wia efektywność treningu. # 

-to się przyda po treningu 

^ m ,  
• Dobry masaż zalecany jest niemal każdemu. Pomaga m in. 
rozmasować zmęczone mięśnie po treningu 

Choć masaż ciate przede wszyst
kim pozwala obniżyć napięcie ner-
wowe a y  relaksuje ciato po trenin
gu, mateż inne zalety: 
# przyśpiesza regenerację sił; 

# poprawia kondycję całego ciała; 
# przynosi ulgę dla obolałych i na
piętych mięśni; 

S jest skutecznym elementem 
wprocesie odchudzania; 
# regeneruje przemianę materii; 

# dobroczynnie działa na ciało i psy

chikę, dzięki czemu łatwiej się poz

być napięć i stresów; 
# daje spokój i odprężenie; 

# toskuteczny sposób pozbycia się 
wielu dolegliwości, przede wszyst
kim schorzeń kręgosłupa i kończyn 
układu krążenia; 
# pobudza krążenie krwi, co spra
wia, że organizm łatwiej się pozby
wa toksyn; 

# jest jednym z elementów te
rapii osób cierpiących na nerwi
cę. bezsenność, depresje i bóle 

migrenowe. 

Sauna - chwila na odprężenie 

Sauna jest znana ze zbawien
nych właściwości dla zdrowia 
i urody. Dziś sauny są coraz bar
dziej popularne w Polsce, więc 
odwiedzając basen lub fitness 
klub. skuś się na chwilę odpręże
nia. Istnieją różne rodzaje sauny: 
suche, mokre, parowe (których 
nie należy mylić z łaźniami paro
wymi) - im wyższa wilgotność 
panuje wdanej saunie, tym niż
sza jest temperatura. 
Zanim wejdziesz do sauny, warto g 
wiedzieć: 
# przed wejściem dokładnie wy
trzyj się ręcznikiem, skóra poci się 
wtedy o wiele szybciej; 
# po seansie w saunie wyjdź 

na świeże powietrze, następnie 
zastosuj przemiennie gorący i zim
ny prysznic, a na końcu odpoczy

waj przez co najmniej półgodziny; 
# serię tę powtórz maksymalnie 
trzy razy; 

# z sauny korzystaj raz (maksy
malnie dwa razy) w tygodniu; 
# Spędzaj w niej średnio od 8 

do 12 minut, w łaźni natomiast 

odl5do20minut; 

Fizjoterapia - pomoże w powrocie do kondycji 

• Sauna poprawi kondycję 
naszej skóry 

# przed wejściem nie pij alkoholu, 

nie objadaj się. ale i nie wchodź 
z pustym żołądkiem; 
# jeśli chcesz dodatkowo skorzy

stać z solarium, zrób t o  bezpośred

nio po saunie - pory są wtedy 
otwarte i skóra łatwiej przyswaja 

opaleniznę; 
# unikaj sauny, jeśli masz popęka
ne naczynka, jesteś w ciąży, złapa
łaś silną grypę lub masz kłopoty 

zsercem. 

# Chociaż fizjoterapia kojarzy 
nam się głównie z przeciwdziała
niem skutkom chorób, tak na
prawdę tę formę aktywności 
można zalecić osobom w każ
dym wieku. 
Sprawdza się przy niwelowaniu 
bólów kręgosłupa, kontuzji, nie
właściwej postawy. To również do
skonała profilaktyka urazów i nau
ka ruchów niezbędnych do upraw
nianej dawniej dyscypliny sportu. 

Ćwiczenia w ramach fizjoterapii 
pozwolą utrzymać dobrą formę. 
Przydają się dla osób starszych czy 
przyszłym matkom, które przygo
towują ciało, aby po porodzie 
szybciej wróciło do formy. Ważne 
są dla najmłodszych, u których co
raz częściej diagnozuje się wady 
postawy, a także dla tych mniej ru
chliwych z nadwagą, które wyma
gają więcej aktywności w codzien
nym życiu. 

/ V  

• Kiedy złapiemy kontuzję czy mamy słabą formę, fizjoterapia 
to idealny sposób, by wrócić do sprawności 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:redakcja@prasa.gaa.pl
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Pompuj w słusznej sprawie! 
Ruszyła kampania społeczno-edukacyjna „Żyj z pompą!" 

# Wspierają ją Piotr Gruszka i Barbara Kurdej-Szatan 

AnnaCzemy-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Kampania „Żyj z pom
pą!", zainicjowana 
przez organizacje 
działające na rzecz 
osób z dziecięcym 

porażeniem mózgowym, jest 
poświęcona podniesieniu świa
domości na temat osiągnięć 
w leczeniu MPD. Zwraca uwa
gę na problem braku wiedzy 
(u chorych, rodziców, a nawet 
lekarzy) o nowych, lepszych 
i refundowanych metodach le
czenia. 

Przykładem jest pompa 
baklofenowa, która nie tylko ła
godzi objawy spastyczności 
(nadmierne, często bardzo bo
lesne napięcie mięśni), ale tak
że daje pacjentom możliwość 
poprawy jakości życia. Lecze
nie jest refundowane od ponad 
dwóch lat. 

- Pompa jest jedną z najno
wocześniejszych metod lecze
nia spastyczności. Terapia 
za pomocą programowalnej 
pompy polega na podawaniu 
płynnego baklofenu w sposób 
ciągły, bezpośrednio do płynu 
mózgowo-rdzeniowego. Daw
ki leku ustalane są indywidual
nie. Dzięki zastosowaniu tej 
metody jesteśmy w stanie 
znacznie obniżyć napięcie 
mięśni, dolegliwości bólowe 

> - Rozumiem, jak bezsilni czują się rodzice chorych dzieci. 
Dlatego wspieram tę kampanię - mówi Barbara Kurdej-Szatan 

czy występowanie ruchów mi
mowolnych, ale przede wszyst
kim poprawić jakość życia cho
rego - mówi prof. dr hab. n. 
med. Jarosław Sławek, prezes 
elekt Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego. - Należy też 
pamiętać, iż problemem dzieci 
z MPD w Polsce jest ograniczo
na dostępność do specjalistycz
nej rehabilitacji. A w sytuacjach 
bardzo nasilonego napięcia 
mięśniowego jest ona niesku
teczna. Wtedy warto pomyśleć 
o założeniu pompy. 

- Dzięki wszczepieniu pom
py możemy podać mniejszą 
ilość leku, uzyskując lepszy 
efekt terapeutyczny, bez efek
tów niepożądanych występu
jących po podaniu doustnym 
tej samej substancji leczniczej. 
Terapia pozwala zredukować 
ryzyko, często występujących 
u dzieci z MPD, zaburzeń wtór
nych np. zwichnięcia stawu 
biodrowego - dodaje dr n. med. 
Marcin Bonikowski z Mazowie
ckiego Centrum Neuropsychia-
trii w Zagórzu. 

Kampania „Żyj z pompą!" 
wykorzystuje ruch „podaj da
lej". Każda osoba, która chce 
włączyć się w promowanie wie
dzy nt. MPD, musi wrzucić 
na funpage kampanii 
na Facebooku filmik, jak robi 
pompki albo coś pompuje 
i z hasłem: Żyj z pompą! zapro
sić do edukacyjnej zabawy 
przynajmniej 3 osoby. 

Pierwsze filmiki zamieścili 
już na Facebooku ambasadorzy 
akcji: Piotr Gruszka, siatkarz, 
były reprezentant Polski, Mistrz 
Europy 2009, srebrny medali
sta mistrzostw świata 2006, 
oraz Barbara Kurdej-Szatan, ak
torka znana m.in. z reklamy 
Play. Piotr zaprosił do podjęcia 
„pompowego" wyzwania spor
towców: Artura Siódmiaka, Pio
tra Gacka i Kacpra Lachowicza. 
Basia wytypowała aktorów 
i piosenkarzy: Annę Muchę, Mi
chała Żebrowskiego, Kamila 
Bednarka, Margaret, Sylwię 
Grzeszczak, Libera oraz swoje
go męża, Rafała Szatana. 

Organizatorzy stworzyli 
również stronę internetową 
www.zyjzpompa.pl, która do
starczy więcej informacji na te
mat MPD i podejmowanych 
w ramach kampanii działań. 
Najbliższym jest warsztat dla 
pacjentów i ich opiekunów, 
który odbędzie się 13 kwietnia 
o godz. 16 w siedzibie fundacji 
„żyć z POMPĄ" przy ul. Nowe 
Ogrody w Gdańsku. # 
© ®  

Staranne mycie dłoni chroni nas przed chorobotwórczymi bakteriami i wirusami 

Lekcja mycia rąk 
Na pierwszej lekcji ulubiona hi
storia, na czwartej kartkówka 
z polskiego, trzeba też spakować 
strój na wf. O czym jeszcze powin
ni pamiętać uczniowie? O czę
stym i dokładnym myciu rąk! 
Akademia Czystych Rąk Carex już 
po raz piąty przybliża uczniom 
szkół podstawowych wiedzę 
na temat higieny rąk. 
Uczniowie zapominają, jakie 
zagrożenia niosą ze sobą brudne 
ręce. Sprawdzanie godziny 
na ekranie telefonu komórkowe
go, wyrzucanie worka ze śmie
ciami po drodze do szkoły, wci
skanie przycisku otwierającego 
drzwi w autobusie - te czynności 
powodują, że na dłoniach można 
uzbierać pokaźną grupę groź
nych mikrobów. Na przedmio
tach, z którymi mamy styczność 
codziennie, mogą znajdować się 
m in. bakterie kałowe, wirusy 
grypy, gronkowiec złocisty czy 
bakterie salmonelli. Dlatego 
przed drugim śniadaniem lub 
obiadem w szkole czy po skorzy-

> Podczas korzystania z toalety na ręce dostają się różne 
bakterie, a więc trzeba je dobrze umyć. aby zabić zarazki 

staniu ze szkolnej toalety należy 
dokładnie umyć ręce. Pozbycie 
się groźnych bakterii i wirusów 
z powierzchni dłoni nie pozwala 
na rozprzestrzenianie się bakterii 
i chroni przed infekcjami. 
Program edukacyjny dla szkół 
podstawowych Akademia Czy
stych Rąk Carex przekazuje naj
młodszym wiedzę na temat tego, 

jak ważna jest higiena rąk. Sym
patyczni bohaterowie akcji -
Chlip i Chlap - przypominają dzie
ciom m.in. o tym, że mycie dłoni 
wodą z mydłem przez 15 sekund 
redukuje liczbę bakterii o ok. 
90%, a kolejne 15 sekund usuwa 
pozostałe drobnoustroje, które 
mogą być przyczyną groźnych 
chorób. Poprawne i dokładne 

mycie rąk nie powinno trwać kró
cej niż 30 sekund, a żeby było 
w pełni skuteczne, nie można 
zapomnieć o wierzchach dłoni, 
przestrzeni między palcami, 
pod paznokciami, o kciukach 
i nadgarstkach. 
Po myciu ręce należy dokładnie 
wytrzeć. Często uważa się, że 
suszenie powietrzem jest czyste 
i szybkie. Jednak wyniki badań 
wskazują na to, że elektryczne 
suszarki do rąk mogą prowadzić 
do rozprzestrzeniania się bakte
rii. Ponadto suszenie dłoni przy
spiesza parowanie wody ze 
skóry, a co za tym idzie zwiększa 
jej suchość i podrażnienie. Wy
tyczne Światowej Organizacji 
Zdrowia mówią, aby po umyciu 
rąk wytrzeć je jednorazowym 
papierowym ręcznikiem. 
Akademia Czystych Rąk Carex 
zaprasza do udziału w progra
mie. Zgłoszenia do niego przyj
mowane są na stronie 
www.carex.pl. w zakładce Aka
demia Czystych Rąk. (MARA) 

Jak dbać o uśmiech 
Eckikacja zdrowotna 

Anna Czemy-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Polski Czerwony Krzyż 
i Wrigley Poland wraz z :  
Polskim Towarzystwem 

Stomatologicznym, Polskim 
Towarzystwem Stomatologii 
Dziecięcej i Grupą LUX MED 
prowadzi program edukacyj-
no-profilaktyczny Chroń Dzie
cięce Uśmiechy. 

Uczestnicy biorą udział 
w zajęciach prowadzonych 
przez nauczycieli i wolonta
riuszy PCK. Do klubów Wie
wiórka prowadzonych przez 
PCK trafiają materiały eduka
cyjne przygotowane z myślą 
0 dzieciach w wieku 6-9 lat 
oraz młodzieży w wieku 10-12 
lat. Dla młodszych dzieci zo
stał przygotowany zeszyt „Ja 
1 moje zęby", a dla starszych 

„Ja i mój uśmiech". Zeszyty 
mają interaktywny charakter, 
zawierają ćwiczenia, gry, qui-
zy. Przewodnikiem dzieci 
po świecie pięknego uśmie
chu jest sympatyczna postać 
Super Wiewiórki. Jednocześ
nie powstał zeszyt metodycz
ny dla nauczycieli i wolonta
riuszy z przykładowymi tema
tami oraz scenariuszami zajęć, 
który pomaga w realizacji pro
gramu Chroń Dziecięce 
Uśmiechy w klasach I-III i IV-
VI szkoły podstawowej. 

Szkoły podstawowe zainte
resowane przeprowadzeniem 
lekcji edukacyjnych w ramach 
programu mogą zgłaszać swój 
udział do Oddziałów Okręgo
wych Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Wszystkie materiały 
edukacyjne można pobrać 
w formacie PDF ze strony: 
www.pck.pl/ChronDziecieceU 
śmiechy. # 
©® 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku 
zwołuje 

Komisję Projektu Planu (KPP) w sprawie Projektu Planu Urządzenia Lasu dla 
Nadleśnictwa Bytów oraz Prognozy jego oddziaływania na środowisko, mają
cą charakter debaty publicznej z możliwym udziałem społeczeństwa w jej obradach. 
Celem KPP będzie omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków oraz sfor
mułowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku. 
Posiedzenie KPP odbędzie się w dniu 29.04.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
RDLP w Szczecinku. 

REKLAMA» 

HOT E L & S PA 

Hotel Emocja SPA oferuje 
w pełni wyposażone sale 
konferencyjne, a po pracy 
relaks w strefie SPA. 
Dużą atrakcją jest 
ogromny taras na dachu 
hotelu z przepięknym 
widokiem na Jezioro 
Jamno. 

Hotel* * * Emocja SPA 
w Unieściu to nowoczesny 
i komfortowy obiekt, który 

został otwarty w 2014 roku. 

W hotelu znajduje się bar 
i elegancka Restauracja 
Amber oferująca dania kuchni 
międzynarodowej oraz świeże 
ryby z pobliskiej przystani. 
Organizujemy imprezy 
okolicznościowe, komunie, 
spotkania integracyjne, 
konferencje. Serdecznie 
zapraszamy! 

Hotel*** 
Emocja SPA 
ul. 6 Marca 16 
76-032 Unieście 

tel. (0-94)3180990 
(0-94)3166070 

e-mail: recepcjalemocja.net.pl 

Odwiedź naszą stronę internetową i znajdź na fb 
www.hotelemocja.pl | www.facebook.com/hotelemocja 

http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:anna.marecka@gp24.pl
http://www.zyjzpompa.pl
http://www.carex.pl
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Zrobione samemu 
cieszą bardziej 

Półproduktów szukajcie w sklepach dla rękodzielników 

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

Nie trzeba wyjątkowych 
zdolności, by przygoto
wać niezwykłe dekora

cje do domu. Nie trzeba też się 
zastanawiać nad tym, co teraz 
jest w modzie, bo modne jest 
wszystko - od minimalizmu 
przez sielskie klimaty po pełne 
zdobień barokowe dekoracje. 

- Po inspiracje i półprodukty 
warto wybrać się do sklepów 
dla rękodzielników lub hurtow
ni z rzeczami do kwiaciarni 
- podpowiada Anna Ziejewska 
z Koszalina. - Za niewielłae pie
niądze można tam znaleźć na
prawdę świetne rzeczy: sztucz
ne kwiaty, liście, gotowe 
do przystrojenia wieńce, pisan
ki ze styropianu albo papieru. 
Takie sztuczne pisanki spokoj
nie można dać do dekorowania 
nawet bardzo małym dzieciom, 

bo nie można ich potłuc i są dla 
nich bezpieczne. 

- Gdy byłam mała, to razem 
z mamą i rodzeństwem szyko
waliśmy pisanki. Zwykle to by
ły jajka ufarbowane tradycyjną 
metodą, czyli w łupinach z ce
buli - wspomina Monika Krych. 
- Od kilku lat interesuje mnie 
scrapbooking i decupage. Te 
techniki łatwo wykorzystać 
przy przygotowywaniu wielka
nocnych dekoracji. Wystarczą 
skrawki wstążek, kolorowych 
papierów, serwetek, pędzelek, 
klej. Cuda można zrobić, uży
wając ozdobnych kolorowych 
taśm. 

Pani Monika radzi: - Jeśli 
ktoś chce zacząć, to może szu
kać pomysłów w sieci, może 
o radę prosić w specjalistycz
nym sklepie. Albo pojprostu za
ryzykować i zrobić coś w swo
im stylu. Ja w tym roku sta
wiam na piórka w jaskrawych 
kolorach. Będą w moich stroi
kach i na pisankach. # 
©® 

Na wielkanocnym stole 
to jajko jest najważniejsze 

Pisanki mają długą historię. Przypominamy kilka pisankowych 
tradycji i zabaw. Oczywiście do wykorzystania! 
Wokół jajka 

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

Zgodnie z tradycją 
malowanie pisanek 
zarezerwowane było 
dla dziewcząt. Siada
ły do niego w Wielki 

Piątek. Potem brały wodę, 
w której gotowały się jajka, 
i myły w niej włosy, co miało im 
nadać wyjątkowego blasku. 

Pisanki służyły dziewczę
tom jako wykup: w poniedzia
łek wielkanocny dawały je 
chłopcom, by ich nie oblewali. 
Oczywiście najpiękniej ozdo
bione jajko wręczały temu, któ
ry im się podobał. 

Z pisankami wiązało się wie
le gier i zabaw, a najpopularniej
sza to walatka, czyli rozbijanie 
pisanki o pisankę. Do dziś 
w wielu domach przy wielka
nocnym śniadaniu trwają 

Pierwsze pisanki, 
sprzed czterech 

tysięcy lat, odkryto 
w wykopaliskach 

z Persji 

Jajko z wielu względów zasługuje na wyjątkową oprawę. Najprostszy pomysł na jego 
wyeksponowanie i ozdobienie stołu - gniazdo z gałązki bukszpanu zawiązanej kawałkiem wstążki 

pisankowe wojny. Kolejna gra 
to burda. Polegała na rzucaniu 
do siebie pisanek. Jeśli ktoś ją 
złapał, zabierał, a gdy stłukł, 
oddawał jedną przeciwnikowi. 

W niektórych miejscowoś
ciach dochodziło do istnych za
wodów przerzucania jajek 

przez domy lub kościoły. Rów
nież dzieci miały zabawę zwią
zaną z poszukiwaniem pisanek. 

Taczanie jajek, kto dalej - za
bawa ta polegała na kulaniu ja
jek. Wygrywał ten, kto poturlał 
swoje jajko najdalej. Najczęściej 
tacza się je po niewielkiej po

chyłości. W pewnej odmianie 
należało trafić we wcześniej 
wykopany dołek. Odmianą tej 
zabawy (z Wileńszczyzny) jest 
kaczanie. Do turlania jajek jest 
korytko, a celem gry jest trafie
nie w jajka już znajdujące się 
na placu gry. # ©® 

To takie proste! 
Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

Takie poduchy w kształcie 
kurek, które mogą też 
służyć jako dekoracje 

świątecznego stołu, bardzo ła
two uszyć. 

Anna Stor razem ze swoimi 
koleżankami zrzeszonymi 
w nieformalnym klubie ręko
dzieła działającym w Cewlinie 
w powiecie koszaliń
skim przed świętami rozpoczę
ła produkcję dekoracji, w tym 
stadka materiałowych kurek 
w różnych rozmiarach. 

Ania i jej koleżanki na swo
im rękodzielniczym koncie 
mają zdecydowanie bardziej 
skomplikowane projekty, 
w tym przepiękne lalki Tildy. 
Jednak dla mniej doświadczo
nych lepsze będą kolorowe 
kurki z resztek tkanin. To 
świetny pomysł i dobra zaba

• Kurki Anny Stor przybrały różne formy. Ale jak Ania zapewnia, tch uszycie wcale nie było takie trudne. Najlepiej zacząć od najprostszych wzorów 

wa. - Tak naprawdę nic skom
plikowanego - zapewnia Ania. 
- Ale nie dowiecie się o tym, za
nim nie spróbujecie. 

Potrzebujemy: 
m kawałki materiałów (mo

gą to być nawet niepotrzebne 
poszewki na poduszki, ku
chenne ściereczki, dobrym 

źródłem materiałów są też 
sklepy z używaną odzieżą) 

# odrysowany na papierze 
wzór 

# guziki, koraliki (opcjonal
nie) można z nich zrobić oczy 

# wypełnienie - może być 
takie z poduszek (je kupić 
można za kilka złotych) 

Zaczynamy od przygoto
wania wzorca - można poszu
kać w sieci gotowych i je wy
drukować, ale tak naprawdę to 
nic skomplikowanego. 

Im większa ma być kurka 
i im prostszy schemat, tym ła
twiejszy będzie następny etap, 
czyli szycie. 

Oczywiście tą samą metodą 
można wykonać i inne przytul
ne dekoracje - na przykład ko
lorowe pisanki. 

Z dwóch kawałków mate
riału wycinamy szablon, pa
miętając o centymetrowym za
pasie na szwy. Zszywamy ma
szynowo lub ręcznie, zostawia

jąc otwór do nadziania kurcza
ka wypełnieniem - najlepiej 
na spodzie. 

Gdy nasza kurka ma już od
powiedni kształt, zszywamy 
otwór po wypełnieniu i goto
we. 

Do dzieła! # 
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Świąteczne last minutę 
Wielką Niedzielę zgodnie z polską tradycją 

rozpoczynamy uroczystym śniadaniem 
• Nie może podczas niego zabraknąć jaj, białej 
kiełbasy i aromatycznych wędlin 

Przepisy kufioame 

Anna Czemy-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Zacznijmy od pieczy
wa. Warto zadbać 
o to, aby na stole 
znalazły się różne je
go rodzaje, np. chleb 

żytni, pszenne bagietki, bułecz
ki z ziarnami. 

Podstawą wielkanocnej 
kuchni są jednak oczywiście ja
ja: ugotowane na twardo, fasze
rowane lub jako dodatek do sa
łatek. - Trudno wyobrazić sobie 

jaja bez odpowiedniego dodat
ku - zaznacza Urszula Giża, ek
spert marki Tarsmak. - Obok 
tradycyjnego majonezu świet
nym rozwiązaniem jest także 
sos tatarski: delikatny, z dodat
kiem ogórków konserwowych, 
marynowanych pieczarek 
i subtelnej nuty musztardy 
smakuje wybornie. 

Świąteczny stół to także 
moc aromatycznych wędlin: 
szynek gotowanych, surowych 
i wędzonych, kilku rodzajów 
kiełbas i mięs podawanych 
na zimno. - Do wędlin i mięs 
znakomicie pasuje sos czosn
kowy lub czosnkowo-ziołowy, 
ich delikatna konsystencja po

łączona z wyrazistą nutą czosn
ku świetnie podkreśli smak po
traw. Natomiast zwolennicy 
ostrzejszej kuchni z pewnością 
docenią pikantny charakter so
su musztardowo-paprykowego 
- doradza smakoszom Urszula 
Giża. 

W Wielkanoc w większości 
polskich domów serwuje się 
także żurek - jedni podają tę zu
pę na obiad, ale wielu z nas 
wprowadza ją w menu śniada
niowe. - Sycący żurek na za
kwasie rozgrzeje wszystkich 
domowników, a soczysta kieł
basa pieczona w piwie zachwy
ci głębokim, wyrazistym sma

kiem. Nie zapominajmy także 
o sałatkach. Po głównych potra
wach zgromadzeni goście 
z pewnością docenią oryginal
ną kompozycję lekkich wa
rzyw. Absolutnym królem 
świątecznego śniadania może 
okazać się drobiowy pasztet 
mocno doprawiony i polany so
sem tatarskim. Będzie wyjątko
wym dodatkiem do kanapek. 
Po wszystkich smakołykach 
czas na deser. Krucha babka 
wielkanocna to pyszna trady
cja, która nigdy się nie znudzi 
- mówi Urszula Giża i zaprasza 
do wypróbowania przepisów 
na tartę i pieczeń z jajkiem. • 

Tarta szpinakowo-serowa 

# Składniki: Na ciasto: 500g mąki, 250 
g masła, 2 żółtka, 100 ml wody, sól. 
Na farsz: 500gszpinaku (mrożonego 
rozdrobnionego), 2 łyżki masła, 150 g se
ra pleśniowego Rokpol, 250gtwarogu, 1 
jajko, sól, pieprz, 2 ząbki czosnku, 5 jajek 
ugotowanych na twardo, sos czosnkowy. 
# Wykonanie: do mąki dodać pokrojo
ne masło i przesiekać nożem. Dodać 
żółtka, wodę, sól i zagnieść. Podzielić 
na dwie części i włożyć do lodówki 
na 30 minut. Szpinak rozmrozić, odlać 
nadmiar wody i wymieszać z roztopio
nym masłem i surowym jajkiem. Wkru-
szyć ser pleśniowy, twaróg, dodać wy
ciśnięty czosnek, doprawić solą, pie
przem i wymieszać. Jedną część ciasta 
rozwałkować, wyłożyć na blaszkę i pod
piec w piekarniku (ok. 10 minut w temp. 
200 st.C). Wyłożyć na nią farsz i wcis
nąć ugotowane na twardo jajka. Roz
wałkować drugą część ciasta, przykryć 
farsz i ponakłuwać widelcem. Włożyć 
do nagrzanego do 200 st. C piekarnika 
i piec ok. 35 minut. Podawać z sosem. 

Pieczeń rzymska z jajkiem 

S Składniki: 
- lkg mięsa mielonego wołowo-
wieprzowego, 
-2 jajka, 
-3 łyżki bułki tartej, 
-1 łyżka mąki, 
-4 ząbki czosnku, 
- majeranek, sól. pieprz do smaku, 
- 5 jajek ugotowanych na twardo. 
-1 łyżka oleju, 
-sos tatarski. 
SSposób przygotowania: 
Do mięsa wybić jajka, dodać bułkę 
tartą, mąkę i wyciśnięty przez pra
skę czosnek. Doprawić do smaku 
solą, pieprzem, majerankiem i do
kładnie wyrobić. 
Do natłuszczonej foremki wyłożyć 
połowę masy. następnie delikatnie 
wcisnąć ugotowane jajka, przykryć 
pozostałą częścią masy i uklepać. 
Wierzch natłuścić olejem. 
Piec w temperaturze 180 st. Celsju
sza przez około 45 minut. Do pie
czeni idealnie pasuje sos tatarski. 

Jak spalić wielkanocny koszyk, żeby świąteczne kalorie nie dodały nam wagi 

Porady 

Anna Czemy-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Kolorowe pisanki, słodkie 
mazurki, żurek, biała 
kiełbasa, sałatki z majo

nezem, bigos, tłuste wędliny 
i kaloryczny sernik to podsta
wowy zestaw każdego Polaka 
obchodzącego święta Wielkiej 
Nocy w sposób tradycyjny. 
Oczywiście znajdą się również 
fani świąt w wersji light, czyli 
jajek bez majonezu i mazurków 
bez lukru, ale... Nie wszyscy po-

trafią odebrać sobie tej chwili 
przyjemności, jaką daje jedze
nie smakołyków bez ograni
czeń. Jak nie zrezygnować 
z tych przyjemności i jedno
cześnie nie sprawić przykrości 
żołądkowi ani nie utyć? 

- Rozwiązaniem są aktyw
ność fizyczna i kontrola spala
nia kalorii - mówi Agnieszka 
Dygacz, polska olimpijka 
i chodziarka, czterokrotna mi
strzyni kraju. - Ja Wielkanoc 
spędzam w gronie rodziny. 
W sobotę idziemy święcić po
trawy, a w niedzielę i poniedzia
łek zasiadamy wspólnie 
do wielkanocnego śniadania. 

• Agnieszka Dygacz też lubi 
pojeść w święta 
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Muszę się przyznać, że zjadam 
wtedy trochę więcej niż nor
malnie, ale nie dużo więcej, po
nieważ mój żołądek nie jest 
przyzwyczajony do obfitego 
posiłku porannego. Za to popo
łudniami nie odmawiam sobie 
ciasta i innych smakołyków -
dodaje olimpijka. 

Ile kalorii ze świątecznego 
koszyka spożywa jedna osoba 
tylko na wielkanocne śniadanie 
(nie licząc obiadu i podwieczor
ku)? 

S Dwa jajka gotowane to 
około 150 kalorii, 

# Obowiązkowy żurek - ta
lerz to 500 kalorii, 

# Biała kiełbasa - to kolejne 
250 kalorii, 

# Pieczywo z wędliną - ok. 
500 kalorii. 

Optymistyczna wersja to za
tem 1400 kalorii. Jak je spalić? 

Chodząc, biegając, jeżdżąc 
na rowerze, pływając. 

# Godzina biegania wolnym 
tempem (7,5 km/h) to około 
450-500 spalonych kalorii. 

# Godzina rekreacyjnej jaz
dy na rowerze to około 350-400 
spalonych kalorii. 

# Godzina pływania to oko
ło 500 spalonych kalorii. 

- Na szczęście podczas tre
ningów spalam dużo kalorii 
i7s;OttV • Vy V/ -. *, / * r i'* *' 

i nie muszę się specjalnie mar
twić o wagę - mówi Agnieszka 
Dygacz. - Jeżeli jednak nie upra
wiacie sportu wyczynowo, 
a lubcie w Wielkanoc zjeść tro
chę więcej niż zwykle i nie 
chcecie zwiększyć masy ciała 
w okresie świąt, to zachęcam 
do ubrania stroju sportowego 
i poświęcenie trochę czasu 
na jakąś aktywność fizyczną. 
Pomocny może być zegarek 
TomTom, który umożliwia 
monitorowanie ilości spalo
nych kalorii i wypełnianie 
przerw między posiłkami efek
tywnymi treningami - dodaje 
Agnieszka Dygacz. # 
i . > A i '  • s •: i j j v'i < >«' / c 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.plDwww.gs24.pl
mailto:anna.marecka@gp24.pl
mailto:anna.marecka@gp24.pl


22// Weekend z rodziną www.gk24.pinwww.gp24.pinwww.gs24.pl 

Pomóż ratować foki szare 
e Trwa poszukiwanie wolontariuszy do Błękitnego Patrolu 
# Nie możesz nim zostać? To zaadoptuj wirtualnie fokę szarą 

Gatunki chmnkme 

Zwierzęta i my 

Anna Czemy-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Szacuje się, że do Polski 
na wiosnę przybywa oko
ło 100 tysięcy bocianów. 

W ostatnich dniach do kraju za
witały ptaki, których miejscem 
zimowania była Tanzania i Ke
nia. Najpóźniejsze przyloty, 
głównie z Republiki Południo
wej Afryki, spodziewane są 
na początku maja. 

Niektóre mogą potrzebo
wać pomocy. Wiosną najpilniej
szą potrzebą jest zbieranie 
sznurków pozostawionych 
na polach po żniwach. Bociany 
biorą je do budowy gniazda. 
Wbudowane w gniazdo nylo
nowe sznurki tworzą pętle, któ
re owijają się wokół nóg piskląt. 
Młody ptak rośnie przywiąza
ny do gniazda i nie może z nie
go odlecieć. W takiej sytuacji je
dynym wyjściem jest odcięcie 
sznurka. - W tym roku podczas 
kontroli gniazd tylko w dwóch 
nie znaleziono sznurków - mó
wi Krzysztof Konieczny z Pol
skiego Towarzystwa Przyjaciół 
Przyrody pro Natura. 

O to, jak pomóc bocianom, 
można spytać pracowników 
infolinii 801 BOCIAN. Działa 
ona w ramach współpracy Gru
py Energa z pro Naturą. W 2014 
roku podjął ponad tysiąc inter
wencji w sprawie bocianów. 
Pod nr tel. 80126 24 26 wiosną 
zgłaszano najczęściej sprawy 
dotyczące zagrożonych gniazd, 
latem - problemy z lęgami (mar
twe ptaki, wypadanie młodych 
z gniazd oraz organizowanie 
pomocy bocianom, które mia-

Bocian w potrzebie? Dzwoń 
na numer: 80126 24 26 

ły kolizje z liniami energetycz
nymi czy pojazdami. Jesienią 
i zimą są problemy z osobnika
mi zwlekającymi z odlotem 
bądź pozostającymi w kraju. 

- Jeden z ciekawszych zgła
szanych problemów dotyczy 
kronizmu, czyli zabijania i po
żerania potomstwa przez rodzi
ców. Bociany to ptaki mięsożer
ne. Gdy pisklę jest słabe, chore 
lub nieżywe, dorosłe osobniki 
zjadają je - tłumaczy Magdale
na Berezowska-Niedźwiedź, 
szefowa infolinii 801 BOCIAN. 

Numer telefonu 801 BO
CIAN (80126 24 26) dostępny 
jest na terenie całego kraju 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10-17. Dodatkowe 
informacje dotyczące bocia
nów białych można znaleźć 
na portalach: www.bociany.pl, 
w w w . b o c i a n o p e d i a . p l ,  
www.facebook.com/dbajoboci 
any.S 
© ®  

Paulina Targaszewska 
paulina.targaszewska@gs24.pl 

WWF jest jedną 
z najwięk
szych na świe
cie organizacji 
działających 

na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Działając od po
nad 50 lat w ponad 150 krajach, 
WWF przyczyniła się do ochro
ny wielu ginących gatunków 
zwierząt oraz cennych przyrod
niczo miejsc na świecie. W Pol
sce działa na rzecz ochrony 
rzek, lasów oraz zagrożonych 
gatunków, m.in. wilków, rysi, 
niedźwiedzi, a także żyjących 
w Morzu Bałtyckim morświ-
nówifok. 

Błękitna drużyna 
Jedną z najciekawszych inicja
tyw WWF Polska było powoła
nie Błękitnego Patrolu. 

- Obecnie mamy w swojej 
grupie 200 wolontariuszy Błę
kitnego Patrolu, wciąż jednak 
poszukujemy kolejnych - mó
wi Paweł Średziński, rzecznik 
prasowy WWF Polska. - Aby 
przystąpić do załogi Błękitnego 
Patrolu, należy wypełnić for
mularz na stronie internetowej 
www.wwf.pl. 

Wolontariusze, którzy zaj
mują się fokami szarymi, mu
szą przede wszystkim regular
nie przesyłać raporty i obser
wować foki na wybrzeżu. To 
do nich trafiają też sygnały 
o rannych lub martwych fokach 
znalezionych nad Bałtykiem. 
Po każdym takim sygnale mu
szą daną fokę zobaczyć, zabez
pieczyć, a jeśli jest taka potrze
ba - pobrać próbki. 

- Jeśli akurat nie będzie ta
kiego zadania dla danego wo
lontariusza, będzie on przez nas 
proszony o monitoring środo
wiska i wybrzeża w danym ob
szarze - mówi Średziński. 
- Dzięki takim zgłoszeniom 
w ubiegłym roku dowiedzieli
śmy się między innymi o oso
bach, które jeździły po plaży 
na quadach czy o osobach, któ
re podczas poszukiwania bur
sztynów rozkopywały i nisz
czyły wybrzeże. 

Członkowie patrolu to bar
dzo zróżnicowana grupa. Wiek 
wolontariuszy wynosi od 18 
do 68 lat i znajdziemy wśród 
nich uczniów szkół średnich, 
studentów, emerytów, renci
stów, nauczycieli, urzędników. 
Jednak pomimo różnic wieku, 
wolontariusze doskonale ze so
bą współpracują. 

W dużym przybliżeniu moż
na oszacować, że w latach 2010 

» Wolontariusze z Błękitnego Patrolu WWF patrolują wybrzeże i reagują na sygnały 
od spacerowiczów. Na zdjęciu: mała foka, uratowana przez patrol w Darłówku w marcu 2010 roku 

Knop to było pierwsze focze szczenię urodzone w Stacji Morskiej w Helu w 2011 roku. W tym roku 
w fokarium na świat przyszły już 3 młode f oczki: Natka, Norda i Neptun 

- 2012 wolontariusze objęli pa
trolem w sumie 55 000 kilome
trów wybrzeża, co daje w sumie 
trasę długości 1,37 równika! 

Pilnują fok 
Błękitny Patrol działa aktywnie 
na rzecz fok szarych. Foki sza
re to ssaki morskie, które wciąż 
można spotkać w Bałtyku. Nie
stety, ich liczba wciąż maleje. 
W XIX w. w Bałtyku było ich ok. 
90-100 tysięcy, a na przełomie 
lat 70. i 80. XX w.: 3-4 tysiące. 

Obecnie dzięki wielu działa
niom wolontariuszy liczebność 
foki bałtyckiej szacuje się 
na 24,5 tysięcy osobników. Ich 
rozmnażaniem i badaniem 
w celu zachowania ginącego ga
tunku w Polsce zajmuje się Sta
cja Morska Uniwersytetu Gdań
skiego, która prowadzi unika
towe fokarium w mieście Hel. 

Błękitny patrol stale pomaga 
pracownikom fokarium. 
W 2010 roku wyposażył foczy 
szpitalik w specjalny sprzęt me
dyczny, m.in. nowoczesne 
USG. Dzięki temu sprzętowi 
można lepiej dbać o ciężarne 
foki i ich przyszłe potomstwo. 
Sprzęt pomaga też w codzien
nej opiece nad fokami - także 
tymi, które trafiają do foczego 
szpitalika na rehabilitację. 

Zaadoptuj fokę 
Pomóc ratować foki może jed
nak każdy. Każdy może też stać 
się wirtualnym właścicielem 
foki szarej. 

Można to zrobić, wypełnia
jąc specjalny formularz na stro
nie www.pomagam.wwf.pl/-
adopcja. Do wyboru są dwie 
opcje: wpłata comiesięczna 
w wysokości 40  zł lub wpłata 

jednorazowa w wysokości 
od 5 0  do 100 zł. 

Można też przekazać swój 1 
procent podatku dla WWF (nu
mer KRS 0000160673) lub prze
słać dowolną kwotę na rzecz 
fundacji (numer konta: 731030 
1999 7796 0547 0000 0000). 
Fundusze na pewno się przy
dadzą, wolontariusze mają bo
wiem pełne ręce roboty. 

- Pierwsze miesiące roku to  
czas, kiedy pojawiają się focze 
szczenięta - mówi Średziński. 
- To dla nas gorący okres. Zale
ży nam, żeby były zdrowe 
i miały odpowiednie warunki 
d o  wzrostu. Kilka razy w roku 
dostajemy sygnały o szczenię
tach widzianych na wolności. 

Małe foczki  rodzą s ię  też  
w helskim fokarium. W tym ro
ku na świat przyszły już trzy. # 
©<E> 

Galeria itastyth ulubieńców 

Pochwal się zwierzakiem! anna.marecka-@gp24.pl. Dzisiaj 
Przyślij zdjęcie swojego zwie- publikujemy fotki kota Puszka 

rzaka z krótkim opisem na adres: pana Zbigniewa M. 

Puszek to 5-letni kot rasy ragdoll. Dostosował swój zegar biologiczny 
do naszego trybu życia: jest aktywny w tym samym czasie, co my, co poz
wala spokojnie przespać noc z puchatą kulką śpiącą w pobliżu. Dla Puszka 
t o  my jesteśmy najważniejsi, a nie miejsce, t o  cecha tej rasy. 
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Anna Zbigniew 
Czerny- Marecki % 
-Marecka • 

0 wyższości jaja nad jajami 
1 pułapce wielkich zakupów 
Dziad: - Marecka, ileś ty tydi jaj 
nakupowała. Nie przesadziłaś? 
Baba: - Skądże! Potrzebuję ich 
do bezy, brownie i sernika, 
a także do sałatek i oczywiście 
do koszyczka ze święconką. 
Przy okazji zauważyłam, że 
nieco staniały, co jest miłym 
prezentem na święta. 
DziadA tak. słyszałem o tym 
dzisiaj w radiu, tylko przy okazji 
zastanawiano się, czy ten wysyp 
jaj w sklepach nie oznacza, że ich 
producenci opróżnili magazyny 
ze starych zapasów. Sprawdza
łaś datę ważności do spożycia? 
Baba: - Czekaj, zaraz spojrzę. 
OK, zdążymy je spożyć. 
A tak przy okazji, to chcę 
zwrócić twoją uwagę na fakt, 
że Wielkanoc, najważniejsze 
święto chrześcijan, w war
stwie zwyczajów wywyższa 
pierwiastek żeński. Bowiem 
ważne jest jajo, nie męskie 
cojones (przepraszam za sło
wo, nieco wulgarne), tylko po
czątek życia, cudownie do
skonałe w kształcie i zawar
tości jajo żeńskie. No i jest ba
ba. Wielkanocna. Ale jajo jest 
najważniejsze. 
Dziad: - No wiesz, ciągle nie roz
strzygnięta czy pierwsze było 
jajo, czy kura. 
Baba: - No i co z tego, kura też 
jest rodzaju żeńskiego, więc 
nadal kobiety rządzą. Koguta 
tutaj nie ma. 
Dziad: - Bez świątecznej 
seksmisji proszę, bez koguta 
świat by nie istniał. Jest to oczy
wista oczywistość i nie trzeba 
wagi tego faktu podkreślać 
przy różnych okazjach. 
Baba: - Tak, polskie koguty te
raz prześcigają się w głosze
niu, który ma większe jaja, 
i machają szabelką, wieszcząc 
nadchodzącą wojnę. Jakoś 
mnie to nie bawi. Przecież to 

jasne, że jak by przyszło co 
do czego, to poślą na front na
szych synów, a sami tanimi li
niami lotniczymi zwieją, gdzie 
pieprz rośnie, głosząc, że ratu
ją najcenniejszą tkankę naro
du polskiego. 
Dziad:-Koguty? Ja w tym gronie 
widzę bojową kurę - posłankę 
Krystynę Pawłowicz, która zażą
dała przeszkolenia wojskowego 
i wprasza się na poligon. 
Baba: - No bo posłanka Paw
łowicz jest moim zdaniem taj
nym agentem potwora gen-
dera. Z wyglądu kobieta, z za
chowań w parlamencie - agre
sywny facet. 
Dziad: - Nie rozumiem jednak, 
dlaczego od jaja przeszliśmy 
do wojny. Po raz kolejny nie mo
gę wyjść z podziwu, jakimi me
andrami mogą biec kobiece my
śli i skojarzenia. 
Baba: - To bardzo proste. O na
strojach społecznych świad
czą zakupy. Kiedy kupowałam 
trzy kilogramy cukru do ciast, 
jakaś starsza pani po zerknię
ciu w mój koszyk wyszła z ko
lejki do kasy i wróciła po paru 
minutach z całą zgrzewką cu
kru. 
Dziad: - No i niby o czym ma to 
świadczyć? 
Baba: - Ano o tym, że ona naj
wyraźniej uznała, że robię za
pasy na wypadek wojny i po
stanowiła pójść moim śladem. 
Dziad: - Ale te pojemniki z jajami 
i cukier to ty na święta kupiłaś, 
nie na wojnę? 
Baba: - Na święta, na święta. 
A wracając do jaja, to powiem 
ci tylko, że jest idealnym, sa
mowystarczalnym środowi
skiem do przeżycia i gdybym 
była inżynierem, to na jego 
podobieństwo skonstruowa
łabym idealny schron na wy
padek wojny. S ©® 

PIsirie doiiasicbwmiKSe, czekamy na opinie 

Weśli chcecie dowiedzieć się 
czegoś ciekawego o badaniach 
diagnostycznych, profilaktyce 
różnych chorób, nowinkach me
dycznych i kosmetycznych, 
zdrowym stylu życia albo macie 
po prostu ochotę skomentować 
tematy poruszane w sobotnim 
„Weekendzie z rodziną", piszcie 
do nas i i dzwońcie. 
«Kontakt: Anna Czerny-

-Marecka. „Głos Pomorza", 
ul. Henryka Pobożnego19, 
76-200Słupsk, 
adres poczty internetowej: 

anna.marecka@gp24.pl.pl; 
telefon stacjonarny598488132 
w godzinach o d  9 d o  16. 

«Pod tym samym adresem e-
-mailowym czekamy też na zdję
cia i krótkie opisy waszych do
mowych zwierzątek do Galerii 
Naszych Ulubieńców oraz psów 
i kotów czekających na adopcję. 
(Możecie także pisać listy zwy

kłe i przesyłać je pocztą tradycyj
ną na adresy redakcji „Głosu 
Dziennika Pomorza" (są w stop-
ce redakcyjnej), a także wrzucać 
d o  naszych skrzynek na kore
spondencję wywieszonych 
przed głównymi siedzibami re
dakcji w Koszalinie, Szczecinie 
i Słupsku. To pozwoli zaoszczę
dzić na wydatkach na znaczki 
pocztowe. # 

Rzecz gustu, czyli sztuka 
ludowa w Polsce Ludowej 

Anna Czerny-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Chociaż Antoni Kroh jest 
etnografem, nie pisa
rzem, a jego książka „We

sołego Alleluja Polsko Ludowa, 
czyli o pogmatwanych dziejach 
chłopskiej kultury plastycznej 
na ziemiach polskich" to efekt 
badań naukowych, to jednak 
czyta się tę pozycję jak napraw
dę dobrą powieść: z ciekawą fa
bułą, fascynującymi historiami 
i niebanalnymi bohaterami. 

Autor jest wybitnym etno
grafem, znawcą i zbieraczem 
twórczości artystów chłop
skich. Jest także człowiekiem 
z dużym poczuciem humoru 
i gawędziarzem, co często znaj
duje wyraz w tej książce. 

„Wesołego Alleluja Polsko 
Ludowa" obejmuje okres lat 70. 
XX wieku. W pierwszym roz
dziale Kroh daje definicję sztu
ki ludowej i zauważa z pewnym 
smutkiem, że jednego jej twór
com nie udało się osiągnąć -
powszechnego szacunku dla 
warstwy chłopskiej 

W następnych ośmiu roz
działach (książka ma ponad 
300 stron) autor przybliża nam 
artystów ludowych z różnych 
regionów Polski, szczególnie 
dużo miejsca (cały rozdział) po
święcając Sanokowi i jego oko
licom. 

Poznajemy ludzi nietuzin
kowych, jak to się dzisiaj mówi, 
pozytywnie zakręconych, któ
rzy bez specjalistycznego wy
kształcenia akademickiego 

•Gawęda etnografa 

tworzą według swoich kano
nów piękna dzieła jedyne 
w swoim rodzaju, niepowta
rzalne (Antoni Kroh nie zajmu
je się komercyjną cepeliadą, tyl
ko prawdziwymi artystami). Ja
kie to dzieła, widzimy na zdję
ciach, których w książce nie 
brakuje. Ubarwiają one (nawet 
jeśli bywają czarno-białe) i tak 
barwną opowieść etnografa 
o minionych czasach. Gorąco 
polecam. • 

Zdobądź książkę, 
wysyłając SMS 
Dla naszych czytelników mamy 
cztery egzemplarze książki 
„Wesołego Alleluja Polsko Lu
dowa" Antoniego Kroha, wyda
nej przez wydawnictwo Iskry. 
Żeby je zdobyć, trzeba podać 
hasło: LUDOWE. Należy wysłać 
je SMS-em na nr 72355, w treś
ci wpisując: gpks hasło. Koszt 
SMS-a to 2,46 zł z VAT. Czeka
my do północy z (wyjątkowo 
z powodu świąt) wtorku na śro
dę.# 

Wśród lasów i łęk czają się 
zbrodniarze bez sumienia 
Recenzja 

Anna Czemy-Ma recka 
anna.marecka@gp24.pl 

M 
ałe Lipowo z definicji 
powinno być sennym 
miasteczkiem. Takim, 

w którym mieszkańcy wiodą 
życie pozbawione sensacji. Jed
nak Katarzyna Puzyńska właś
nie w takim miejscu umieszcza 
akcję trzech powieści kryminal
nych. I nie są to historie o wy
niesionych z piwnicy wekach 
czy kradzieży roweru, tylko 
zbrodnie seryjne i krwawe, 
z psychopatycznym tłem. 

W „Motylku" giną kobiety. 
Pierwszą ofiarą jest zakonnica. 
W powieści „Więcej czerwieni" 
(którą już prezentowałam 
na tych łamach) ponownie se
ryjny morderca atakuje kobie
ty. Brutalnie kaleczy ich ciała. 
W „ Trzydziestej pierwszej" pa
dają trupy i męskie, i żeńskie. 
Na teraźniejszości cieniem kła
dzie się historia sprzed lat 
- wielkiego pożaru, w którym 
ginie troje policjantów. Historia 
współczesna zaczyna się od te
go, że z więzienia wychodzi 
człowiek skazany za ten czyn. 

Nie same zbrodnie jednak 
stanowią siłę tych powieści, 
lecz warstwa obyczajowa, 
zwłaszcza życie komisariatu 
i policjantów. Można się w tych 
książkach zaczytać. Gorąco po
lecam. • 

Zdobądź książkę, 
wysyłając SMS 
Dla naszych czytelników mamy 
po trzy egzemplarze każdej po-

• Dobry polski kryminał 

?zw 

•Dobry polski kryminał 

wieści Katarzyny Puzyńskiej: 
„Motylek", „Więcej czerwieni", 
Trzydziesta pierwsza", wyda
nych przez wydawnictwo Pró
szyński i S-ka. Żeby je zdobyć, 
trzeba podać hasło (dla każdej 
książki osobne): MOTYL, CZER
WONY, TRZYDZIESTKA. Nale
ży wysłać je SMS-em na nr 
72355, w treści wpisując: gpks 
hasło. Koszt SMS-a wynosi 2,46 
zł z VAT. Czekamy do północy 
z (wyjątkowo z powodu świąt) 
wtorku na środę.# 
©® 

Gdy dzieci nie chcą pomagać w domu 

Bogna Skaml 
bogna.skarul@gs24.pl 

- Przyznam się szczerze, że tro
chę boję się tych świąt- oznaj
miła mi moja przyjaciółka, mat
ka 15-letniej Kaśki. 

- Ale dlaczego? - spytałam. 
- A ty się nie boisz? - odpo

wiedziała mi pytaniem na moje 
pytanie moja przyjaciółka. 

- Niby czego tu się bać? - zdzi
wiłam się. - Przecież święta po
winny być samą radością. Pole
gają głównie na jedzeniu. 

-1 jeszcze trzeba iść na spacer 
- dorzuciła mama Kaśki. 

- No tak, spacer po  jedzeniu 
jest jak najbardziej wskazany 
- przytaknęłam. - Ale chyba nie 
boisz się jedzenia i tego spaceru 
- dopytywałam. 

- Tego akurat się nie boję 
- przyznała się mama nastolat
ki. - Ale przeraża mnie myśl, że  

wszystko przy tym jedzeniu bę
d ę  musiałą zrobić sama.  Nie 
dość, ż e  sama przyniosłam 
wszystkie produkty do ęlomu, 
nie dość, ż e  sama wszystko 
przygotowałam, ugotowałam, 
upiekłam, to jeszcze w te świę
ta będę większość czasu musia
ła spędzić w kuchni. Właśnie te-

a . i l u j  w ) 

go się boję - stwierdziła moja 
przyjaciółka. 

- A Kaśka ? - spytałam nie
śmiało. 

- Co to za pytanie? Co Kaśka? 
- posmutniała mama nastolatki. 

- To Kaśka ci nie pomoże 
podczas świąt? - zdziwiłam się. 

- Raczej nie mam na nią co li
czyć - ze skargą w głosie oznaj
miła mi moja przyjaciółka. - Ona 
uważa, że jak są święta, to ona 
nic nie musi robić w domu, 
bo przecież są... święta. 

- To nie pomaga ci wtedy 
w kuchni? - dopytywałam. 

- Niestety, cały dzień spędza 
przed telewizorem na kanapie 
- przyznała mama Kaśki. - To ja 
dygam. 

- To musisz to zmienić 
- stwierdziłam. 

- Ale odkrycie! - dość sarka
stycznie odpowiedziała mi ma
ma nastolatki. - Tylko może mi 
powiesz,jak. 

- Wydaje mi się to proste 
- stwierdziłam. - Powinnaś jej  ka-

zać i już. Posłużyć się swoim ro
dzicielskim autorytetem. 

- Ale jak? - nie dawała za wy
graną moja przyjaciółka. 

- Tupnąć nogą! - poradziłam. 
- To się nie sprawdza - od

parła mama Kaśki. 
- No to mam inną propozy

cję - zachęciłam moją przyja
ciółkę. - Powinnaś w te święta 
postępować dokładnie tak jak 
twoja córka. 

- Czyli? - zaciekawiła się ma
ma nastolatki. 

- Czyli powinnaś po śniada
niu położyć się na kanapie 
przed telewizorem i nie wsta
wać, no chyba że na spacer - po
radziłam. 

-1 nic mam nie robić? - zdzi
wiła się moja przyjaciółka. 

- Nic - podkreśliłam. - Jak 
Kaśka zapyta, co z obiadem, to 
powiedz jej, że trzeba go zrobić. 
A wszys tk ie  produkty  są 
w kuchni. A Kaśka ma także 
dwie ręce i może obiad sama 
przygotować. •©© 
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Poradnik Jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu taką osobę? W takim razie sprawdź, czy poniesione 
przez Ciebie wydatki uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Czytaj we wtorek w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

Ulga Internetowa - kto 
i jak z niej skorzysta 
# Rozliczasz PIT? Sprawdź, może masz prawo do ulgi za internet. 
• Wyjaśniamy, kiedy i komu się należy w zeznaniu za 2014 rok. 

• Odliczysz wydatki związane z użytkowaniem internetu - niezależnie od miejsca, w którym z niego korzystasz oraz formy dostępu. 

Katarzyna Borek 
kborek@gazetalubuska.pl 

Podatnicy podatku dochodo
wego od osób fizycznych, któ
rzy płacą za użytkowanie sieci 
internetowej, od lat mogą ko
rzystać ze specjalnej ulgi. 

Uwaga! Są nowe zasady 
Od ubiegłego roku ci, którzy 
dotąd regularnie korzystali 
z możliwości odliczenia 760 zł 
z tytułu ulgi internetowej, już 
nie mają prawa do tego odpisu! 
Lepiej więc sprawdź, czy Ci się 
on należy, a jeśli tak - to na ja
kich zasadach. 

Kto może skorzystać 
z ulgi internetowej 
Mają do niej prawo te osoby, 
które: 

# poniosły w roku podatko
wym wydatki z tytułu użytko
wania Internetu; 

# posiadają dokumenty, które 
to potwierdzają; oraz 

# w latach wcześniejszych nie 
korzystały z tej ulgi albo po raz 
pierwszy skorzystały z niej 

w zeznaniu za 2013 rok. 

Zapamiętaj: od l stycznia 
2013 roku odliczenia w ramach 
ulgi internetowej można doko
nać wyłącznie w kolejno po so
bie następujących dwóch la
tach podatkowych - pod wa
runkiem, że w poprzedzają
cym je okresie nie korzystali
śmy z tej ulgi. 

Wytłumaczmy to 
na przykładach 
# Przykład nr 1: pan Kowalski 
korzystał z ulgi internetowej 
co roku, od samego początku 
jej obowiązywania (czyli po
cząwszy od rozliczenia podat
ku za 2005 rok). Nadal płaci 
za internet, który ma w swoim 
domu i chciałby uwzględnić te 
wydatki w tegorocznym ze
znaniu podatkowym. Nieste
ty, nie może jednak tego zro
bić, ponieważ nie spełnia wa
runku dotyczącego korzysta
nia z ulgi wyłącznie w kolejno 
po sobie następujących 
dwóch latach podatkowych. 
# Przykład nr 2: pan Nowak 
ulgę internetową po raz 
pierwszy rozliczył w zeznaniu 
podatkowym za 2012 rok. Czy 
w tym roku też może to zro
bić? Nie, ponieważ takie osoby 

mogły skorzystać z tego odli
czenia jeszcze wyłącznie 
za 2013 rok. 

Jakie wydatki można 
odliczyć 
Jak już wynika z samej nazwy 
tej ulgi - odliczysz wydatki 
związane z użytkowaniem 
przez siebie intemetu. I to nie
zależnie od miejsca, w którym 
z niego korzystasz oraz formy 
dostępu do sieci! 

To oznacza, że ta ulga podat
kowa dotyczy zarówno wydat
ków poniesionych w związku 
z surfowaniem w sieci na przy
kład w kawiarence 
internetowej, jak również 
w Twoim miejscu zamieszka
nia poprzez stałe łącze, czy też 
bezprzewodowo za pomocą 
urządzeń mobilnych, na przy
kład w komputerze lub w tele
fonie komórkowym. 

Uwaga! Pamiętaj jednak, że 
ulga internetowa nie przysłu
guje z tytułu wydatków ponie
sionych na instalację, rozbudo
wę, modernizację oraz serwis 
i obsługę techniczną sieci 
internetowej. 

Ile odliczysz 
Trzeba wiedzieć o tym, że ulga 
internetowa jest limitowana. 

Limit roczny wynosi 760 zło
tych - na jednego podatnika. 

Jak odliczyć 
Zasada jest taka, że jeżeli jesteś 
podatnikiem podatku docho
dowego obliczanego: 

# na ogólnych zasadach, 
przy zastosowaniu skali po
datkowej (na przykład uzy
skujesz dochody z pracy) - od
liczeń dokonujesz od swojego 
dochodu. 

# w formie ryczałtu od przy
chodów ewidencjonowanych 
(bo tę formę opodatkowania 
wybrałeś na przykład dla opo
datkowania przychodów uzy
skiwanych z prywatnego naj
mu mieszkania) - odliczeń do
konujesz od przychodu. 

Odliczeń dokonujesz w ze
znaniu podatkowym PIT-36, 
PIT- 37 lub PIT-28, do którego 
lub do których dołączasz for
mularz PI T/O (to informacja 
o odliczeniach). • 
Źródło: informacje Minister
stwa Finansów. 

O Więcej na naszej stronie 
Inne ważne i praktyczne informacje 
prawne znajdziesz na portalu 
wwwstreffabiznesu.pl 

Praktycmemformaqe 

# Limit roczny wynosi760zł 
na jednego podatnika. 
Oznacza to, że jeśli za internet 
płacisz wspólnie z osobą, która 
razem z Tobą zamieszkuje, każ
demu z Was przysługuje prawo 
do ulgi internetowej w ramach 
odrębnego limitu. 
# Odliczasz wydatki faktycz
nie poniesione w roku podat
kowym z tytułu użytkowania 
internetu. w kwocie nie wyż
szej niż760zł. Co to oznacza? 
Załóżmy, że w ubiegłym roku po
datkowym za korzystanie 
z usług dostępu do telewizji kab
lowej, telefonu stacjonarnego 
i internetu firma wystawiła Ci 
faktury VAT na 1,5 tys. zł, z tego 
800 zł dotyczyło usług 
internetowych. Odliczeniu w ra
mach tej ulgi podlegają jednak 
wyłącznie wydatki do kwoty 
760 zł, czyli do wysokości okre
ślonego prawem i przysługujące
go limitu. 
I jeszcze inny przykład: załóżmy, 
że wraz z małżonkiem otrzyma
łeś od operatora telefonii komór
kowej faktury VAT wystawione 
na Was na kwotę 4 tys. zł, z cze
go 2,3 tys. zł za usługi sieci 
internetowej. Limit ulgi wynosi 
760 zł dla każdego z podatni
ków, stąd każdy z Was może odli
czyć maksymalnie taką kwotę. 
# Kwota przysługującego odli
czenia w części, w jakiej nie 
znalazła pokrycia w docho
dach danego roku podatkowe
go. nie podlega odliczeniu 
w kolejnych latach. 
Jak to rozumieć? Wyobraź so
bie, że masz dokument potwier
dzający. że zapłaciłeś w roku po
datkowym 600 zł za internet. 
Dotychczas z ulgi korzystałeś tyl
ko raz, w rozliczeniu za ub.r., ale 
wtedy nie wszystkie wydatki 
udało Ci się odliczyć, bo miałeś 
niskie zarobki. W tym roku mo
żesz skorzystać z ulgi, ale wcześ
niejsze wydatki nie podlegają 
odliczeniu w bieżącym zeznaniu. 
Wytłumaczmy to na przykładzie 
pani Moniki. Ma dokument po
twierdzający, że za użytkowanie 
sieci zapłaciła w 2014 r. 550 zł. 
Dotąd z ulgi internetowej korzy
stała tylko raz, w rozliczeniu 
za 2013 rok. ale nie wszystkie 
wydatki udało jej się odliczyć 
z uwagi na bardzo niski dochód, 
jaki wówczas uzyskała, pracując 
na zlecenie. Czy pani Monika ma 
szansę skorzystać z ulgi? Tak, ale 
w kwocie odliczenia może uwz
ględnić wyłącznie koszty ponie
sione w 2014 roku. 

Itortowieifcrieć 

ZŁOTYCH 
- tyle wynosi limit roczny ulgi 
internetowej. Ta kwota 
dotyczy jednego podatnika 

Do internetowej 
masz prawo, gdy zapła
ciłeś za internet i masz 
dokumenty, które to 
potwierdziją. 
Taka jest zasada 

Do ulgi internetowej masz pra
wo między innymi wtedy, gdy po
niosłeś w roku podatkowym wy
datki z tytułu użytkowania 
internetu oraz posiadasz doku
menty, które to potwierdzają. 

Jakie dokumenty 
Konkretnie oznacza to, że po

twierdzenia poniesienia wydat
ków z tytułu użytkowania 
internetu muszą zawierać: 
a) dane identyfikujące podatnika 
jako kupującego usługę; 
b) dane sprzedającego (dostawcy 
usług internetowych): 
c) rodzaj zakupionej usługi; 
d) kwotę zapłaty (na przykład 
w oparciu o fakturę VAT, rachunki, 
dowód wpłaty czy też potwier
dzenie przelewu). 

To trzeba wiedzieć 
Odliczenia dokonuje się na pod

stawie dokumentów stwierdzają
cych ich poniesienie, identyfikują
cych podatnika jako kupujące
go/odbiorcę usługi. Jeżeli dostęp 
do internetu jest tylko jedną 
z usług kupowanych u danego do
stawcy, na przykład w pakiecie 
z telewizją kablową czy telefonem 
stacjonarnym, z dokumentu wy
stawionego przez operatora musi 
wynikać kwota wydatków za użyt
kowanie internetu. 

O tym musisz pamiętać 
Ulga internetowa nie przysługu

je z tytułu wydatków poniesio
nych na instalację, rozbudowę, 
modernizację oraz serwis i obsłu
gę techniczną sieci internetowej. 
Wytłumaczmy to na przykładzie 
pana Nowaka, który w roku podat
kowym korzystał z internetu za
równo w kawiarence, jak i we 
własnym domu. Za surfowanie 
w lokalu usługowym posiada ra
chunki na kwotę250zł. Za dostęp 
do wirtualnego świata w mieszka
niu otrzymał od swojego operato
ra usług internetowych faktury 
VAT na300zł. jednak z tego 100 zł 
wyniosły koszty instalacji sieci. 
Może więc odliczyć tylko450zło
tych (bo bez wydatków poniesio
nych na montaż infrastruktury). 

Ważne terminy 
PIT-37, PIT-36. PIT-36L. PIT-38. 

PIT-39 składamy do 30 kwietnia 
roku następującego po roku po
datkowym, za który dokonywane 
jest rozliczenie. Gdy ostatni dzień 
terminu to sobota lub dzień usta
wowo wolny od pracy, za jego 
ostatni dzień uważa się następny 
po dniu/dniach wolnych od pracy. 
(KB) 
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Krzyżówka panoramiczna 
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Litery w polach oznaczonych kropką, czytane poziomo, utworzą roz
wiązanie związane z Biblią. 

Krzyżówka z hasłem 
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 29 
utworzą rozwiązanie. 

Poziomo: 
1) bohater utworu literackiego, 
7) gra na nim Woody Allen, 
8) rwie szaty na obrazie Matejki, 
9) daleko mu do supermarketu, 
10) zwierzchnik diecezji, 
12) dyplomatyczne pertraktacje, 
15) siatka w ekwipunku wędkarza, 
19) kraj nad Bosforem, 
20) niezachwiane przekonanie, 
21) Czesław wśród noblistów, 
22) poprzednik materaca, 
23) urojenie, fantazja. 

Pionowo: 
1) obszar po wycięciu drzew, 
2) pakt wojskowy, 
3) ozdobna osłona na lampę, 
4) ogół wyborców, 
5) podwórkowy odkurzacz, 
6) nauczana przez katechetę, 
11) sposób traktowania ludzi, 
13) farsa teatralna z muzykę, 
14) płaci za telefon, 
16) zaplecze teatru, 
17) stopnie w klatce bloku, 
18) daleko mu do dryblasa. 
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Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kreską, 
kierunek zegarowy. Litery z kolorowych pól utworzą rozwiązanie. 

Krzyżówka ArŹ 

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) klub Arkadiusza Milika (4), 
B) jezioro zwane węgierskim mo
rzem (7), 
C) drzewo w zagajniku (6), 
D) gady z filmu „Park jurajski" (9), 
E) stolica Armenii (6), 
F) lizus, pochlebca (5), 
G) drobne w portfelu Polaka (6), 
H) właściciel lokalu z noclegami (8). 
I) może wywołać pożar (5), 
J) rycerz ze Spychowa (6), 

Jolka 

Litery z pól ponume
rowanych od Ido 6 
utworzą rozwiązanie. 
W przypadkowej ko
lejności: 
-kraj świętych krów, 
-śmietanka towarzy
ska, 
- książka pełna zdjęć, 
- czworoboczny dzie
dziniec klasztorny, 
-tygodnik czytany 
przez Ewę Kopacz i Ja
rosława Kaczyńskiego, 
-grecki bóg wina i eks
tazy, 
- ziarenko sproszkowa
nej kawy lub herbaty. 
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- duży owoc z pestkami. 

Strzałka 

1 2 3 

4 

* 
5 

K) wieńczy dzieło (6), 
L) solidne cięgi (5), 
Ł) gałązka wierzbowa (4), 
M) model Renaulta (6), 
N) marka aparatów fotograficznych 
(5), 
O) rów na polu walki (4), 
P) marne, ciężkie życie (8), 
R) warzywo będące symbolem 
zdrowia (5), 
S) gromada zwierząt (5), 
T) despotyczny władca (5), 
U) jest podarunkiem na kilka lat 
(5). 
W) spis spraw sądowych danego 
dnia (7), 
Z) skarbu w ziemi (9), 
Ż) gadająca papuga (4). 

Litery w polach ze strzałką, prze
niesione do kratek poza diagra
mem, utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
1) na odpadki w wieżowcu. 
4) imię „ojca" myszki Miki, 
5) oczyszczona w kuchni. 
Pionowo: 
2) wysuszona trawa, 
3) ozdobny pasek przy płaszczu. 

Szyfr 

11 15 

4 16 9 5 1 

2 10 

8 3 14 12 6 

13 7 

Litery z pół ponumerowanych 
od Ido 16 utworzą rozwiązanie 
związane z historią. 
Poziomo: 
4) woreczek na pieniądze Sarmaty, 
8) dawny ubiór męski podbity fu
trem. 
Pionowo: 
11) Oscar, autor powieści „Portret 
Doriana Graya", 
4) imię wykonawczyni przeboju „Je
dziemy autostopem". 

Krzyżówka z Raią 

Litery czytane wzdłuż 
przerywanej linii utwo
rzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
4) uderzenie nogą, 
5) zmiana robocza w kopal
ni, 
6) figura w oknie wystawo
wym. 
Pionowo: 
1) przygnębiający sen, 
2) przepustka dla listu, 
3) dawny hodowca 
pszczół. 
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4 

• * 
5 

• • 
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* -

Rozwiązaniem jest myśl Horace
go. 
1) ośla na stoku narciarskim: 13-21 -
19-20-14-12, 
2) natury lub Abrahama.-3-4-11-
10. 
3) ambaras na głowie: 9-22-2-1-
16-15. 
4) impreza sportowa: 17-18-5-8-
7-6. 
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imieniny: Ambrożego, Bazylego, Benedykta, Izydora. Zdzimira 
dn końca roku zostało: 271 dni 
wschód słońca J 9 zachód; 1936 

W każdy piątek bezpłatny dodatek leleFrogran 
Najlepszy przewodnik po programie telewizyjnym 
4B stacji, dzesiątic recenzji, panorama z nagrodami' 

Program TV na sobotę 

615 Ekspres miłosierdzia 645 
Pełnosprawni 105 Las bliżej nas 
730 Dzień dobry w sobotę &05 
Rok w ogrodzie &40 Naszaarmia. 
pl 9J5 Czterej pancerni i pies - se
rial wojenny Polska HUS Święta z 
sąsiedztwa. Joanna Beretta Molla 
1U5 David Attenborough i cuda na
tury H50 Dzielny Despero - film 
animowany USA/Wielka Brytania 
2008 B 3 0  Okrasa łamie przepisy 
1405 Młode strzelby II - western 
USA 19901555 Downton Abbey -
serial kostiumowy Wielka Brytania 
1700 Tełeexpress 1730 Gliniarz w 
przedszkolu - komedia sensacyj
na USA 1990 1930 Wiadomości 
2020 Orędzie wielkanocne 2035 
Zabić Jezusa - dramat historyczny 
USA 2015, reż. Christopher Menaul, 
wyk. Haaz Sleiman, Emmanuel-
le Chriqui, Tamsin Egerton 23JOO 
Spartakus - dramat historyczny 
USA 2004 035 Downton Abbey -
serial kostiumowy Wielka Brytania 
135 Młode strzelby II - western USA 
1990, reż. GeofF Murphy 

5.25 Beethoven IV - komedia 
USA 2001 7.05 M jak miłość -
serial obyczajowy Polska 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.05 
Przygarnij mnie 12.051 że cię 
nie opuszczę... - melodramat 
USA 2012 14.00 Familiada 
14.40 Karol - papież, który po
został człowiekiem - film bio
graficzny Polska/Włochy 2005 
17.10 Słowo na niedzielę 1720 
Rodzinka.pl - serial komediowy 
Polska 18.00 Panorama 1835 
Sport-telegram 18.55 Postaw 
na milion - kulisy 19.05 Postaw 
na milion 20.05 Zielona mila -
dramat obyczajowy USA 1999, 
reż. Frank Darabont, wyk. Tom 
Hanks, David Morse, Michael 
Ciarkę Duncan 23.20 Gra dla 
dwojga-thriller USA 2009, reż. 
Tony Gilroy wyk. Clive Owen, 
Julia Roberts, Tom Wilkinson 
1.30 Śmiertelne przewinienie 
- thriller USA 2008 reż. Armand 
Mastroiannni wyk. Crystal Ber
nard, VincentSpano 

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 745 Jeźdźcy 
smoków: Obrońcy Berk - serial 
dla dzieci USA 8J5 Scooby-Doo 
i Brygada Detektywów - serial 
dla dzieci USA 10.15 Ewa gotuje 
1045 Nasz nowy dom 1145 Top 
chef 13J5 Hell'5 Kitchen - piekiel
na kuchnia 1445 Bruce Wszech
mogący - komedia romantyczna 
USA 2003 - sfrustrowany pracą 
reporter lokalnej stacji telewizyj
nej w Buffalo wypowiada wojnę 
samemu Stwórcy. Niebawem 
otrzymuje od Najwyższego pro
pozycję: na czas jego wakacji 
Bruce przejmie boskie obowiąz-
ki.1650 Dlaczego ja? - serial fa-
bularno-dokumentalny Polska 

Nasze 
rekomendacje 

TVP2 20.05 
Zielona mila 
Paul Edgecomb (Tom Hanks) 
ogląda w telewizji przedwo
jenny film. Obraz przywołuje 
odległe wspomnienia. 

TVP1 20.35 
Zabić Jezusa 
Historia życia Jezusa od urodze
nia do śmierci, ze szczególnym 
naciskiem na tło historyczne 
i społeczne wydarzenia. 

TVN7 22.10 
Cztery wesela i pogrzeb 
Charles, który ostentacyjnie 
demonstruje niechęć do mał
żeństwa, tak naprawdę marzy 
o wielkiej miłości. 

1750 Słoiki - serial fabularno-
-dokumentalny Polska 1850 
Wydarzenia 1930 Świat według 
Kiepskich - serial komediowy 
Polska 20.05 Celebrity Splash! 
2105 Twoja twarz brzmi znajo
mo 0.05 Człowiek widmo - thril
ler USA/Niemcy 2000 

ponia/USA/Niemcy 2008 reż. 
Barry Sonnenfeld wyk. Will 
Smith, Kevin Kline 2.05 Bardzo 
Dziki Zachód - film sensacyjny 
USA 1999 4.15 Uwaga! 

705 Nowy Scooby i Scrappy Doo 
- serial animowany USA 735 Ja-
ke i piraci z Nibylandii-serial ani
mowany USA 805 Nowy Scooby 
i Scrappy Doo - serial animowa
ny USA 835 Jake i piraci z Niby
landii - serial animowany USA 
9.00 Flintstonowie - komedia 
USA 1994 1055 Pradawny ląd: 
pierwsza, wielka przygoda - film 
animowany USA/Irlandia 1988 
1225 Flintstonowie: Niech żyje 
Rock Vegas! - komedia USA 2000 
1415 Wszystko o psach1520Tań-
czący z wilkami - western USA/ 
Wielka Brytania 1990 IftOO Gali
leo 20.00 Niezniszczalny - thriller 
USA 2000, reż. M. Night Shyama-
lan, wyk. Bruce Willis, Samuel L. 
Jackson, Robin Wright 2215 Król 
Skorpion III: Walka o odkupienie 
- film sensacyjny USA 2012 0 3 0  
Znaki-thriller USA 2002 

1250 Jasminum - film obyczajo
wy Polska 20061440 Naturalnie 
tak 15JOO Niezwykłe skarby, nad
zwyczajne klejnoty- Kolekcja Fa-
beiige 16J00 Wielkanoc jak malo
wanie 16301200 Muzeów 17.00 
Jaja na okrągło 1730 Jajko 1752 
0. Marcin Wrzos 1759 Reportaż 
TVP Info 1815Tylko dla nas- Wy
wiad ekskluzywny- Janusz Gajos 
1830 Kronika 19.00 Tajemnice 
początków Polski 1944 Dzika Pol
ska 20J09 Nucę sobie Kasia Sob
czyk 2045 Kronika 18 lat wcze
śniej 21.00 Naturalnie tak 2115 
Dziennik regionów 2145 Nożem 
i widelcem 22J02 Magazyn re
porterów 2230 Od początku do 
końca i początku. Projekt życia wg. 
Jana Pawła II2255Menu kultural
ne 2105 Kultowe rozmowy2335 
Sacrum non profanum 2014 Exo
dus i Victoria W. Kilar 

530 Uwaga! 5.50 Mango - Te-
lezakupy 7.55 Detektywi - se
rial fabularno-dokumentalny 
Polska 8 3 0  Dzień dobry TVN 
11.00 Na Wspólnej - serial oby
czajowy Polska 1245 Mąż czy 
nie mąż - serial komediowy 
Polska 13.20 Nie rób scen - se
rial komediowy Polska 13.55 
You can dance- Po prostu 
tańcz! 15.00 Project Runway 
16.05 Mamy cię! 17.25 Odlo
towy ogród 18.00 Kuchenne 
rewolucje 19.00 Fakty 19.25 
Sport 19.45 Uwaga! 20.00 
Mali giganci 21.55 Jak stracić 
chłopaka w 10 dni - komedia 
romantyczna USA 2003, reż. 
Donald Petrie, wyk. Kate Hud
son, Matthew McConaughey, 
Kathryn Hahn, Annie Parisse, 
Adam Goldberg 0.25 Nieode
brane połączenie - horror Ja-

1230 Jasminum - film obyczajo
wy Polska 2006 1440 Natural
nie tak 15JOO Niezwykłe skarby, 
nadzwyczajne klejnoty 16.00 
Wielkanoc jak malowanie 1630 
1200 Muzeów 1700 Jaja na okrą-
gło1730Forum Panoramy BLOO 
Sam na sam z Trusem 18JS Sąd 
Ostateczny 1830 Panorama 
19L00 Pomorska Kronika Bizne
su 1915 Konfesjonał 1930 Ka
dry sprzed lat 20u00 Telesprze-
daż 2030 Z archiwum Telewizji 
Gdańsk 2045 Czas Gdyni 2100 
Naturalnie tak 2115 Dziennik re
gionów 2145 Nożem i widelcem 
2200 Panorama 2230 Sam na 
sam z Trusem 2245Tełesprzedaż 
23J05 Kultowe rozmowy 2335 
Sacrum non profanum 2014 Exo
dus i Victoria W. Kilar 

Program TV  na niedzielę 

rvpi  
6.00 My, wy, oni 6.30 Gli
niarz w przedszkolu - kome
dia sensacyjna USA 1990 8.25 
Magazyn Ligi Mistrzów 8.55 
Wspaniałe stulecie - telenowe
la Turcja 10.00 Msza św. Zmar
twychwstania Pańskiego oraz 
błogosławieństwo Urbi et Orbi 
z Watykanu 12.10 Santo subi-
to - nasz święty 13.15 Dzwone
czek i sekret magicznych skrzy
deł - film animowany USA 2012 
1440 Nie wierzcie bliźniacz
kom - komedia USA 199817.00 
Teleexpress 17.30 Ranczo - se
rial obyczajowy Polska 18.30 
Jaka to melodia? 19.20 Wiado
mości naukowe 19.30 Wiado
mości 20.00 Sport 20.25 Ran
czo - serial obyczajowy Polska 
21.25 Rolnik szuka żony 22.25 
Mumia - film przygodowy USA 
1999 reż. Stephen Sommers 
wyk. Brendan Fraser 0.40 Nie
tykalni - komediodramat Fran
cja 2011 2 4 0  Zabić Jezusa -
dramat historyczny USA 2015 

6.00 Rozmowa z kardynałem 
Kazimierzem Nyczem na Wiel
kanoc 615 Na dobre i na złe - se
rial obyczajowy Polska 715 M jak 
miłość - serial obyczajowy Pol
ska 810 Jan Paweł II - z Polski na 
plac św. Piotra 910 Rodzinka.pl 
- serial komediowy Polska 1015 
Kochany urwis II - komedia USA 
1991 11.55 Osaczeni - film sen
sacyjny USA/Wielka Brytania/ 
Niemcy 1999 R O O  Familiada 
1445 Czas na hity Malickiego 
i Kmity 16.00 Niania i wielkie 
bum - komedia Wielka Brytania/ 
Francja/USA 20101840 Panora
ma 1830 Sport-telegram 1855 
Przygarnij mnie 1950 Latający 
Klub II, czyli wieczór kabaretowy 
20.05 Kabaret Moralnego Nie
pokoju 2145 Marley i ja - kome
diodramat USA 2008, reż. David 
Frankel, wyk. Owen Wilson, Jen-
nifer Aniston, Erie Dane 2350 
Zielona mila - dramat obyczajo
wy USA 1999 3JM) Gra dla dwoj
ga-thriller USA 2009 

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 745 Jeźdź
cy smoków - serial dla dzieci 
USA 8.15 Scooby-Doo i Brygada 
Detektywów - serial dla dzieci 
USA 9.20 Lilo i Stitch - film ani
mowany USA 2002- kosmiczny 
twór znany jako Eksperyment 
626 ucieka na Ziemię, na Ha
waje. Naukowiec Jumba, trój-
nożny Plikli i kapitan Gantu 
muszą go złapać. Gantu zasta
wia pułapkę, w którą wpada 
dziewczynka Lilo. 11.15 Auta 
- film animowany USA 2006 
13.45 Celebrity Splash! 15.45 
Twoja twarz brzmi znajomo 
17.45 Nasz nowy dom 18.50 
Wydarzenia 19.30 Państwo w 

Nasze 
rekomendacje 

TVN7 20.00 
Troja 
Menelaos, król Sparty 
i Agamemnon, król Myken, 
wyruszają do Troi, by uwolnić 
Helenę, żonę tego pierwszego. 

TVP2 2145 
Marleyija 
Młode małżeństwo, Jennifer 
i John Groganowie, zaczyna 
myśleć o dziecku. Sprawdzia
nem cierpliwości ma być pies. 

Polsat 22.05 
Fighter 
Micky Ward chce stać się 
mistrzem bokserskim. Jego 
przyrodni brat stoczył się na 
dno po zawodowej porażce. 

państwie 20.05 Must be the 
musie- tylko muzyka 22.05 
Fighter - dramat obyczajowy 
USA 2010 reż. David 0. Rus
sell wyk. Mark Wąhlberg 0.30 
Zdrady - serial fabularno-doku-
mentalny Polska 130 Magazyn 
sportowy 330 Tajemnice losu 

530 Uwaga! 550 Mango - Te-
lezakupy 7.20 Maja w ogrodzie 
755 Ugotowani 855 Miś Yogi 
- film przygodowy USA/Nowa 
Zelandia 2010 10.40 Bardzo 
Dziki Zachód - film sensacyjny 
USA 1999 reż. Barry Sonnenfeld 
12.50 Mali giganci 1440 Plan 
gry - komedia USA 200717.00 
Shrek II - film animowany 
USA 2004 - Shrek i jego żona, 
księżniczka z królestwa Zasied-
miogórogrodu, otrzymują za
proszenie od rodziców panny 
młodej. Teściowie pragną po
znać męża i wybawiciela córki, 
nie wiedzą jednak, że jest nim 
ogr. 19.00 Fakty 19.25 Sport 
1945 Uwaga! 20.00 Mamy 
cię! 21.20 Nie rób scen - serial 
komediowy Polska 21.50 Mąż 
czy nie mąż - serial komedio
wy Polska 22.25 Na językach 

23.25 Przetrwanie - film sen
sacyjny USA 2011 reż. Joe Car-
nahan, wyk. Liam Neeson 1.50 
Wehikuł czasu - film s.f. USA 
2002 3.55 Uwaga! 

705 Nowy Scooby i Scrappy Doo 
- serial animowany USA 735 Ja-
ke i piraci z Nibylandii - serial ani
mowany USA &05 Nowy Scooby 
i Scrappy Doo - serial animowany 
USA 835 Jake i piraci z Nibylandii 
- serial animowany USA 9JOO Kró
lowa śniegu - film familijny Niem
cy 2014 IOLSO Galileo 1250 Zaka
zane królestwo - film przygodowy 
USA/Chiny 2008 15.00 Odlot -
film animowany USA 20091715 
Flintstonowie: Niech żyje Rock Ve-
gas! - komedia USA 20001B00 
Galileo 20.00 Kochanie, poznaj 
moich kumpli - komedia Australia/ 
Wielka Brytania 2011, reż. Stephan 
Bliott, wyk. Laura Brent, Xavier Sa
muel, Kris Marshall 2100 Król Wi
kingów - film fantasy Malezja/USA 
2013, reż. Yusiy Abd Halim 030 
Król Skorpion III: Walka o odku
pienie - film sensacyjny USA 2012 

1305 Co u nas? 1315 Echo 1335 
Świat żurawi 1435 Co u nas? 
14A5 Niezwykłe skarby, nadzwy
czajne klejnoty- Tajemnica Ver-
meera 1545 Wiosna nad Biebrzą 
1&00 Piosenki polskich seriali 
1635 Świat zaklęty w drewnie 
1700 Było, nie minęło 1730 Arka 
1757 Pomorskie krajobrazy 1816 
Tylko dla nas- Wywiad eksklu
zywny - Piotr Gąsowski 1830 Kro
nika 18,50 Wiatr od morza 19L02 
Reportaż TVP Info 1915 Z pamięt
nika mej duszy. Marek Grechuta 
2005 Wielkanoc u Zegadłowi-
czów 2025 Magazyn reporterów 
2040 Kronika 18 lat wcześniej 
2100 Echa tygodnia 2115 Dzien
nik regionów 2145 Człowiek re
nesansu 2242 Kino po berlińsku 
2225 Filipinki 2249 0. Marcin 
Wrzos 2305 Chłopi - musical Pol
ska 2014035 Było, nie minęło 

1135 Świat żurawi 1435 Co u nas? 
1445 Niezwykłe skarby, nadzwy
czajne klejnoty- Tajemnica Ver-
meera 1545 Wiosna nad Biebrzą 
16J00 Piosenki polskich seriali 
1635 Świat zaklęty w drewnie 
1700Było, nie minęło1730Miasto 
z widokiem na wodę 1745 Sam na 
sam z Trusem 1800 Piaski. Opo
wieść o zwykłych ludziach 1830 
Panorama 1850 Panorama, sport 
1000 Tede jo 1915 Czas Gdyni 
1930 Tak czy inaczej 2000 Tełe-
sprzedaż 2030 Kadry sprzed lat 
2100 Echa tygodnia 2U5 Dziennik 
regionów 2145 Człowiek renesan
su 22JOO Panorama2230 Rozmo
wy o nadziei 2245 Tełesprzedaż 
2105 Chłopi - musical Polska 2014 
035 Było, nie minęło- kronika 
zwiadowców historii 

Program TV  na poniedziałek 

rvpi 
7.00 Msza św. z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krako
wie Łagiewnikach 755 Jaka to 
melodia? 8 5 0 Tata duch - ko
media sensacyjna USA 1990 
1025 Kłamstwo ma krótkie no
gi - komedia Niemcy/USA 2002 
12.00 Regina Coeli 1220 Kuch
nia papieska 1325 Ratatuj - film 
animowany USA 2007 15.20 
Okrasa łamie przepisy 1550 
Wspaniałe stulecie - telenowela 
Turcja 17.00 Teleexpress 1725 
Ojciec Mateusz - serial krymi
nalny Polska 1825 Rolnik szuka 
żony 19.15 Przepis dnia 19.30 
Wiadomości 20.00Sport 20.25 
Nietykalni - komediodramat 
Francja 2011, reż. Olivier Naka-
che, Erie Toledano, wyk. Franęo-
is Cluzet, Omar Sy, Annę Le Ny 
2225 Szybszy od błyskawicy -
komedia sensacyjna Hongkong 
1995 025 Mumia - film przy
godowy USA 1999 2 3 0  Nota
cje 245 Co mi zrobisz, jak mnie 
złapiesz - komedia Polska 1978 

5.45 Ciekawski George II - film 
animowany USA 2009 7.15 Do
bry wieczór z Neo-Nówką 8.15 
Jan Paweł II- z Polski na plac 
św. Piotra 9.20 Rodzinka.pl -
serial komediowy Polska 10.25 
Niania i wielkie bum - komedia 
Wielka Brytania/Francja/USA 
2010 12.25 Pan Wołodyjowski 
- film historyczny Polska 1969 
14.00 Familiada 1440 Czas na 
hity Malickiego i Kmity 15.50 
Marley i ja - komediodramat 
USA 2008 18.00 Panorama 
1840 Pan Wołodyjowski - film 
historyczny Polska 1969 20.10 
Latający Klub II. czyli wieczór 
kabaretowy 21.50 Protektor 
- film sensacyjny USA 2009, 
reż. Keoni Waxman, wyk. Ste-
ven Seagal, Liezl Carstens, Ar-
ron Shiver 2330 Underworld: 
Ewolucja - horror USA 2006 
reż.Len Wiseman wyk. Kate 
Beckinsale, Scott Speedman, 
1.25 Rozdroże Cafe - dramat 
kryminalny Polska 2005 

5.00 Disco gramy 6.00 No
wy dzień z Polsat News 6 5 0  
Jeźdźcy smoków - serial dla 
dzieci USA 7.50 Auta - film 
animowany USA 2006 10.15 
Fałszywa dwunastka - kome
dia USA 20031230 Mój przy
jaciel Hachiko - dramat oby
czajowy USA/Wielka Brytania 
200914.10 Jedz, módl się, ko
chaj - melodramat USA 2010 
17.00 Dlaczego ja? - serial fa-
bularno-dokumentalny Polska 
18.00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy Polska 18.50 Wy
darzenia 1930 Świat według 
Kiepskich - serial komediowy 
Polska 20.10 Giganci ze stali 
- film s.f. USA/Indie 2011, reż. 

Nasze 
rekomendacje 

Polsat 20.10 
Giganci ze stali 
Charlie(Hugh Jackman) był 
bokserem. Jego kariera legła 
w gruzach, kiedy na ringu za
częły dominować roboty. 

TVP1 20.25 
Nietykalni 
Wychowany na przedmieściach 
imigrant z Senegalu wychodzi 
z więzienia. Trafia do sparaliżo
wanego Philippea. 

TVP2 21.50 
Protektor 
Emerytowany policjant z Los 
Angeles, Roland Sallinger, 
zostaje ochroniarzem córki 
teksańskiego przemysłowca. 

Shawn Levy, wyk. Hugh Jack
man, Dakota Goyo, Evangeli-
ne Lilly 2150 Dredd - film s.f. 
Wielka Brytania/USA/Indie/ 
RPA 2012 reż. Pete Travis wyk. 
Karl Urban 055 Ihaka - film 
kryminalny Australia 2000 
3.00 Tajemnice losu 

520 Uwaga! 5 4 0  Mango - Te-
lezakupy 645 Odlotowy ogród 
7.15 Prawo Agaty - serial oby
czajowy Polska 8.10 Richie mi
lioner - komedia USA 1994-Ri
chie Rich, najbogatsze dziecko 
na świata, popada w tarapaty. 
Wróg jego rodziny knuje intry
gę. Rodzice małego bogacza 
zostają uprowadzeni. Chłopiec 
musi znaleźć kogoś, kto pomo
że mu ich uratować.10.10 Plan 
gry-komedia USA 200712.35 
Wehikuł czasu - film s.f. USA 
200214.35 Na tropie Marsupi-
lami - komedia Belgia/Francja 
20121650 Happy Feet: Tupot 
małych stóp II - film animowa
ny Australia 2011 19.00 Fak
ty 1935 Sport 1950 Uwaga! 
20.15 Na Wspólnej - serial oby
czajowy Polska 2050 Ugoto
wani 2130 You can dance - Po 

prostu tańcz! 2230 Żony Hol
lywood 2330 Adrenalina - film 
sensacyjny USA 2006 1.15 Po
ranek kojota - komedia Polska 
20013.30 Uwaga! 

705 Nowy Scooby i Scrappy Doo -
serial animowany USA735Jake i pi
raci z Nibylandii - serial animowany 
USA 805 Nowy Scooby i Scrappy 
Doo - serial animowany USA 835 
Jake i piraci z Nibylandii - serial ani
mowany USA 905 GaiMj Show 
- serial dla dzieci Franga/USA 925 
Pradawny ląd: Pierwsza, wielka 
przygoda - film animowany USA/ 
Irlandia 19881045 Flintstonowie -
komedia USA 19941240 Barabasz 
- film biblijny USA/Włochy 2012 
1445 Linia ryzyka - film sensacyjny 
USA 20071645 Niezniszczalny -
thriller USA 20001855 Jaś Fasola 
2000Znaki-thriller USA2002, 
reż. M. Night Shyamalan, wyk. Mel 
Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Cul-
kin 2215 Trzynaście duchów - hor
ror USA/Kanada 2001010 Grzesz
nicy i święci - film sensacyjny USA 
2010225 Graffiti240Tak czynie 

1430 Mój Kraków, miasto mojego 
życia 1520 Jaja na okrągło 1545 
Zapiski łazęgi 1600 Piosenki pol
skich seriali 1640 Titanic Orkie
stra, która gała do końca 1730 
Kino po berlińsku 1755 Reportaż 
TVP Info 1815 Tylko dla nas- Wy
wiad ekskluzywny- OTiver Hirsch-
biegel 1830 Kronika 1850 Tylko 
dla nas- Wywiad ekskluzywny-
Andreas Dresen 1905 Pomerania 
Ethnica 1918 50. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej i ka
meralnej w Kamieniu Pomorskim 
1950Świąteczny Koncert,Zacisza 
Gwiazd"2040Kronika 18 latwcze-
śnięj 2100 Podlaski redyk 2115 
Dziennik regionów 2140 Opowie
ści nurtu rzeki 2242 Wielkanoc z 
trutniami 2225 Tryptyk wiosenny 
2251 Zapiski łazęgi 2105 Ogród 
bogów005Jubileuszowy Koncert 
Zespołu Mazowsze 

1105 Szlakiem drewnianych ka
plic 1115 Opowieści nurtu rzeki 
1130 Mistyczka z gór 1430 Mój 
Kraków, miasto mojego życia 
1520 Jaja na okrągło 1545 Zapi
ski łazęgi 16J00 Piosenki polskich 
seriali 1640 Titanic: Orkiestra, 
która grała do końca 1730 Sąd 
Ostateczny 1745 Tede jo 18.00 
Kadry sprzed lat1830 Panorama 
19.00 Rozmowy o nadziei 1915 
Telesprzedaż 1930 Polska Via 
Dolorosa 2040 Telesprzedaż 
2030 Tak czy inaczej 2100 Pod
laski redyk 2115 Dziennik regio
nów 2140 Opowieści nurtu rzeki 
2200 Panorama 2230 Miasto z 
widokiem na wodę 2245 Czarna 
śmierć w Gdańsku 2105 Ogród 
bogów 005 Jubileuszowy Kon
cert Zespołu Mazowsze 
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Drobne 
Jak zamieścić ogłoszenie drobne: 
• W Biurze Ogłoszeń: 94 347 3516 
• Wysyłając SMS: 7968 
• Wchodząc na portal: nadaj.pl 

Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
tel. 94 347 3516,347 3511,347 3512 
fax 94 347 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 9143348 60 

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH: 
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA 

• BANK KWATER 
• ZWIERZĘTA 
• ROŚLINY, OGRODY 

• MATRYMONIALNE 
• RÓŻNE 
• KOMUNIKATY 

• ŻYCZENIA 
/PODZIĘKOWANIA 

• GASTRONOMIA 

• ROLNICZE 
• TOWARZYSKIE 

Ogłoszenia pochodzą: 
(GK) - obszar koszaliński 
(GP) - obszar słupski 
(GS) obszar szczeciński 

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

REKLAMA K015003739D 

f inanse biznes 
kredyty, pożyczki 

REKLAMA S014004669A 

R ó ż y c z k a  
przedwy płatowa 

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

• Wypłata natychmiast!!! 
•Dogodne warunki spłat 

• Możliwość prolongowania terminu 
płatności 

tel. 600-600-268 
5 3 2 - 5 1 8 - 5 1 1  

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

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

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

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

biura rachunkowe 

• PODATKI ZUS PIT-y 696427660. (GK) 

inne 

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

handlowe 
antyki 

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

jubiłerstwo 

WIOSENNA PROMOCJA 
Jubiler CHATON zaprasza na wiosen
ną promocję -15% w naszych salo
nach w Koszalinie, Słupsku i Szcze
cinku! (GK) 

maszyny, urządzenia 

# Konserwator do lodów ISA 24 smaki 
7900 zł 695589377 (N) 

•Sprzedam: -Piec olejowy kompletny. 
-System ogrzewczy bez pieca (na pelet) 
-1T peletu, 531-991-009,94/348-76-80. 
(GK) 

materiały budowlane 

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

dla dziecka 

# !  WÓZKI dziecięce. ("Millenium"). 
(GK) 

! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(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 suche. Słupsk, 
731-295-539. (GP) 

e DREWNO Słupsk, tel. 781-105-313. 
(GP) 
• komień kostka (bruk) 301 
669-346-473 (GK) 

•SIATKI ogrodź. Słupsk, 603-070-188. 
(GP) 
• SKUP bursztynu,tel. 508477990. (GP) 

Zarabiaj na towarze z Chin, napisz: 
import (Sboost-media.pl (N) 

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

komunikaty 
• leg. studencka U -10568 (GK) 

• Leg. szkolna M. Pyda (GK) 

matrymonialne 
• Fajny 571. spędzi razem święta z milą 
Panią, tel. 572-927-985 (GK) 

motoryzacja 
auto kupno 

• Rozbite, złomowanie, skup 
602-506-359. (GK) 

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

AUTO skup wszystkie, 695640611 (GP) 
AUTOKASACJA - PŁATNOŚĆ GOTÓW
KĄ TEL 660-180-555 / 660-487-304. 
(GK) 

e 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) 

auto sprzedaż 

• HMTANIO Golf IV kombi, 1.9TDI, 
2002r., stan bdb teł. 695-957-907 (GP) 

• 30-letnie audi 90, USA, teł. 
508-436-420 (GK) 

• Ford Transit 1996, tanio! 603-132-094 
(GK) 

• łada Niva, 41000 km, 'O9r. 
691-027-660. (GK) 

• Skoda Fabia 2004 sprzedam, teł. 
504-048-903 (N) 

• Skuter KYMCO125,2011r., stan 
idealny, 4700zł, tel. 695-640-611. (GP) 

•Toyota Aygo XII 2011r, 606-944-321. 
(GK) 

• WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

przyczepy, naczepy 

• Przyczepę gastronomiczne -
handlową, dużą, 400 x 235 x 235, tel. 
601-450-995 (GK) 

części, wyposażenie sprzedam 

• Alu falgi 4 x 100,9 x 16, opony letnie 
225 x 45 x 16,215 x 40 x 16,508-436-420 
(GK) 

usługi 

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

nauka  
kursy, szkolenia 

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

korepetycje 

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

• Angielski. 534-791-793. (GK) 

nieruchomości 
REKLAMA K015003732/ 

A B A K U S  
NIERUCHOMOŚCI 

Aniela Barzycka 
ul. Zwycięstwa 143 

(obok Związkowca) 
661 697 666 

abakus-nieruchomosci.pl 
szukaj nas również na gk24.pl 

mieszkania - sprzedam 

# ! ! ! ! !  Duża kawalerka 41 m2, z gara
żem, k. Białogardu, 512327401. (GK) 

"ANKAM" 
PROMOCJA sprzedający 0% PIŁSUD

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

www.ankam.pl (GK) 

# "ANKAM" 3-pok., Tradycji, 205.000 
zł (GK) 

"OMEGA "- wyceny, obrót 
Słupsk, uL Starzyńskiego 11. 
teŁ 59 8414420,601654572 
www.nieruchomoscLslupsk.pr 
(GP) 

#2-pok. 37 m2, balkon, piwnica, 155.000 
zł, os. Lechitów, tel. 608-534-725 (GK) 

•3-pok w Koszalinie, ul. Bosmańska, 
parter + garaż, 240 tys. 697-409-600. 
(GK) 

# Darłowo - mieszkanie 2-pokojowe 
tanio, 502-50-60-28. (GK) 

# Darłowo ul. Sportowa 1 piętro. - 3 pok. 
/ apartament balkon, umeblowane, 
zamknięte osiedle, tel. 502 344 309 (GS) 

# KAWALERKA 38m2, Koszalin - cen
trum 508-119-590. (GK) 

e Kawalerka 62000zł. Słupsk, 663115000 
(GP) 

# Mieszkanie 2-pokojowe 43m2; wysoki 
parter, balkon, ul. Ruszczyca 14j. cena: 
150tys. 502-031-909. (GK) 

# Sprzedam kawalerkę 504 038 790. 
(GP) 

mieszkania do wynajęcia 

# ! POKÓJ, tel. 660-063-729. (GK) 

#2 pok. 42mkw centrum, tel. 
796-689-011 (GK) 

•2-POK. umeblowane 502-384-484. 
(GK) 

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

# 3 pokoje Koszalin 943111462 (N) 

# 3 pokojowe Kołłątaja Tel. 608-281-434. 
(GK) 

# KAWALERKA 722-13-93-93. (GK) 

# Kawalerka Bałtycka, tanio 
537-002-105. (GK) 

# Kawalerka, 662-094-092. (GK) 

# Kawalerkę 503-575-215. (GK) 

# Mieszkanie 2 pok. Słupsk 608 292 
360. (GP) 

# Pokój dla 2 sublokatorów 668-679-093. 
(GK) 

# Pokój dziewczynie, 787-160-327. (GK) 

# POKÓJ w domku, 515-556-834. (GK) 

# POKÓJ w domku, 532-616-114. (GK) 

mieszkania - wynajmę 
o Ładne, 2-pokojowe, 691-979-474 (GK) 

mieszkania - zamienię 

s Poznan komunalne 2 pokojowe na 
Koszalin-tel 669166343 (N) 

ABAKUS 
najchętniej wybierane biuro nieruchomości 

Z licencją państwową i ubezpieczeniem 

życzymy Państwu 
Zdrowych, 
radosnych 

i spokojnych 
Świąt Wielkiej 

Nocy 

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 

domy - sprzedam 

• DOM + warszat, 94/341-08-65. (GK) 

• Dom 350 m2 Dębnica Kaszubska, 
490.000 zł, 785-007-850. (GP) 

•Sprzedam leśniczówkę, polana 
Puszczy. Stan dobry, zamieszkała. Kilka 
km do Nowogardu, Golczewa; 30 min do 
morza. Teł 693083124 (N) 

lokale użytkowe - sprzedam 

• Handlowe nad morzem, 507-257-267. 
(GK) 

• Pens], z kl.nocnym i basenem w Grzy
bowie 604408726 (N) 

• Pensj.b.tanio z kl.nocnym basen 
w Grzybowie 604408726 (N) 

•SPRZEDAM Box34m2 ul.Banacha, 
602-668-777 (GP) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 

• na warsztat 120 mkw, 603-132-094 
(GK) 

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

działki, grunty - sprzedam 

• "ANKAM" Działki, Konikowo, od 60 zł/ 
m2 (GK) 

• działa 16 h, kruszywa, tel. 
606-283-441. (GK) 

• DZIAŁKA BUDOWLANA KOSZALIN 
60.TYS. Teł: 0031633946611 (N) 

• DZIAŁKA budowlana na osiedlu Unii 
Europekskiej, tel. 601-554-111. (GK) 

• DZIAŁKA, Mścice, warunki zabudowy, 
65 zł/mkw blisko lasu, 695-390-199. (GK) 

• Gospodarstwo rolne 3 h z 0,5 h stawu, 
działki budowlane, 721-231-543. (GK) 

• Okazja lOOOm lub l. lha przy jez. 
ok.Sz-cinka 604408726 (N) 

• Sprzedam dziełkę w Błotnicy 10 km od 
Kołobrzegu, uzbrojona 0,77 h, 
cena: 150 tys. teł: 691-855-219. (GK) 

działki, grunty - kupię 

• pole do 2 ha w ok. K-lina 660-329-550. 
(GK) 

garaże 

• kupię garaż, ok. Chałubińskiego, 
Karłowicza, tel. 607-585-395 (GK) 

praca 
zatrudnię 

!!!!OPIEKUNKI do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 

•AKANT Sp.J. zatrudni pracowników 
produkcji z doświadczeniem na w/w sta
nowisku. CV prosimy aplikować na 
adres: j.janiec@akant.com.pl (GK) 

•ALFA Producent Okien PCV zatrudni 
osobę z biegłą znajomością języka 
niemieckiego w mowie i piśmie. 
Wymagana otwartość, samodzielność, 
łatwość nawiązywania kontaktów. 
Charnowo koło Słupska. Kontakt e mail: 
maldariuszl@gmail.com (GP) 

• blacharza, lakiernika, teł. 883-070-803 
(GK) 

• budowlańca, 0046-703-280-789 (GK) 

• Dekarzy. Słupsk, tel. 501-540-749 (GP) 

DO sprzątania w nocy. Kontakt tełef. 
w godz. 9-15 pod nr 665 370 463 lub 
94/342 40 35. (GK) 
• FACHOWCA ogólnobudowlanego, 
K-lin, Darłowo, Białogard. 504740122 
(GK) 

FIRMA Jubilerska CHATON przyj
mie do pracy, w sklepie jubilerskim 
w Szczecinku, ekspedientkę z udoku
mentowanym stażem pracy w han
dlu. Kontakt 502 530 632. (GK) 
• Firma zatrudni tokarza CNC. Koszalin 
94/347-08-93 (GK) 

• Fryzjerkę, Koszalin 606897730 (N) 

• Gosposię do domku K-lin 799-301-717 
(GK) 

• Hotel*** "Jawor" zatrudni kierownika 
recepcji, recepcjonistę/tkę z j. niemiec
kim, 605-259-326, dyrektor.jawor@nat. 
pł (GK) 

• KELNERKI na sezon letni do restaura
cji nad morzem, 532-686-022 (GK) 

• kierowca C + E wywrotka z doświad
czeniem, 501-664-343 (GK) 

• kierowca kat. C z dośw. 537-495-595. 
(GK) 

604-863-673 (GK) 

• kierowcę CE, międzyn, zestaw. 
SZCZECIN, www.zptopenchowski.pl 
501306691 (N) 

• Kierowców C+E z doświadczeniem 
w transporcie międzynarodowym 
502-541-066. (GK) 

• Księgową do spółki z o.o. 731-720-926 
(GK) 

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

• Magazynier - prawo jazdy kat.B, 
obsługa komputera, zaświadczenie 
o niekaralności, również osoby z grupą 
inwalidzką, cv+list a.grebska@pipinstal. 
pł (GK) 

Małżeństwo kurnik zakwatero
wanie 
607487105 (N) 

• murarza z dośw. tel. 501-664-343 (GK) 

OPERATORA HDS.KAT.C 
608-019-869 (N) 

OPERATORA koparki obrotowej, 
604-863-673 (GK) 

• Operatora ładowarki, mechanika 
94/314-00-84. (GK) 

• Ośrodek zatrudni kucharkę, pomoce 
kuchenne, kelnerki, tel. 505-501-507 
(GK) 

• Panie do pracy w barze, 513-006-138 
(GK) 

• Płytkarzy i pracowników prac 
wykończeniowych. Praca w delegacji 
zapewniam całodzienne wyżywienie 
oraz zakwaterowanie. Kontakt telefon 
600-247-000 i codziennie w biurze 
Koszalin ul. Słowiańska 17/111 w godzi
nach 15:00 do 17:00. (GK) 

• pomoc kuchenną, 784-287-304. (GK) 

• Portiera zatrudni FASADA, tel. 
695-611-007. (GP) 

• PPH Bormech Sp. z o.o. zatrudni 
pracowników na stanowiska: spawacz, 
pracownik malarni, pracownik 
produkcji; również z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Kontakt osobisty: 
Charnowo 3,76-270 Ustka (N) 

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

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

Programista PHP: praca2015($ka-
Kop.pl (N) 

• Sprzedawcę - freegana. 501-399-600 
(GK) 

• stolarza meblowego, tel. 
94/341-08-65. (GK) 

• szklarza - Koszalin, tel. 501-399-600 
(GK) 

•tynkarza, 609-420-733 (GK) 

ZATRUDNIĘ DO PRZETWÓRSTWA 
RYBNEGO, OKOLICE SŁUPSKA, ZOR
GANIZOWANY DOJAZD TEL/SMS 665 
603 553. (GP) 
• ZATRUDNIĘ Kierowcę kat. C+E 
w transporcie międzynarodowym ( 
Europa zachodnia) 601-76-87-00. (GK) 

•Zatrudnię konserwatora z kat. B 
rencista/emeryt. 515-612-615. (GK) 

• Zatrudnię pracownika biurowego 
-spedytora do transportu międzynaro
dowego ze znajomością j.angielskiego 
teł. 598152202,602356602. (GP) 

•Zwrot podatku - Niemcy, Holandia 
94/311-70-00, komórka 668 -167-770. 
(GK) 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.ankam.pl
http://www.nieruchomoscLslupsk.pr
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
mailto:j.janiec@akant.com.pl
mailto:maldariuszl@gmail.com
http://www.zptopenchowski.pl
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WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "KO
LOROWA"* Kołobrzegu przy ulicy 
Armii Krajowej 15 A-C 
OGŁASZA KONKURS OFERT na ma
lowanie elewacji, wymianę rynien 
i rur spustowych oraz prace towa
rzyszące. 
PEŁNA INFORMACJA u Administra-
tora-teL 502 058 343 
Czekamy na oferty do dnia 15 maja 
br (N) 

rolnicze 
maszyny rolnicze 

• Kombajn Class Mega 2008,1998r.; 
talerzówka Unia Grudziądz 3m, 2010r,; 
talerzówka Kverneland 4m; Tur Stoli 
F-30,2009r.; opony Michellin 540x65x38 
(2 szt),tel. 602-507-920. (GP) 

• OPRYSKIWACZ KRUKOWIAK 16m, 
11001, rok prod.: 99r. Pług B 200, sadze
niak Vineta, tel. 888-725-889. (GK) 

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

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

• ! ! !  ZIEMNIAKI drobne,608-030-670. 
(GK) 

• kupię łubin i brony 16, teł. 606-283-441 
(GK) 

• KURKI 6-tyg., 94/312-42-34. (GK) 

• KURY nioski. Żabno 4, gm. Sławno, tel. 
509-073-205. (GP) 

LOGOS skup bydła, trzody 
500-277-836. (GK) 
• Maciory prośne tel.500 217 094. (GP) 

• Owies, przenica,jęczmień, pszenżyto, 
peluszka,jęczmień,jare 517517067. (GP) 

• SKUP - bydła, także młodego, maciory, 
knury gotówka 692-064-102. (GK) 

•sprzedam pszenżyto jare, 787-885-445 
(GK) 

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

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

• Sprzedam kamienie ciosane, 
601918404 (GP) 

towarzyskie 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  "LAS VEGAS", 
www.nclasvegas.pl 94/34-03-495. (GK) 

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

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI, 794-943-306. 
(GP) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Kinga 883032065 (GP) 

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Liljana 40L 795-673-213. 
(GK) 

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

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

• ! ! ! ! ! !  Małgośka, 732710644 (GP) 

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

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

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

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

• AMANDA 38, tel. 730-019-564. (GK) 

• ATRAKCYJNA masaże, tel. 
733-426-259 (GK) 

MIŁA, atrakcyjna, dojrzała, 
661177611. (GP) 
• WIOLA po 40-tce. 691-857-735. (GK) 

usługi 
agd rtv foto 

• ! ! ! ! ! ! ! !  Serwis komputerowy, RTV, 
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. (GP) 

! ! ! !  PRALKI AGD zmywarki, napra
wy, teL 503-380-410. (GK) 

• ! ! !  ANTENY wszystkie, 504-467-622. 
(GK) 

• ! ! !  Anteny, telewizory, 604-88-53-66. 
(GK) 

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

REKLAMA K015004330A 
• n i i ł t u n » »  
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego 
Biura Handlowego „Euro-Matex" sp. z o.o. 
w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VII GUp 
23/12, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył 
sędziemu komisarzowi dziewiątą uzupełniającą 
listę wierzytelności upadłego. 
Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainte
resowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Ko
szalinie VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. 
W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia 
można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom 
art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
- Prawo upadłościowe i naprawcze. 

e CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady, 
klimatyzacja. Słupsk, 602-394-696. (GP) 

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

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

budowlano-remontowe 

# ! ! ! ! !  TYNKI tradycyjne 515-928-828. 
(GK) 

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

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

HIHOKNA DRZWI ROLETY!!!!! Fl-
NESTRA uL Zwycięstwa 253, teL 
510452222,943440717. Najlepsze 
ceny! Sprawdź nas! (N) 

e BUDOWA DOMÓW, 501674 584. (GK) 

# Dachy - dekarstwo 94/3412184. (GK) 

# REMONTY, docieplenia 535471568. 
(GP) 

# Stany surowe 94/3412184 (GK) 

# STANY surowe, dachy, 
elewacje(docieplenia), 691-639-279 
(GP) 

# Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

# układanie kostki brukowej, 
607-116-391. (GK) 

# Układanie kostki, polbruku, kamienia 
tel.508 230 877. (GP) 

# usługi koparką, teł. 607-116-391. (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) 

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

# ELEKTRYCZNE A-Z, 608-22-77-89. 
(GK) 

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

REKLAMA 

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

montażowe 

! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, ver-
ticałe, moskitiery. Stolarka alum
iniowa. "BLIŹNIAK" Słupsk, Lesz
czyńskiego 10D, tel. 59/84-17-900, 
601-65-25-82. (GP) 
# OGRODZENIA, bramy, automatyka, 
zadaszenia, rolety. Koszalin, Grunwaldz
ka 6, tel. 501-682-902. (GK) 

porządkowe 

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

przeprowadzki 

# PRZEPROWADZKI 602-669-997. (GK) 

stolarskie 

• MEBLE na wymiar, 880-044-955. (GK) 

transportowe 

s ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  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) 

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

# 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) 

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

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

uroczystości 

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

K055000088A 

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

# 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 

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

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

stomatologia 

* ! ! ! ! ! !  STOMATOLOG. Koszalin. 
Tel.506-074-760. (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) 

# ! ! !  0-503-46-21-22 Ginekolog farma
kologia, tanio. 

# MASAŻ leczniczy i relaksacyjny 
94/716-47-20,602-688-260. (GK) 

zwierzęta 
rośliny ogrody 
• Szczeniaki owczarka niemieckiego 
tel.697 083 440. (GP) 

• YORKI 512-246-617. (GK) 

K015004303A 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94/ 312-29-51) ogłasza, 
że dnia 20.04.2015 r. o godz. 12.30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy 
ul. Lipowej 1 A, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części zabudowanej działki gruntu nr 226 
o powierzchni 0,5100 ha położonej w miejscowości Chomętówko 2 gm. Brzeżno. Na działce tej znajdują 
się trzy budynki: budynek mieszkalny jednorodzinny, murowany z nieużytkowym poddaszem (strychem go
spodarczym) o pow. użytkowej 120,0 m2 oraz 2 (dwa) budynki gospodarcze: budynek gospodarczy (obora) 
o pow. zabudowy 160 m2 i budynek gospodarczy (stodoła) o pow. zabudowy 170 m2. Dla nieruchomości tej 
Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi 
księgę wieczystą nr KW K02B/00001606/7. Suma oszacowania wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania 
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany 
jest najpóźniej do dnia 17.04.2015 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogar
dzie złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 900,00 zł w gotówce. 

MIEJSKIE WODOCIGII KANALIZACJA SP.Z 0.0. 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 14,75-711 KOSZALIN 

tel. 94/342-62-68, fax 94/342-29-38 

ZAPPRASZA 

DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH W PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA 
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 414/6, obręb 0078 Kopanino, gm. Manowo 
o powierzchni 0,0905 ha, położonej w miejscowości Mostowo, stanowiącej 
własność Gminy Miasto Koszalin oraz byłego budynku socjalnego, wolno 
stojącego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o pow. zabudowy 240,00 
mkw, pow. użytkowej 182,16 mkw., znajdującego się na działce stanowiącego 
odrębną nieruchomość. 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Manowo: 

symbol G23 - rolnicza przesestrzeń produkcyjna. 
Księga wieczysta nr K01 K/00044137/3. 
Cena wywoławcza: 95.000 zł brutto. 
Zaliczka: 4.750.00 zł. którą należy wnieść w formie gotówkowej w kasie siedziby Spółki lub 
przelewem na konto MWiK Spółki z o.o. w Koszalinie w PKO BP I Oddział w Koszalinie nr 841020 
2791 0000 7302 0009 3609 na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 
Szczegółowe zasady zbycia nieruchomości określa Regulamin oraz ogłoszenie zamieszczone na 
stronie internetowej spółki (zakładka "Aktualności-Przetargi") oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Spółki. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskich Wodociągów I Kanalizacji Spółki z o.o. ul. Wojska 
Polskiego 14 w Koszalinie w sali konferencyjnej 313, 
dnia 30.04.2015 r. godz. 12.00. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono 26.08.2014 r., a drugi przetarg dnia 17.11.2014 r. 
Osoba do kontaktów i udzielenia wyjaśnień w sprawach proceduralnych: 
Ewa Wołyniec - Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych 
tel. 94/342-29-38 wew. 86. 
Marta Drulik-Hołub - Specjalista w Dziale Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych 
tel. 94/342-29-38 wew. 68. 

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 

Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 
Spółki z o.o. w Koszalinie 

www.mwik.koszalin.pl e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl 

R e w i t a  

Domy Wczasowe W A M  Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie 03-335 przy ul. Syrokomli 6 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej 
zabudowanej zespołem budynków tworzących Wojskowy Dom Wypoczynkowy 
„NEPTUN", położonej w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26, obejmującej działkę nr 2/36 
0 powierzchni 3,2402 ha, obręb 0001 Darłowo 1, woj. zachodniopomorskie, objętej KW 
nr KOI K/00098432/4. 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 21.900,00 zł netto / m-c. 

Wadium: 6.730,00 zł; okres dzierżawy - 4 m-ce 
z możliwością przedłużenia na okres 12 m-cy. 

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 13.04.2015 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2015 r. w siedzibie Spółki o godz. 12.00. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem najmu 
1 dzierżawy nieruchomości Spółki. Regulamin jest dostępny w siedzibie Spółki (od pon. 
do pt. w godz. od 9.00 do 12.00) oraz na stronie internetowej wraz z innymi dokumentami 
przetargowymi 

www.rewita.pl/przetargi/aktualne 
Tel. 512-652-774 

K015001105AA 
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Najtiekawsze informacje 
i orei uty pracy 
Zobacz też 
www.regiopraca.pl regiopraca.pl 
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Syndyk 

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ 
spółdzielczego w ł a s n o ś c i o w e g o  p r a w a  d o  l o k a l u  
mieszkalnego w b u d y n k u  p o ł o ż o n y m  w Ś w i d w i n i e  
p r z y  u l .  T. Kościuszki  n r  22B/9 o p o w .  u ż y t k o w e j  
3 7  m 2  (2 p o k o j e ,  k u c h n i a ,  ł a z i e n k a  z W C ,  
p r z e d p o k ó j )  i p r z y n a l e ż n ą  piwnicą o p o w .  3,1 m 2 ,  

o s z a c o w a n e g o  n a  wartość 84.000,00 zł. 

Z warunkami przetargu można zapoznać się W sekretariacie Sądu Rejonowego 
w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy w Koszalinie przy ul. Andersa 34, bądź w biurze 
syndyka w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 32, p. 108-109, bądź w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle" w Świdwinie przy ul. Słowiańskiej 5/1. 
W celu zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz uzyskaniem dodatkowych informacji 
należy skontaktować się z syndykiem pod nr tel. 606748316 
Ofertę z ceną w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„Prżetarg, sygn. akt: VII GUp 9/15"należy 
składać w terminie do dnia 24.04.2015 r., do godz. 14.00, w biurze syndyka, przy czym 
za złożoną w terminie ofertę przesłaną pocztą uważa się taką, która zostanie doręczona 
do biura syndyka do dnia 24.04.2015 r., godz. 14.00. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w kasie biura syndyka w wysokości 
stanowiącej 10% wartości oszacowania, w terminie składania ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie 
przy ul. Andersa 34, sala nr 17, w dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 10.30. 

OGŁOSZENIE 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 

zaprasza do składania ofert na: 

dzierżawę kawiarenki znajdującej się na terenie Obiektu Socjalnego 
w Sianożętach, ul. Ku Morzu 3, gm. Ustronie Morskie, pow. Kołobrzeg, 
w okresie od 7.06.2015 r. do 29.08.2015 r. 

Kwota czynszu za dzierżawę nie może być niższa niż 1 000,00 zł brutto za 
jeden miesiąc. 
Opis warunków zamówienia, wzór umowy oraz formularz oferty dostępny na 
stronie internetowej 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/2015/zam0wienia-wylaczone-spod-Pzp-poza-POIS 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Poznaniu przy ul. Siemiradzkiego 5a w Poznaniu w Biurze 
Podawczym do dnia 17.04.2015 r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Poznaniu w dniu 17.04.2015 r. o godzinie 10.15. 
Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie zwrócona Oferentowi bez 
otwierania. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku 
Krystyna Teresa Rietrak 

tel. 94-37142-1117/20/22/fax23 

ogłasza, że dnia 22-04-2015r. o godz. 10:20 w Sądzie Rejonowym 
w Szczecinku przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położo
nego w Szczecinku przy ul. Kościuszki 15/10, składającego się z 2 pokoi, 
łazienki, przedpokoju i kuchni o pow. 44,90 m2 z przynależną piwnicą, wpi
sanego w rejestrze lokali Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dla 
którego brak jest urządzonej księgi wieczystej. 

Suma oszacowania wynosi 105300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 
3/4 sumy oszacowania i wynosi 78.975,00 zł Licytant przystępujący do 
przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy osza
cowania, tj. 10,530,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym 

przetarg. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Teresa Pie-

trak (tel. 94-37142-11 17/20/22/fax23) ogłasza, że dnia 22-04-2015r. o godz. 

10:00 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku przy ul. Jasna 3 w sali nr 2, odbę

dzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem 

usługowo - mieszkalnym o pow. 612,12 m(2), położonej w Bornem Sulinowie 

przy ul. Parkowej, stanowiącej działkę nr 1/58, dla której V Wydział Ksiąg Wie

czystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze 

KW 27391. Suma oszacowania wynosi 1.595.100,00 zł, zaś cena wywołania 

jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 1.196.325,00 zł. Licytant przystę

pujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy 

oszacowania, tj. 159.510,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym 

przetarg. 

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w obrębach Lubiechowo, Czerwięcino i Kowana 

w gminie Karlino 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w powiązaniu z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz art. 29,30 i 39 
ust. 1 pkt 2 do 5 w powiązaniu z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późniejszymi zmianami), zawia
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodaro
wania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 15 kwietnia 
do 6 maja 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II6,78-230 Karlino 
w godz. od 8.00 do 15.00. 

Przedmiotem ustaleń projektów planów sporządzanych na podstawie uchwał: 
• Nr XXIII / 231 / 08 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe

go planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czerwięcino i Lubiechowo, 
• Nr XXIII / 232 / 08 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe

go planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiechowo i Kowańcz, 
jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów objętych opracowaniem planów, w tym wyzna
czenie terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 
21 kwietnia 2015 r. w siedzibie Kalińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie o godz. 15.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, 
zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy, należy składać do Burmistrza Karlina na piśmie lub w formie 
elektronicznej na adres: i.cmoch@karlino.pl, potwierdzonej podpisem elektronicznym, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2015 r. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowa
niem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia 
projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z dokumentacją 
sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami od
działywania na środowisko do tych planów oraz opiniami właściwych organów. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy, uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływa
nia na środowisko w/w projektów planów, można składać do Burmistrza Karlina w nieprzekraczal
nym terminie do dnia 27 maja 2015 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy i.cmoch@karlino.pl 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektów planów oraz wniosków i uwag w postę
powaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Karlina. 

Burmistrz Karlina 

REKLAMA 
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Gospodarka niskoemisyjna 
UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Niska emisja to całość emitowanych do po
wietrza substancji z niewysokich źródeł emi
sji, takich jak lokalne kotłownie, domowe pie
ce grzewcze, transport itp. Gospodarowanie 
energią w gminie powinno stanowić istotny 
obszar polityki energetycznej gminy, której 
realizacja przynosi wymierne efekty w po
staci ograniczenia zużycia mediów i redukcji 
kosztów ponoszonych z tego tytułu. 
Gospodarka niskoemisyjna to działalność 
człowieka w kierunku poprawy jakości po
wietrza poprzez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i pyłów do atmosfery. 
Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na 
energię oraz usprawnieniu sposobów jej 
wytwarzania, ograniczona zostanie emisja 
do atmosfery gazów i pyłów powstających 
w trakcie spalania. Redukcja ilości spala
nego paliwa wpływać będzie bezpośrednio 
na obniżenie emisji dwutlenku węgla, który 
jest podstawowym gazem cieplarnianym 
odpowiedzialnym za zachodzące na ziemi 
zmiany klimatyczne. 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
przystąpił do realizacji projektu pn. „Opra

cowanie Planów Gospodarki Niskoemisyj-
nej na terenie gmin zrzeszonych w Związ
ku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty", nr 
POIS.09.03.00-00-287/13. 
Dofinansowanie zadania w 85% pochodzi 
z Funduszu Spójności w ramach działania 
9.3. Termomodernizacja obiektów użytecz
ności publicznej priorytetu IX Infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku i efek
tywność energetyczna Programu Opera
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013. 
Projekt polega na opracowaniu Planów 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla 9 gmin 
zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Do
rzecza Parsęty: Miasta Białogard, Gminy 
Kołobrzeg, Gminy Białogard, Gminy Dygo
wo, Miasta i Gminy Karlino, Gminy Rąbino, 
Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Boboli
ce, Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój. 
W ramach realizacji projektu przeprowa
dzony zostanie cykl szkoleń dla pracowni
ków samorządowych z zakresu wdrażania 
gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Po
wstanie również baza danych zawierająca 

wyselekcjonowane i usystematyzowane in
formacje pozwalające na ocenę gospodarki 
energią w gminie oraz jej poszczególnych 
sektorach i obiektach oraz inwentaryzację 
emisji gazów cieplarnianych i pyłów. 
Plany gospodarki niskoemisyjnej są doku
mentami strategicznymi, których celem jest 
określenie kierunków rozwoju gminy w za
kresie gospodarki niskoemisyjnej. Zada
niem PGN jest realizacja celów unijnej poli
tyki energetyczno-klimatycznej na poziomie 
lokalnym. Kluczowym elementem Planu 
jest wyznaczenie celów strategicznych 
i działań realizujących określoną wizję gmi
ny. Plan ma określać jak gmina zrealizuje 
wyznaczone cele. Będzie zawierać dzia
łania planowane, sposób ich finansowania 
oraz metody monitorowania realizacji planu 
w kolejnych latach (co najmniej do 2020 r.). 
Podstawą opracowania planu jest wyko
nanie rzetelnej inwentaryzacji źródeł i ilo
ści emitowanych gazów cieplarnianych 
z obszaru całej gminy. Należy w niej ująć 
budynki publiczne, mieszkalne, transport, 
gospodarkę odpadami, przemysł i usługi. 

Dla prawidłowej realizacji założeń projektu 
niezbędne jest wsparcie ze strony zarówno 
lokalnych przedsiębiorców jak i lokalnego 
społeczeństwa. Przeprowadzenie inwenta
ryzacji danych o zużyciu energii, surowców 
i wielkości emisji pyłów i gazów cieplarnia
nych, w szczególności pozyskanie danych 
historycznych nie będzie możliwe bez za
angażowania społecznego. 

Dane kontaktowe: 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, 
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, 

tel. (+48 94) 311 72 47, 
fax. (+48 94 311 71 16, 

http:// www.parseta.org.pl 
email: zmigdp@parseta.org.pl 
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Informator 4 lata grany był w słupskim Nowym Teatrze musical „Cabaret" w reżyserii Andrzeja Marii 
Marczewskiego. Spektakl zszedł z afisza 13 marca w związku z wygaśnięciem licencji 
na wykonywanie tego tytułu. 

Śmigus dyngus i Inne 
Koncerty, jam session, śmigus dyngus - świąteczny imprezownik 

Rozrywka 
Oto wybrane imprezy, które 
w świąteczny weekend odbę
dą się w Słupsku i regionie. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Wielkanocny dżem 
W sobotę do DomÓwłti można 
się wybrać na koncert muzy
ków z zespołów Grupa Rosjan, 
The Fruitcakes, Velocipedes 
i Kilgour. Zapowiada się solid
na dawka rock and rolla. 
Dom Ówka, ul. Tuwima 17, so
bota, godz. 21, wejściówki: 7 i 10 
zł. 

Muzyczny poniedziałek 
W świąteczny poniedziałek 
w Dom Owce będzie się można 
pobawić przy muzyce funk, 
funky, soul-jazz, jazz-funk, 
nusoul, oldskool rap, electro, 
house, drum&bass, break beat, 
jungle. O dobór piosenek i mu
zycznego klimatu zadbają d j  
BartiSteFunk. 
Dom Ówka, ul. Tuwima 17, po
niedziałek, godz. 20, wejściów
ki: 5 zł. 

Lanie w parku wodnym 
Park Wodny w Redzikowie 
w świąteczny poniedziałek or
ganizuje śmigus dyngus. W go
dzinach 16-18 będzie można się 
oblewać. Każdy może zabrać 

• L a n y  poniedziałek w a k w a p a r k u  t o  ś w i e t n a  z a b a w a  

ze sobą pistolety na wodę, si
kawki, małe wiaderka (dziecię
ce) i wszystko posłuży 
do psikania. Przez dwie godzi
ny będzie można oblewać się 
do woli. Organizatorzy oddają 
gościom do dyspozycji aż mi
lion litrów wody, które są w ba
senie. Dodatkowo Maciek 
Kornas poprowadzi konkursy 
śmigusowe na celność, szyb
kość strzelania wodą i wiele in
nych. Będzie można wygrać 
fajne nagrody. 

Park Wodny w Redzikowie, 
poniedziałek, godz. 16-18, wej
ściówki: 16-18 zł za godzinę. 

Ósmy plan Natalii 
Natalia Kukulska zaśpiewa 11 
kwietnia w sali Gminnego Cen
trum Kultury i Promocji 
w Kobylnicy. Wokalistka pro
mować będzie swój najnowszy 
album „Ósmy plan". Na scenie 
zabrzmią analogowe synteza
tory, aby na żywo oddać cha
rakter płyty. 

Nie zabraknie też perkusji, 
za którą zasiądzie Michał Dą
brówka. Dopracowana w naj
mniejszych szczegółach muzy
ka dopełniona zostanie cieka
wą oprawą wizualną. Nad no
wym materiałem wokalistka 
pracowała głównie z mężem -
Michałem Dąbrówką. 

Gminne Centrum Kultury 
i Promocji w Kobylnicy, ul. 
Wodna, sobota, 11 kwietnia, 
godz. 19, bilety: 50 zł (pojedyn
cze) i 90 zł (podwójne). 

PoeticJazz 
11 kwietnia o godz. 18 w słup
skiej filharmonii - Poetic Jazz. 
To autorski projekt kontraba
sisty Lecha Wieleby, w którym 
znalazł sposób na pełne życia 
i przesiąknięte niezwykłą au
rą łączenie lirycznych, udu
chowionych form wywodzą
cych się z muzyki klasycznej, 
ze słowiańską śpiewnością 
i melodyką polskiego jazzu. 
Poetic Jazz został zaprezento
wany w Słupsku po raz pierw
szy trzy lata temu na Komeda 
Jazz Festival. Wersja symfo
niczna projektu z udziałem 
kwartetu Lecha Wieleby i or
kiestry po batutą Bohdana 
Jarmołowicza i Jerry'ego 
Gatesa miała miejsce podczas 
ubiegłorocznego Festiwalu 
Planistyki Polskiej. Wtedy też 
zarejestrowano ten materiał. 
Bilety w cenie 25 i 35 zł są 
do nabycia w kasie teatru.# 
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Informator 

KINA 
Słupsk 

Body/Gało, sob.godz.1630; Chappie, 
sob.godz.18.45, pon.godz.20.45:Cośza mną cho
dzi, sob., godz. 21; Focus,sob., godz. 20,45, pon. 
godz. 21; Gunman: Odkupienie,sob. godz. 14:50 
17:30 20:40., pon., godz. 1730 20:40; Oculus, sob., 
godz,16:3019:00 21:30, pon. godz. 16:3019:00 
21:30; Piąte: nie odchodź, sob. godz. 10.20;; Poran
ki,sob.. 10.30,12; Seria niezgodna: zbuntowana, 
sob i pon. godz. 12.20,15,17.45,2030; Snajper, 
sob.., godz. 15.30; Asteriks i Obefiks: Osiedle Bo
gów,: sob., godz. 10.34,12.45 pon 13.10; Fiu!, sob.
godz. 10:0012:1014:20. pon, godz. 12.10,14.20,; 
Kopciuszek, sob, godz. 10:1512:5013:50153018:10; 
pon. godz. 125015:3018:10; Spongebob: na su
chym lądzie, sob. godz. 15.15, pon. 10.10,1230 

Lębork 

Fregata 
Spongebob na suchym lądzie 2D, pon godz. 15,17; 
Gunman: Odkupienie, pon., godz. 19 

Ustka 

Nieczynne 

twa 
KOMUNIKACJA 

SkjHfcPKP 118000;2219436; PKS598424256; 
dyżurny ruchu59 8437110; MZK5984893 06; 
Lętafc PK559 8621972; MZKwgodz. 7-15, tel. 
598621451; 
BytAw; PKS59 822 22 38; 
G*KM«PK5598342213; 

5598572149. 

. 
DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa,ul. Tuwima4,tel. 59842 4957 

Ustka 
sobota - PodSmokiem,ul. Kilińskiego8 
tel.:59814-53-95,niedziela,poniedziałek nad
morska, ul. Marynarki Polskiej 31 
tel.: 598147770. 

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

Miastko 
Sob, niedz. - Królowej Jadwig, ul. Królowej Jadwigi 
12teL 59 8578292, pon. - Centralnaul. Armii Krajo
wej 2, tel.: 59857-90-015 

Człuchów 
sobota - Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel. 
598343142,niedz.- Apteka Marzeń,ul. Królewska 
2, teł.: 59 83432 58, pon - Oberland, ul. Długosza 29 
tel.:59834-17-52 

Lębork 
sobota - - Gemini ul. Staromiejska 17, niedziela -
Stary Browar, al. Wolności, tel. 59 862 27 66, pon. -
Strywald. 

Ł e b a  

Słowińska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 59 86613 65 

Wicko 
Pod Agawą, teł. 598611114 

USŁUGI MEDYCZNE 
a ą *  

WoiciiódiidSipitalSpec|aislycziiyhii.lanu-
szaKorczaka, ul. Hubalczykówl informacja tele
foniczna 59 846 0100; 
Ustka; 
Wojewódzki Szpital Specjalstycziiy ul Mi
ckiewicza 12 tel. 59 814 6968; P 
POZ. ul. Kopernika 18. tel. 59 814 6011; I 
włe Ratunkowe 5981470 09; 
LęborteSzpitakry Oddział Ratimkowy 59 863 
30 00; SzpBaL ul. Węgrzynowicza 13.59863 52 02; 
BytówtSzpilaŁ ul. Lęborska 13. teł. 59822 85 00; 
DztałPomocyDoiaiiKjlltofl̂ tel.598570900; 
tiudlów 5983453 09. 

Słupsk: Polc|a997 ul. Reymonta, tel. 59 848 06 
45, Pogotowie Ratunkowe999, Straż Miejska 
986; 59 843 3217; Straż Gminna59 848 59 97; 
Urząd Celny - 58774 08 30; Straż Pożama 998; 
Pogotowie Energetyczne 991; Pogotowie Ga
zownicze 992, Pogotowie Ciepłownicze 993, 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994; Straż 
Miejskaalarm 986: Ustka-598146761.697696 
498; Bytów - 59 822 25 69; 

KULTURA 

Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego 1, tel. 59 84670 
00; filharmonia Sinfonia Bałtka, ul. Jana Pawła 
II3. tel. 59 8423839; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2. tel. 59 842 3935; Teatr Rondo. ul. 
Niedziałkowskiego 5a, tel. 59 842 63 49; Słupski 
Ośrodek Kultury, ul. Braci Bierymskich 1. tel. 59 
8456441; MłodzieżoweCentrum Kultur* al.3 
Maja 22. tel. 59 8431130; Miejska Biblioteka Pub
liczna. ul. Grodzka 3. tel. 59 84058 38. 

USŁUGI POGRZEBOWE 

K^a. ul. Armii Krajowej 15. tel. 59 842 8196.601 
928 600, 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. 59 842 
98 91,601663 796. Winda i baldachim przy grobie. 

Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
tel. 59 842 8495,604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 

Biuro Porad Obywatelskich JI 
Niedziałkowskiego 6, pon.-czw. wgodz. 10-14; 

Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa

telskie, ul. Jana Pawła II, tel. 59 30700 20, czynne: 
poniedz.-środa godz. 8-16, czwartek godz. 10-18, 

Telefon zaufania Tama-5984140 46, czynny: 

poniedziałek - piątek wgodz. 16-20; 
Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie 17-22,59 84146 05; 

Towarzystwo Zapobiegania Hartomari tel 59 
8401460 

REKLAMA 

'59196-25 T A X I  

, W T 2 7 ( K ®  
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U Murańki będzie weselisko 
• Skoczek narciarski Klemens Murańka po świętach weźmie ślub. Do stołów zasiądzie 350 osób 

Rozmowa 

Andrzej Stanowski 
sport@gk.pl 

Po świętach wielkanocnych cze
ka Pana ważne wydarzenie 
- 25 kwietnia w kościele Marii 
Magdaleny w Poroninie weźmie 
Pan ślub. Dlaczego akurat tam. 
przecież mieszka Pan na Krzep-
tówkach w Kościelisku? 
W Poroninie mam swój dom. 
Właśnie kończymy jego re
mont, robimy ostatnie po
prawki. Na ślub wybierzemy 
już z tego domu. Jak każe tra
dycja, pojedziemy bryczką, 
natomiast przyjęcie ślubne 
planujemy w gospodzie „Za
dyma" w Szaflarach. Ma być 
około 350 gości, zaprosiłem 
wszystkich moich kolegów ze 
skoczni. Sezon się skończył, 
więc można się zabawić 
Pana wybranką jest Agnieszka 
Rzadkosz. Jak się poznaliście? 
Agnieszkę poznałem pięć lat 
temu na weselu mojego przy
jaciela. Jest młodsza ode mnie 
o rok (Klimek ma 20 lat- red). 

Macie wkrótce w planach po
dróż poślubną? 
Tak, chcemy w maju wybrać 
się do któregoś z ciepłych kra
jów. Jeszcze nie podjęliśmy 
decyzji, gdzie pojedziemy. 
W grę wchodzą Hiszpania, 
Turcja, Grecja. 
Zbliżają się święta wielkanocne. 
Gdzie Pan je spędzi? 
W domu u rodziców 
naKrzeptówkach. 
Co Pan lubi jeść w święta? 
Jestem zwolennikiem kon
kretnego jedzenia, bardzo 
lubię kiełbasę, może być 
z żurkiem. 
Aze słodyczy? 
Nie przepadam za nimi, ale je
śli już się skuszę, to najprędzej 
na babkę z lukrem. 
Sezon za Panem. Jak Pan go 
ocenia? 
Bardzo dobrze, przywiozłem 
przecież z kolegami z druży
ny brązowy medal z mi
strzostw świata w Falun. 
W zawodach Pucharu Świata 
skakałem różnie, ale pod ko
niec sezonu moje skoki były 
już naprawdę dobre. W zawo
dach w Oslo uzyskałem naj

• W życiu prywatnym Klemensa Murańki wiele się zmienia, 
od sierpnia jest tatą Klemensa juniora 

lepszy wynik w sezonie, by
łem dziesiąty. Na zakończe
nie rywalizacji dobrze skaka
ło mi się na mamuciej skocz
ni w Planicy. W sumie punk

towałem w dziewięciu kon
kursach. 
Na nowym „mamucie" w Planicy 
pobił Pan swój rekord długości 
skoku. 

Tak, dwukrotnie poszybowa
łem na odległość 221,5 metra. 
W tej drugiej próbie byłem 
trochę zły na siebie, że nie po
leciałem przynajmniej o pół 
metra dalej. Skoki na „mamu
cie" to wielka frajda. Już teraz 
cieszę się, że za rok będą mi
strzostwa świata w lotach. 
Na Wielkiej Krokwi w Zakopa
nem podczas niedawnych mi
strzostw Polski był Pan blisko 
poprawienia rekordu skoczni. 
Poleciałem na 144 metry, ale, 
niestety, skoku nie ustałem, 
podparłem się rękami. Potem 
Kamil Stoch skoczył 141,5 me
tra i tak mamy nowy rekord 
skoczni. 
Czy na Wielkiej Krokwi można 
skoczyć jeszcze dalej? 
Myślę, że tak. Ja przed paroma 
laty poszybowałem na trenin
gu na 147 metrów i skok usta
łem. W dobrych warunkach 
da się tutaj skoczyć nawet 150 
metrów. 
W tym roku Letnia Grand Prix 
wraca do Zakopanego. Cieszy to 
Pana? 
Oczywiście, lubię Wielką Kro
kiew, to przecież niejako moja 

r \ i  
Agnieszkę 

poznałem dość 
dawno, pięć lat 

temu na weselu 
mojego przyjaciela 

skocznia, na niej się wycho
wałem. Martwi mnie jednak 
to, że obecnie skocznia jest za
niedbana, na buli spod igelitu 
wystają krzywe deski, na wy
biegu rośnie trawa. Muszą zo
stać położone bardziej nowo
czesne tory na rozbiegu. Trze
ba zainwestować w skocznię 
trochę pieniędzy, żeby nie by
ło wstydu. 
Przed paroma laty przeprowa
dzono u Pana operacyjnie ko
rektę chorego oka. Czy teraz 
wszystko jest w porządku? 
Jest ogromna poprawa, ale 
potrzebny będzie jeszcze je
den zabieg. Planuje go po po
wrocie z urlopu, prawdopo
dobnie w maju. W czerwcu 
chciałbym zacząć z kadrą 
przygotowania do nowego 
sezonu. • 

Chemik Police kontra Wołosz i tureccy giganci 
Siatkówka 

Szczecin w weekend stanie 
się światową stolicą żeńskiej 
siatkówki. W gronie czterech 
drużyn walczących o Puchar 
Europy będzie Chemik Police 

Radosław Patroniak 
r.patroniak@glos.com 

Faworytem do zdobycia główne
go trofeum będzie jednak jedna 
z dwóch tureckich drużyn 
(VakifBank Stambuł i Eczacibasi 
Stambuł), które zmierzą się ze 
sobą w półfinale. Pierwszy rywal 
mistrzyń Polski Yamamay Busto 
Arsizio (z Joanną Wołosz w skła
dzie) też ma swoje ambicje i mo
że sprawić niespodziankę. 

Liderka policzanek Małgo
rzata Glinka-Mogentale jest 
zdania, że w takim turnieju 
nie można wskazywać fawo
rytów. 

• Małgorzata Glinka-Mogentale już dwukrotnie wygrywała LM 

- W Finał Four nie ma słabych 
zespołów. Bijemy się o każdy 
punkt i nie patrzymy na to, kto 
stoi po drugiej stronie siatki - tłu
maczyła najbardziej utytułowa
na polska siatkarka. 

Ciekawostką szczecińskiej 
imprezy będzie to, że wszystkie 
zespoły poprowadzą włoscy tre
nerzy. To najlepszy dowód 
na to, że włoska myśl szkole
niowa w żeńskiej siatkówce 

święci triumfy na Starym Kon
tynencie. - Siatkówka jest spor
tem, który dynamicznie rozwi
ja się w Turcji. Oczywiście w li
dze włoskiej są równie silne 
drużyny, a to wszystko pozy
tywnie wpływa na konkuren
cję. W Turcji niestety tylko czte
ry zespoły są silne. Przeciwko 
pozostałym gra się dużo łatwiej 
- powiedział Giovanni Caprara, 
trener Eczacibasi. - Dwukrotnie 
wygraliśmy Ligę Mistrzyń, a raz 
zdobyliśmy srebrny medal. 
Chcemy powtórzyć ten sukces, 
znał Giovanni Guidetti, trener 
VakifBanku. • ©® 

Finał Four Ligi Mistrzyń w Szczecinie 
Uwaga! Relacje z wszystkich meczów w Polsa
cie Sport 
sobota (półfinały) -godz. 15: Chemik Police 
- Yamamay Busto Arsizio; godz. 18: VakifBank 
Stambuł - Eczacibasi Stambuł; 
niedziela 
godz. 15 - mecz o trzecie miejsce; 
godz. 18-wielki finał. 

W skrócie 

S W K Ó W K *  

Święta w drodze 
doKrasnodaru 
Siatkarki PGE Atomu Trefla 
Sopot czeka niezwykle trudna 
przeprawa z rosyjskim Dyna
mem Krasnodar. Atomówki 
we wtorek o godz. 18.30 czasu 
polskiego zmierzą się 
w Krasnodarze w pierwszym 
meczu finału Pucharu CEV. 
Sopocki klub ma szansę pójść 
śladami... Muszynianki, która 
w sezonie 2012/2013 dwukrot
nie okazała się lepsza 
od Fenerbahce Stambuł i sięg
nęła po to trofeum. W tamtej 
drużynie grała Sanja Popovic 
(obecnie Budowlane), 
a na ławce rezerwowych była 
Anna Kaczmar (obecnie druga 
rozgrywająca Atomu). 
Sopocianki nie mają chwili 
wytchnienia. Święta wielka
nocne spędzą w podróży. 

W niedzielę wyjeżdżają 
do Kaliningradu, skąd samo
lotem wylecą do Krasnodaru. 
Rewanżowe spotkanie w Ergo 
Arenie już w sobotę, l l  kwiet
nia o godz. 20. - W Krasnoda-
rze zdobędziemy dwa sety, 
u siebie wygramy 3:1 i w decy
dującym secie zwyciężymy 
na przewagi - żartuje Lorenzo 
Micelli, trener Atomu Trefla. 
(RR. STEN) 

LOTTO 
Piątek, 03.04. 
Multi Multi - godz. 14 
1.2,7.8.10.14.24.25.26.29.35.44. 
47.49.56.58.64.69.70.72+29 
Multi Multi -02.04godz. 21.40 
2.13.22.23.26.27.28.29.33.41.43. 
47.53.55.61.69.71.74.75.80+43 
Mini Lotto 4.21,25.32.37 
Lotto 19.32.39.45.46.49 
Lotto Plus 3.10.19.20.36.44 
Kaskada 
1,2,3,7,8,10,13,15.16,17.20.22 

Już we wtorek, 7 kwietnia tylko w "Głosie" & # # # #  

TWOJA LOKALNA LIGA PIŁKI X .V,ŻNEJ 
U wyniki meczów strzelcy goli składy drużyn II, III i IV lidze 

/y/yyy/zy/y/yyyyyy/y/yyyy// '///y/yyyyyyyyyyyi vxz/yyzyyyyyyy/yyzxzi 
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Sport dziś polecamy 
T Y P  SPORT 
# godz. 13.30, piłka ręczna: Polska - Ro
sja, godz. 21.15 piłka ręczna Katar 2015 -
droga dostawy 

POLSAT SPORT 
godz.15.00, siatkówka, KPS Chemik 

Police - Unendo Yamamay Bustro 
Arsizio 18, siatkówka, VakifBankSK-
EczacibasiVitra 

EUROSPORT 
godz. 16.30, kolarstwo. Wyścig 

dookoła Flandrii godz.23.15 rajd 
samochodowy. Rajdowe Mistrzostwa 
Europy 

Mecz z Siarką Jezioro w Tarnobrzegu, 
ale w pamięci jest porażka w Lublinie 
Koszykówka 

W Wielką Sobotę czeka 
Energę Czarnych Słupsk star
cie z Siarką Jeziorem Tarno
brzeg. W meczu zagra już 
obrońca Kyle Shiloh. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Tradycyjne myślenie o Siarce 
Tarnobrzeg jest takie: słaby 
klub, źle zarządzany, w fatalnej 
hali z trenerem i prezesem 
w jednej osobie Zbigniewem 
Pyszniakiem, który nie zna się 
na prowadzeniu drużyny 
na poziomie ekstraklasy. I co 
z tego wynika? 

Przypomnijmy sobie szybko 
mecz w pierwszej rundzie 
w Słupsku. Na 8 s przed koń
cem goście mieli akcje na wy
graną. Byli blisko sensacji. 

Siarka potrafi zagrać 
Klub z Tarnobrzega zajmuje 
obecnie ostatnie miejsce w ta
beli TBL. Wygrał sześć spotkań, 
przegrał siedemnaście. 

W ostatniej kolejce uległ 
Stelmetowi Zielona Góra, wice
mistrzowi Polski, tylko 65:71, 
po twardym zadziornym me

5? 
*> Energa Czarni w Lublinie wydawali się faworytem. Ambitni gospodarze zagrali jednak taką obronę, 
której słupszczanie nie sforsowali. Oby w Tarnobrzegu Czarne Pantery nie dały się zaskoczyć 

czu. - To faktycznie było dosyć 
trudne spotkanie. Jezioro wysz
ło na parkiet i zagrało napraw
dę dobre jak na siebie spotka
nie. Gratulacje dla nich za to -
mówił po spotkaniu Russell 
Robinson, rozgrywający 

Stelmetu. My z kolei początko
wo radziliśmy sobie z obroną, 
ale były duże problemy w ata
ku. 

W ataku? To pokazuje, że 
Siarka potrafi także zagrać 
w defensywie. 

Dramat Śląska 
91:105 przegra w Tarnobrzegu 

Śląsk Wrocław. To był ostatni 
mecz w dolnośląskim zespole 
Roberta Skibniewskiego, roz
grywającego reprezentacji Pol
ski. - Oni zagrali bardzo dobre 

spotkanie w ataku. My ich nie 
powstrzymaliśmy w defensy
wie - mówił po spotkaniu. Zo
stał zwolniony za słabą posta
wę, ale właśnie ten mecz prze
lał czarę goryczy. Starcie poka
zało jednak, że jeśli ktoś nie jest 
w stanie postawić od początku 
meczu twardych warunków go
spodarzom, to potem może 
mieć kłopoty. 

W składzie zespołu z Tarno
brzega, z którym przegrywały 
już King Wilki Morskie czy 
Polpharma Starogard Gdański, 
jest Josh Miller (trzeci wśród 
najlepiej podających PLK - 6,0 
na mecz). Dobrze gra także 
Craig Williams (Średnia 15,1. 
Wyprzedza w tej klasyfikacji 
Karola Gruszeckiego, najsku
teczniejszego gracza EC). 
W Siarce nie ma już natomiast 
wszechstronnego Dominique'a 
Johnsona. Został sprzedany 
w trakcie sezonu do Izraela. 

Jeśli tylko słupszczanie 
pozwolą sobie na zły początek, 
mogą mieć kłopoty. Tym bar
dziej że przystępują do starcia 
w roli faworyta. 

Energa Czarni już z Shiloh 
Słupski zespół zagra już 
z Kylem Shilohem, który do
znał kontuzji w trakcie spotka-

r N  _ 
Jezioro wyszło 

na parkiet i zagrało 
dobry mecz - R. 
Robinson, gracz 

Stelmetu 

nia ze Stelmetem Zielona Góra. 
Dlatego pauzował w kolejnym 
starciu z Anwilem Włocławek. 
- Uczestniczył w tygodniu we 
wszystkich zajęciach. Cały zes
pół trenował w komplecie. Nikt 
nie choruje i nie ma urazów 
- mówi Marcin Sałata, mene
dżer generalny EC. 

Słupscy zawodnicy wyje
chali na mecz w piątek, po po
wrocie będą mieli dwa dni wol
nego. To z powodu świąt Wiel
kiej Nocy. Dobrze się jednak 
złożyło, bo kolejne spotkanie 
słupszczanie grają dopiero 
w niedzielę, 12 kwietnia, 
z Polfarmeksem Kutno (godz. 
20halaGryfia). 

EC już raz, grając jako fawo
ryt, przegrała w tym sezonie. To 
było w Lublinie, gdzie lepsza 
okazała się Wikana Start 
(72:83). Oby limit pecha na tym 
został wyczerpany. • 
© ®  

Autostrada doili ligi? Tak, ale z robotami drogowymi 

PHka nożna-IV Sga 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Dwanaście meczów pozostało 
piłkarzom Gryfa Słupsk do koń
ca zmagań w rundzie wiosen
nej IV ligi. Po środowym zwy
cięstwie nad Wierzycą Pelplin 
trójkolorowi wyszli na prowa
dzenie w lidze i z 53 pkt są lide
rem w tej stawce. Może się oka
zać, że jedenaście punktów 
przewagi nad trzecim w tabeli 
KP Starogard Gdański jest 
wciąż jeszcze złudnym i nie da
jącym gwarancji awansu boga
ctwem. Już po sobotnim spot
kaniu przewaga może zmaleć 
do 8 pkt (KP gra w Kolbudach 
z GKS). Dalej: zespół z Kociewia 
w tych dwunastu kolejkach 
do końca rozgrywek dostanie 
jeszcze sześć punktów za zwy
cięstwa walkowerem z Olimpią 
Sztum i Koralem Dębnica. 

/ 
Adrian Solczak w akcji z meczu Gryf - Wierzyca. Jego podanie 

pomogło Łukaszowi Stasiakowi zdobyć gola na 2:0 

Słupszczanie taką premię będą 
mieć tylko raz (3 pkt za walko
wer z Koralem Dębnica). 
Gryf ma jeszcze gdzie tracić 
punkty, walczyć będzie w Ustce 
z Jantarem w derbach regionu, 
w Lęborku z Pogonią, wystąpi 
także w Dzierzgoniu przeciwko 
Powiślu, z którym Gryfowi 

zawsze gra się bardzo cięż
ko. Ma także wąski skład, z któ
rego wypadnięcie praktycznie 
dwóch zawodników powoduje 
obniżenie jakości. Wciąż też 
musi się dzielić graczami z ze
społem juniorów starszych bi
jących się o awans do Central
nej Ligi Juniorów. A przecież, co 

pokazał ostatni mecz 
z pelplińską Wierzycą, Krystian 
Klawikowski musi grać w se
niorach, bo drużyna na tym 
zdecydowanie zyskuje. 
Natomiast atutem podopiecz
nych Grzegorza Bednarczyka 
będzie fakt, że słupszczanie 
sześć meczów z tych praktycz
nie jedenastu (odpada walko
wer z dębnickim Koralem) 
do końca sezonu zagrają u sie
bie. 
Wszystko jednak i tak pozosta
je w nogach piłkarzy i... lepszej 
skuteczności Łukasza Stasiaka, 
podstawowego strzelca Gryfa. 
W sobotę o godz. 12 w Miastku Start zmierzy się 
z Jaguarem Gdańsk. Wiosną miastecki heniami-
nek IV ligi spisuje się bardzo słabo. Jeszcze nie 
zdołał wygrać Ugrał tylko dwa punkty. Podo
pieczni Mateusza Fełke muszą się zmobilizować 
bo strefa spadkowa coraz bliżej. Przeciwko Jagu
arowi nie zagra Dominik Husejko (będzie pauzo
wał za żółte kartki). 

Anioły Garczegorze wygrały walkowerem 3:0 
z Olimpią Sztum.#©® 
WSPÓŁPRACA (FEN) 

Wiosną Sparta Sycewice 
poczyna sobie rewelacyjnie 
Piłka nożna 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

Na podstawie dotychczaso
wych wyników w dwóch wio
sennych kolejkach słupskiej 
klasy okręgowej edycji 
2014/2015 należy bardzo pozy
tywnie ocenić postawę 
sycewickiej Sparty. W poczyna
nia zespołu wielkiego sporto
wego ducha wpoił szkolenio
wiec Artur Suruło, który po je
siennych rozgrywkach zastąpił 
grającego trenera Jarosława 
Buraka (może teraz skupić się 
wyłącznie na grze jako zawod
nik, a nie na dwóch funkcjach). 
Nowy trener potrafił wykonać 
solidną pracę podczas zimo
wych przygotowań i zaszcze
pił skutecznie swoją ofensyw
ną strategię zawodnikom. Efek
ty są takie, że sycewiczanie wy
grali dwa mecze rundy rewan

żowej (w Dębnicy Kaszubskiej 
ze Skotawią 4:1 i u siebie z zaw
sze groźnym Karolem Pęplino 
3:1). Trafione były wzmocnie
nia zespołu. Chodzi o bramka
rza Dariusza Reuta i zawodni
ków w polu Michała Giersza 
i Tomasza Snochowskiego. 
Sycewiczanie mają 14 punktów 
i zajmują czternaste miejsce 
w tabeli. Zadaniem Sparty jest 
utrzymanie się w okręgówce. 
Wszystko zmierza w dobrym 
kierunku. W sobotę o godz. 17 
w Jezierzycach Stal spotka się 
ze Spartą. Pozostałe mecze: 
Prime Food Brda Przechlewo -
Diament Trzebielino (11), GTS 
Czarna Dąbrówka - SwePol Link 
Bruskowo Wielkie (14), Piast 
Człuchów - Lipniczanka 
Lipnica (14), MKS Debrzno - KS 
Damnica (16), Kaszubia 
Studzienice - Słupia Kobylnica 
(16), Karol Pęplino - Zawisza 
Borzytuchom (16.30), Skotawia 
Dębnica Kaszubska - Czarni 
Czarne (17). • 
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